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Veur disse keer
Veur disse keer een lenteboodschap. Et is zo weer
Sinte Peter en wi'j gaot et veurjaor in. Et is van olds
zoo ewes at de dage langer wodt begint de menseji
van ni'js weer wierig te wodden. D'r is wel een hoop
veranderd bi'j as vieftug jaor eleen. Toen zag i'j at et
een betjen los weer was de boeren al met et veurjaors-
land an et bewarken - eers wat lostrekken um de grond
op te laoten dreugen, dan vloot bouwen - mes an heupe
op et land varn met et peerd van de buurman d'r bi'j
tegen diepe bouwen, haver zea'jen, eerpels potten en
mangelkeurne leggen. D'r is zowat niks van aover
ebleven

De boeren hebt zoowat ales an weide emaakt, zoo hier
en daor zie'j nog een stuk land, daor spuit ze de meng-
mos aoverhen, dan mais potten of eerpels en suuker-
bieten veur de fabriek. Vrogger was et half rogge, wie-
ter haver, mangels en eerpels, soms ook nog een stuk
met rooien klever, et is allemaole olde tied ewodden.
Maor én dink is ebleven; dat is de schoonmaak. De
vrouwluu veur in huus da's vanzelf, de mansluu um et
huus hen, de wekke veur Paosen, de dage ver Pinkstern
met de zondage mot alles d'r netjes bi'j liggen. En daor
wok et disse kere es aover hemmen. Sommige mensen
maakt et zich daor wel es een betjen makkeluk met.
De pröttel bi'j huus wodt netjes operuumd maor wieter
vin i'j dat grei in de gravens langs de weg. En dat is

••ozlchte! Di'j d'r zelf niks umme gif mot et toch
laoten um de buurluu. 't Is net zoo ak es een vrouw
heuren zeggen: 'Mien kearl, da's zo'n smoks, hi'j gif
d'r niks um hoe of e d'r bi'j lup, en ik wodt der op
an ekekken'.

En zoo is het hier ook. Eerluk ezegd: zelf bunk ook in
die dinge een betjen makkeluk uutevallen, maor ande-
ren hebt d'r een groten hekkei an. Straks komt de va-
kantiegangers, hier op an, en at ze dan die pröttel ziet
kriegt ze zukke rare gedachten van ons. Dak zok niet
willen veur mienzelf en nog minder veur een ander! In
Hengel kump der straks een groote schoonmaakdag, et
zal nog wel uutvoerig in Contact kommen, maor ik wol
et maor vaste zeggen. Et geet neet weer van de schole
uut, de grooten hebt de pröttel emaakt, en gaot et now
ook opruumen.
De gemeente zurgt veur wagens die de boel meteene
wegbrengt. Zelf hek belaofd um te helpen zoovölle ak
kon, ik zal met de auto mensen naor et werk brengen.
En now durf ik et oew ook te vraogen: 'Maak oeuw den
dag vri'j, tied en plaatse kump nog wel in Contact!

Eene kere de boel opruumen die ze daor in gravens e-
smetten hebt en dan proberen de boel schoon te hollen.
Ik hebbe al heuren fluusteren dat ze noar afloop deur
de gemeente wilt rondri'jen um de pröttelmakers een
serenade te brengen. E enpaar muzikanten veur op de
wagen en de andren maor zingen: 'Nooit weer doen'.
Et zol wel heel toepasseluk weazen. d'n Oom

Bijeenkomst
Een flink aantal inwoneis van het buurtschap Delden
hebben in café 't Zwaantje een bijeenkomst bijgewoond
waar namens de gemeente weth. Bannink en gemeente-
artchitekt van de Broek de plannen van het gemeente-
bestuur uiteenzetten met betrekking tot het ophalen van
huisvuil in genoemd buurtschap. Met instemming van de
aanwezigen kon weth. Bannink mededelen dat in het
vervolg het huisvuil in Delden eens per 14 dagen zal
worden opgehaald. De kondities zijn dezelfde als die er
in de kom van het dorp gelden. Na de uiteenzetting
bleven de aanwezigen bijeen om te diskussiëren of het
zin had de buurtvereniging Delden al dan niet te laten
voortbestaan. Het huidige bestuur waarvan o.a. de heer
Gotink reeds 25 jaar voorzitter is, was van mening dat
maar steeds dezelfde personen voor het organisatie-
karretje gespannen worden, hetgeen zo niet langer kan.

De vergadering was het met deze gedachtengang van
het bestuur eens maar wenst niet dat de buurtvereniging
zou worden opgeheven. Besloten werd om op de verga-
dering van 15 maart vier jeugdleden aan het bestuur
toe te voegen, opdat de vereniging nog een lang leven
beschoren zal zijn.
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Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: elke morgen van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

Deze week willen we 3 onderwerpen aan de orde
stellen, te weten het a.s. bevolkingsonderzoek op
longtuberculose, het afbranden van bermen en
sloten door landbouwers en de hinderwetvergun-
ningen.

HIN DER WET VERGUNNING

Op grond van artikel 2 van de Hinderwet is het
'verboden een inrichting, die naar buiten gevaar,
schade of hinder kan veroorzaken, zonder vergun-
ning van B&W op te richten, in werking te bren-
gen of te houden, dan wel uit te breiden of te
wijzigen'. Onder zulke inrichtingen worden ruw-
weg verstaan gebouwen of plaatsen, waar aan-
wezig zijn samengeperste of brandbare gassen,
ontplofbare gassen, chemische produkten, bak-
ovens, of machinefabrieken, sloperijen, malerijen
e.d. Voor Vorden als agrarische gemeente is ech-
ter van belang dat ook veehouderijen met mest-
opslag en bv. propaangasinstallaties een hinder-
wetvergunning nodig hebben. Gelukkig hebben ve-
le agrariërs al het belang van het bezit van zo'n
vergunning ingezien, maar nog velen hebben nooit
een aanvraag hiervoor ingediend. Het gemeente-
bestuur van Vorden verzoekt dan ook degenen, die
nog geen hinderwetvergunning bezitten, deze als-
nog aan te vragen. De afdeling ruimtelijke orde-
ning, rekreatie, miljeuaangelegenheden en voor-
lichting is gaarne bereid meer inlichtingen ter-
zake te verschaffen.

Afbranden van bermen en slootkanten

Het blijkt dat helaas nog niet voldoende wordt
ingezien dat het afbranden van bermen en sloot-
kanten (o.a. door landbouwers) een kwalijke zaak
is, vooral als dat gebeurt in de lentemaanden.
Door dit afbranden wordt nl. ernstige schade toe-
gebracht aan de flora (en fauna). Het gemeente-
bestuur verzoekt dan ook aan de mensen die bo-
vengenoemde plaatsen willen afbranden dit te
doen in de maanden oktober februari. De aanvra-
gen tot het afbranden worden graag 2 weken,
voordat tot het afbranden wordt overgegaan, door

het bestuur tegemoet gezien. De brandweerkom-
mandant krijgt hiervan dan bericht, zodat geen
brandalarm behoeft te worden gegeven bij het zien
van rook.

Bevolkingsonderzoek op longtuberculose

Het is alweer 3 jaar geleden dat in de gemeente
Vorden een bevolkingsonderzoek op longtubercu-
lose is gehouden. Met de Stima is overeengekomen
in maart 1973 opnieuw een onderzoek in te stel-
len. Voor degenen die vaker aan dit onderzoek
deelnamen is het wellicht niet nodig te wijzen op
de belangrijkheid hiervan. Voor hen die voor het
eerst deelnemen, willen wij gaarne wijzen op het
doel, namelijk in de eerste plaats het opsporen
van die lijders aan longtuberculose die schijnbaar
gezond zijn. Zij zijn een gevaar voor zichzelf en
voor de gemeenschap waarin zij leven; en in de
2e plaats kunnen andere afwijkingen in de borst-
holte worden gekonstateerd.
Een oproepingskaart van u (en uw gezinsleden)
wordt of is u voor zover u geboren bent voor l
maart 1948 toegezonden. Er wordt naar gestreefd
de keuring een vlot verloop te laten hebben, zodat
niemand langer behoeft te wachten dan nodig is.
Daarom is op de oproep een tijdstip vermeld. U
wordt verzocht zich hieraan zoveel mogelijk te
houden. Mocht u echter in de avonduren zijn opge-
roepen dan kunt u vrijelijk overdag komen op de
vermelde opstelplaatsen.
Invaliden en hulpbehoevenden die geen kans zien
op eigen gelegenheid te verschijnen, zullen - indien
mogelijk - worden afgehaald. Een verzoek daartoe
dient tenminste 3 dagen voor de verschijnings-
datum te zijn gericht tot de afdeling Algemene
Zaken ter gemeente-sekretarie alhier, telefoon
1541 toestel 8 of 005.
Voor hen, die vanwege hun bedrijf regelmatig
worden doorgelicht, is opkomst niet noodzakelijk;
zij mogen uiteraard wel komen. Indien niet wordt
deelgenomen, wordt u verzocht de oproepkaart
bij de opstelplaats in te leveren met vermelding
van de reden van niet-opkomen. De kosten van
het onderzoek bedragen f 2,50 per persoon, ver-
zocht wordt met gepast geld te betalen.
Er wordt een beroep op u gedaan aan bijgaande
oproep gehoor te geven, zowel in uw persoonlijk
belang, als in het belang van de volksgezondheid
in het algemeen.

i
De opstelplaatsen van de röntgenauto is als volgt;
E E WEHME - NIEUWSTAD
maandag 12 maart 's morgens 11.00 12.00 uur
's middags 14.00-17.30 uur
MARKTPLEIN DORP
dinsdag 13 maart 's morgens 9.30-12.00 uur
's middags 14.00-17.30 uur
woensdag 14 maart 's morgens 9.30-12.00 uur
's avonds 17.30-19.00 uur
SCHOENAKER . KRANENBURG
donderdag 15 maart 's morgens 10.00-12.00 uur
's middags 14.00-16.30 uur
's avonds 17.30-18.30 uur

Carnaval
De Deurdreajers

15 JAAR CARNAVAL OP DE KRANENBURG!

Het organ'seren van de carnavalsfestiviteiten op de
Kranenburg heeft een belangrijke plaats ingenomen
voor wat betreft het jaarlijks gebeuren. En dat hierbij
de gevoelige snaar van de carnavalliefhebber wordt be-
roerd, laat zich blijken uit de enkele duizenden die de
festiviteiten bezoeken. Dit heeft uiteraard een achter-
grond en wij slaan de plank niet mis als wij als de be-
langrijkste faktor de ongedwongen omgang en gastvrij-
heid van de Deurdraejers noemen. Het carnaval op de
Kranenburg ook wel het carnaval van het oosten ge-
noemd, is eenvoudig niet meer weg te denken uit het
jaarlijkse levenspatroon en het is deze gemeenschap
steeds weer gelukt om de carnavalsvereniging te akti-
veren in het slagen van dit feest.
Het carnaval is dit jaar ingezet met de bekendmaking
van de Prins 1973 op het prinsenbal van 20 januari.
Prins Willem I werd door zijn gevolg een triomfantelijke
ontvangst bereid en zijn eerste optreden werd geken-
merkt door een vlotte afwerking van het programma
Prins Willem I heeft al heel wat carnavalsjaren met de
Deurdraejers meegemaakt. Toen hem werd gevraagd
of hij de Prins 1973 wilde zijn, bedacht hij zich geen
moment en aanvaardde de funktie in de wetenschap dat
hij werd gesteund door een President die het carnaval
van de Deurdraejers door en door kent. En daarbij een
Raad van Elf waarin maar liefst 4 oud-prinsen zijn ver-
tegenwoordigd en dat hij zich bovendien omringd wist
door charmante Dansmarietjes.
Met dit uitgelezen gevolg zal hij aan de verwachtingen
van de Deurdraejers weten te voldoen, te meer daar
de aard van de festiviteiten dit alleszins rechtvaardigt.
De residentie van de Prins (de heer W. Besselink) is
als vanouds café Schoenaker en de enorme feesttent,
die is omgetoverd in een waar carnavalsparadijs.

PROGRAMMA
Het programma omvat weer vele festiviteiten. Zo zal
de Prins op vrijdag 2 maart een bezoek brengen aan alle
Vordense kleuterscholen om de kleuters de eerste be-
ginselen van het carnava^pij te brengen. Zaterdag 3
maart is er de optocht d^Bvorden met de plaatselijke
muziekverenigingen, marjorettegroepen en praalwagens
Als hoogtepunt volgt dan de ontvangst op het gemeente-
huis door de burgemeester en wethouders. Prins Willem
I zal hier uit handen van de burgemeester de sleutel
van Vorden in ontvangst J^rnen en zich vier dagen be-
lasten met de uitvoering ̂ Bi dolle pret in het narren-
rijk der Deurdraejers.
Na deze ontvangst brengt de Prins een bezoek aan de
bejaardencentra. Zaterdagavond is er een groot gekos-
tumeerd bal voor gehuwden in de feesttent, waarvan
gezegd wordt dat het een der mooiste feesten in de
Achterhoek is. De fraaiste kostuums worden door de
Prins gewaardeerd met een prijs! Zondag 4 maart wordt
het traditionele kindercarnaval gehouden. Om 13.30 uur
keuring der kostuums enz. Het gehele programma hebt
u kunnen lezen in de gratis huis aan huis krant die de
Deurdraejers dit jaar uitgaven, 's Avonds is er een grote
show in de feesttent met o.m. Joop Boeree, Robert Paul
Mini en Maxi, Irene Lardy en Jim Collin. De muzikale
lieding is weer voor Wim Bosch. Na de pauze optreden
van de Boerenblaaskapel de Stroodorpers uit Zutphen,
die voor een optimale stemming zullen zorgen.
Maandag 5 en dinsdag 6 maart volgt dan als sluitstuk
de avonden in de enorme feesttent voor gekostumeerden
Vanaf 7 uur 's avonds non-stop gein met muziek van
de Prinsenkapel De Flamingo's. Een deskundige jury
beoordeelt de kostuums, waarvoor mooie prijzen worden
geschonken. Dit alles onder het motto: 'Niet nöln, maor
deurdraejen!'
Men kan er van overtuigd zijn dat Prins Willem I en zijn
gevolg alles zullen doen om te zorgen dat het carnaval
van het oosten weer uitstekend geslaagd te noemen zal
zijn. Wij wensen hen daarbij veel sukses. Alaafü

Z I L V E R W I T E D E L S T A A L .

KOERSELMAN CASSETTES

Vastenaktie
De Vastenaktie in het dekenaat Zutphen zal zich ook
dit jaar richten op een projekt in Afrika. Het ligt in
de bedoeling dat men steun gaat verlenen bij de bouw
van een sociaal centrum te Surumane 43 km ten noor-
den van Pretoria. De kosten van een dergelijk centrum
bedragen f 55000,- De helft van dit bedrag is in de
laatste jaren met behulp van allerlei akties bijeenge-
bracht door de plaatselijke bevolking. Het dekenaat
Zutphen hoopt in staat te worden gesteld met Pasen
de andere helft op tafel te kunnen leggen!

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdienst

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds J. H. Jansen (Jeugddienst)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds N. J. Goris van Zutphen

R.K. KERK VORDEN

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

R.K. KERK KRANENBURG

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9. J 5 uur.

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

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

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346;b.g.g. $5750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Richard Jan zoon van J. H. Zweverink en
H. E. Lenderink
Ondertrouwd: F. W. Maandag en H. W. Klein Bramel
Gehuwd: geen
Overleden: geen

METSELSTEEN : handvorm, vormbok, sfrengpers

Kleur, formaat en kwaliteit naar keuze Levering franco

STEENHANDELlSTEENDEREN
B.v.

Kantoor-showroom: Bronkhorsterweg 3 - Telefoon 05755-396



Ibers
SUPERMARKT

presenteert:

PROFITEER HIERVAN !

Diverse smaken

Verkade DRUPS
NU VAN 90 VOOR

Uit de slagerij
HAMBURGERS

3 stuks nu 128
HACHEEVLEES

300 gram 228
FIJNE VERSE WORST

500 gram 278
RU N DERSTOOFL APPEN

500 gram NU 368
HEERLIJK GEKRUIDE RUNDERROLLADE

500 gram

SAUCIJZEN

500 gram

HEERLIJKE MALSE RIBLAPPEN

500 gram

468
278
518

Voor een heerlijke erwtensoep:

500 gram BOVENBEEN

3 stuks VARKENSPOOTJES
198
75

150 gram Haagse Leverworst ...

150 gram Palingworst

150 gram Boeren metworst

150 gram Ham

Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

79

89

98

129

DIVERSE SOORTEN

Adel Rosa
WIJN NmetJINI-VI

DEZE WEEK PER FLES

Herschi VRUCH-

TENLIMONADE

literfles 95

elke 2e fles

69

Grote fles

Twentse Hoen

ADVOKAAT

per fles

398

Hero

Confiture

JAM KERSEN

per pot

169

Heel fijne

Franse

Spercieboontjes

per blik

89

Herschi

CASSIS

literfles 135

Elke 2e fles

89
WfiWWWWWWWWW^^

ALLEEN IN ALBERS SUPERMARKT

Van Nelle PRISMA KOFFIE

elders 2.12
filJ ONS Nu ALTIJD

Van Doorn

PINDA-

KOEKJES

per zak

89

Pak a 6 stuks

Wener roomboter

PUNTEN

voor

89

Pak a 8 stuks

PANKY

PENNYWAFELS

van 95 voor

69

VAN DE JUWEELBAKKER

§ Heerlijke MOKKAPI

Fijne APPELREEP P«

• xTGII tGflSlOT met spijs van

Pak d 3 stuks

MENTOS

ROLLEN

van 90 voor

69

Literblik

PERZIKEN

OP SIROOP

van 149 voor

109

Profiteer nu

FRUITCOCKTAIL

Literblik

van 219 voor

169

Smarius

EIERBESCHUIT

2 rol

van 89 voor

75

JNTEN 4,
jr stuk

1.45 voor . . . .

Tegen mi l lieu ver-

ontreiniging

Zachte groene

GOUDZEEP

nu per pot

65

Grote zak vol

BANAAN of

FIGUURSCHUIM

van 98 voor

79

Jtuks 2.19

1.69
1.25

Voor de afwas

PRESTO

flakon

van 98 voor

85

NIEUW VAN UNOX

k Extra gevulde am^*^3

Y Tomaten- Groentesoep a^Jf^^M
NU PER BLIK VAN 208 VOOR

Groente en Fruit
Donderdag: m r-
Panklare HUTSPOT 500 gram *|0

Vrijdag: QQ

KASSPINAZIE y2 kg %JQ

Zaterdag: QQ

Blanke CHAMPIGNONS 250 gram \JO

Import handappel -lHf\
MORGENDUFT per kg 1 151

Import H ANDPER EN -IOQ
per kg IC.Ü

Prima HANDSINAASAPPELEN -1QQ
8 grote l9O

HANDSINAASAPPELEN 4 AO

12 voor l9O

Panklare SOEPGROENTE QQ

2 pakjes *ƒ O

Koopmans zelfrijzend "V |̂

BAKMEEL van 81 voor / |

Sprinklettes CHOC. HAGEL 98 ^Q

Elke 2e zak 69

Hulshof ROOKWORST ^ ̂

225 gram van 129 voor \/\/

Droogkokende AMERIKAANSE RIJST _ö

nu per pak /ö

Pak a 100 stuks Qf.

WITTE SERVETTEN nu 89

6 x 1 0 stuks f\t\
PAPIEREN ZAKDOEKJES voor 89



De Here verblijdde ons met
de voorspoedige geboorte
van ons zoontje en mijn
broertje
Richard Jan (ARJAN)
I. Zweverink
H. Zweverink-Lenderink
Yvonne
Vorden, 23 febr. 1973
Deldensebroekweg 13

Te koop een dik bevleesde
koe bij A. Elsman
Deldensebroekweg 11

Te koop g.o.h. gasfornuis
D. ten Brinke
Het Karspel 7 Hengelo Gld

J e koop r.b. drachtige vaars
a.d. telling l maart
bij Gal, zwembad na 5 uur
telefoon 1595

Te koop jonge konijnen
B. Uenk
Vordenseweg 29, Warnsveld

SOI.EX BROMMERS
vanaf f 420,-

TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

VOORAL UW

Wapen, en sporthandel

steeds docttnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

Voor:

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

SIGARENMAGAZIJN

D. BOF.RSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Het smaakt goed, dat
VLOERBROOD
van de warme bakker I

VAN ASSELT
Telefoon 1384

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Nog steeds die goede tafel
in de weg staan?
Plaats toch een Contactje
sn waarschijnlijk wordt u
hem voor een goede prijs
kwijt!
Wel even mondeling op-
geven

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

KEU N E
SUPERBENZINE

68,4 et per liter
Nijverheidsweg 4 - Vorden

Te koop biggen
J. Wesselink
't Elshof

Verhuur
gelegenheidskleding voor.
heren, in zwart en grif»

GEBR. VVILLEMS
kleermakerfl, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Onze geachte medewerker de heer E. J. Kettelerij
algemeen chef boekhouding en Procuratiehouder,
zal op dinsdag 6 maart a.s. 40 jaar bij ons bedrijf
werkzaam zijn.

Receptie wordt gehouden 6 maart a.s. van
19.00 tot 20.30 uur in de zaal van hotel 'Het
Wapen van Vorden' (F. P. Smit)

C.V. G. EMSBROEK & ZN

GEMS METAALWERKEN B.V. Vorden

VWWWWWW

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn, met
inachtneming van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening;

1. aan de heer H. Wassink, Gieterijstraat 18 te
Deventer, vrijstelling te verlenen van de bepalin-
gen van het bestemmingsplan Buitengebied 1970,
zulks teneinde de verbouw van de boerderij aan
de Wildenborchseweg 3 (kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie B nr 1800) tot landelijke
woonverbouwing mogelijk te maken.

2. aan de heer J. B. T. Ambagtsheer, p.a. Coe-
hoorns'ngel 3 te Zutphen, vrijstelling te verlenen
v&n de bepalingen van het bestemmingsplan Bui-
tengebied (m.n. artikel 13), zulks teneinde de ver-
bouw van de boerderij aan de Heegherhoek nr 2
(kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie nr
886) tot landelijke woonbebouwing mogelijk te
maken;

3. aan de heer D. Wagenvoort, Kruisdijk l te Vor-
den, vrijstelling te verlenen van het bestemmings-
plan Buitengebied 1970, zulks teneinde buiten zijn
huidige - te wijzigen, c.q. te vergroten - bouw-
perceel te kunnen bouwen.

De betreffende bouw- en/of situatietekeningen lig.
gen vanaf 28 februari t.m. 14 maart 1973 voor
een ieder ter gemeentesekretarie ter inzage; ge-
durende deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen gemeld voornemen in-
dienen bij Burgemeester en Wethouders.

Vorden, 28 februari 1973

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

GEMEENTE VORDEN
De Burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
de Raad dezer gemeente in zijn openbare verga-
dering van 27 februari 1973 heeft besloten dat:

a. voor het gebied, waarvoor bij raadsbesluit d.d.
24 oktober 1962 is vastgesteld het 'Uitbreidings-
plan in onderdelen der gemeente Vorden, Her-
ziening 1962' een herziening van dit uitbreidings-
plan, c.q. bestemmingsplan wordt voorbereid;

b. betreffende het perceel Wildenborchseweg 3,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie B nr
1800, een herziening van het Bestemmingsplan
Buitengebied 1970 wordt voorbereid, zulks ten.
einde de verbouw van de daar aanwezige boer-
derij mogelijk te maken;

c. betreffende het perceel Heegherhoek 2, kadas-
traal bekend gemeente Vorden, sektie I nr 886,
een herziening van het bestemmingsplan Buiten-
gebied wordt voorbereid, zulks teneinde de ver-
bouw van de daar aanwezige boerderij mogelijk
te maken;

d. betreffende het perceel Kruisdijk l, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie I, nr 859, een
herziening van het bestemmingsplan Buitenge-
bied 1970 wordt voorbereid, zulks teneinde het
agrarisch bouwperceel aldaar te wijzigen, c.q. te
vergroten.

De voorbereidingsbesluiten - die in werking treden
op 28 februari 1973 - alsmede de betreffende si-
tuatietekeningen liggen vanaf 28 februari 1973
voor een ieder ter gemeentesekretarie ter inzage.

Vorden, 28 februari 1973

De Burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

Weekend aanbieding!
MOOIE NYLON

dusterschort
met lange mouw en reverskraag

SPECIALE PRIJS

f 12,95
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUT.'HENSEWEG TEL.05752 1514

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

De rentevergoeding voor spaargelden vallende
onder de Jeugdspaarwet is met ingang van l
maart 1973 verhoogd tot 6%

Voor termijnspaargelden
vergoeden wij de volgende rente:

6 mnd opzegging 5\i %
12 mnd opzegging 6 %
24 mnd opzegging 6l/2 %

Spaardepotbewijzen (5 jr vast) 7 %

Tot nader order zijn verkrijgbaar tegen een koers
van 100 %

PANDBRIEVEN N.V. BOEREN-
HYPOTHEEKBANK, rente 71/4 %
A-flosbaar per l januari 1979

81

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

SIMCA 1000 SIMCA 1100

SIMCA 1301 CHRYSLER
160-180

SIMCA

Autobedrijf
TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden

Telefoon 05752-1256

NEDERLANDSE BOND
VAN PLATTELANDSVROUWEN

In verband met de biddag voor gewas
is de avond van 14 MAART

i verplaatst
naar 7 maart

BRUIDSHUIS

BEIJER-BESSELINK
de grootste speciaalzaak van Oost-Nederland in

bruids- en avondkleding

Showt
haar voorjaar»- en zomerkollektie van o.a. vele buitenlandse modehuizen

uit FRANKRIJK, BELGIË, DUITSLAND en ENGELAND

IN DOETINCHEM

C ARN A V ALS VERENIGING

„De Plaggen
stekkers'

organiseert in de versierde en ver-
warmde feesttent by café-wegrestau-
rant „De Boggelaar" te Warnsveld:

GROOT CAR-
NA VALSBAL

OP VRIJDAG 2 MAART EN
ZATERDAG 3 MAART 1978

aanvang 19.80 nnr

in.in.v. de Prinsenkapel
,DE WOODPECKERS"

en het Zutphens Majorette- en Show-
peloton

DISCOBAL
OP ZONDAG 4 MAART 1973

aanvang 13.80 uur

m.m.v. DISCOTEAM „SMILE"

Alle dagen o.l.v.

PRINS EVERT DE EERSTE

dinsdag 13 maart a.s.
IN DE SOCIËTEIT

*
IN LOCHEM
donderdag 15 maart a.s.
IN HOTEL ALPHA

Aanvang 20.00 uur

Reserveer tijdig

Kaarten in de voorverkoop of bij TEL. RESERVERING 05448-222

Prijs f 3,50 inklusief koffie-komplet Voor aanvang aan de zaal f 4,50

400 bruidsjaponnen
VOORRADIG .'

BRUIDSHUIS BEIJER-BESSELINK
BELTRUM bij Groenlo - Telefoon 05448-222

In het land van de zelf-rijzende
zon, Japan, staat de Echte Bakker
in de schaduw van het rijstkom-

metje. Door hun rijstebrijberg kunnen de Japanners kennelijk het
luilekkerland van de ambachtelijke broodbakker niet gemakkelijl
vinden. Dan wij! Allemaal in de houdgreep van het brood van de
Echte Bakker, de bakker die nog vóór de zon opgaat!

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

n.v.twentschekabelfabriek

LOCHEM
Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

EN FLINKE IMMIERMAN

voor de haspelreparatie en andere voorkomende
timmerwerkzaamheden

Sollicitanten dienen volkomen vertrouwd te zijn met de
bediening van vlakbank, lint- en cirkelzaag
Schriftelijke of persoonlijke aanmelding aan de

N.V. TWENTSCHE KABELFABRIEK
Industrieterrein Kwinkweerd te Lochem
Telefoon (05730) 2147



AANBIEDINGEN KAMERBREED TAPIJT
met GRATIS overgordijnen of vitrage!

Voor iedere f 100,- die u aan tapijt besteedt, voor f 15,- GRATIS
gordijnen uitzoeken!

Meer dan 50 kwaliteiten in meer dan 150 kleuren en dessins

Alle bekende merken uit voorraad leverbaar!

TROEF 1
700% NYLON TAPIJT

5 kleuren - 380 cm breed
Gratis leggen f 79,—

Uw kamer is 7.50 meter
7.50 x f 79,— — f 529,50

Gratis gordijnen voor f 88,-

TROEF 2

Prachtige kleuren - 400 cm breed
Foam rug f 107,—

Uw kamer is 8 meter
8 x f 107,— = f 856,—

Gratis gordijnen v. f 728,40

TROEF 3
700% WOLLEN BERBER

380 cm breed
Gratis leggen f 183,—

Uw kamer is 9 nieter
9 x f 183,— = f 1647,—

Gratis gordijnen v. f 247,-

TROEF 4
FLORIADE TAPIJT 3.66 br.

Bloemmotief - fraise, groen, beige
Gratis leggen f 169,—

Uw kamer is 8 nieter
8 x f 169,— = f 1352,—

Graf f s gordijnen v. f 797,80

TROEF 5
Wilt u de kollektie tapijten in uw
huis bewonderen,

U BELT 1381
en wij maken graag een afspraak
met u !

U BELT
WIJ KOMEN .'

Profiteert u ook bij
VORDEN

"CONeORDIA»
Hengelo (GI*0

Zondag 4 maart

DANSEN
Muziek:

Sang und Klang
met zang van Cecil

Alaaf! Alaaf!
GROOT CARNAVALSBAL
met leuke extra attrakties

Voor de origineelste carnavalskostuums stellen wij prijzen beschikbaar

Alaaf! Alaaf!

Chr. Huishoudschool Vorden
School voor Lager- en Middelbaar Huishoud- en Nijverheidsonderwijs
Het Hoge 41 Telefoon 05752-1512

AANGIFTE
van leerlingen voor het kursusjaar 1973/1974 voor de
volgende opleidingen:

a L.H.N.O. f Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs J
(4-JARIG)

Ie jaar (brugklas) Toelatingseis: 6e klas basisschool
2e jaar toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden: l jaar voortgezet ond.
3e jaar toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden: 2 jaar voortgezet ond.

b. M.H.N.O. (Middelbaar Huishoud- en Nijverheids-
onderwijs/

afdeling O.V.B. (Oriëntering Verzorgende Beroepen) l jarig
Voor meisjes en jongens. Toelatingseis: diploma LHNO - T. of B. met aan-
vullend T.; diploma MAVO 3 of 4; overgang van klas 3 naar 4 MAVO

Aanmelding kan geschieden aan de school. Aanmelding voor de brugklas
bij voorkeur via de Hoofden van de basisscholen

De direktrice: L. A. NIJHOFF

We/k keurig en vriendelijk
Voor uw

meisje
tussen 16 en 21 jaar wil ons komen
helpen in onze supermarkt ?

5 daagse werkweek
Buskostenvergoeding
Gezellig en afwisselend werk
Mag ook de kassa doen

Een fijne algemene ontwikkeling en daarbij een
goed salaris!

Wie komt ons helpen?

BEL DAN EVEN SUPERMARKT

J. Lens
Telefoon 05750-4872 te Warnsveld

familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

gaat u natuurlijk naar de
irukker met de scherpste
prijzen !

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

huishoudprodukten
Op ons centraal verkoopkanfoor te V orden hebben wij
plaats voor:

ASSISTENTE voor de BOEKHOUDING
Enige kantoorervaring vereist, leeftijd tot 21 jaar

KANTOORASSISTENTE
Enige kantoorervaring vereist, leeftijd tot 23 jaar

So///c/tcrt;es te richten aan :

NEDAC B.V.
NIEUWSTAD 2 - VORDEN - TELEFOON 05752-1773

Inwoners van Hengelo e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

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

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

EVANGELISCHE OMROEP

Voor onze bedrijven hebben wij plaats
voor een jonge man, die als

pluimvee-
verzorger
de bedrijfsleider kan assisteren bij de
verzorging van 14.000 slachtkuiken-
ouderdieren

Begrip voor netheid en hygiëne is vereist. Ook
moet men genegen zijn bij toerbeurt weekend-
dienst te vervullen

Een goede kracht kan rekenen op
een goede beloning

Voor inlichtingen en sollicitatie:

PLUIMVEEBEDRUF

'Boggelaar' B. V.
Boggelaar 3 - Warnsveld - de heer J. H. v.d. Boom

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879
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Raadsvergadering
der gemeente Vorden
Alle aandacht voor de problemen
van de Jeugdsoos Vjoe l
De raadsvergadering die dinsdagavond in het gemeentehuis
te Vorden werd gehouden, trok een flinke publieke belang-
stelling, voor het merendeel leden van de Jeugdsoos Vjoe,
die waarschijnlijk wel eens wilden horen of aan hun pro-
blemen aandacht zou worden geschonken door de vroede
vaderen. Zoals bekend kampt de Jeugdsoos met huisvestings-
problemen. Welnu de jongelui zullen hoopvol naar huis zijn
gegaan, want de raad liet positieve geluiden horen.
Het ging in feite allemaal om het voorstel van B & W om
de voormalige noodkleuterschool De Springplank aan de
voetbalvereniging Vorden te schenken. De voetbalvereniging
heeft nl . een tekort aan kleedkamers en een ruimtetekort
voor de indoortraining van de pupillen. Deze training kan
in verband met de maximale bezetting niet plaatsvinden in
het gymnastieklokaal.

Deze beide faktoren alsmede de omstandigheden dat de ge-
meente 7,elf geen emplooi v.d. noodkleuterschool heeft en
zo dit wel zou zijn, voor dit gebouw geen passende plaats te
vinden is in de kom van het dorp, hetgeen wel het geval is
op het sportveld, heeft B & W doen besluiten de raad voor te
stellen deze kleuterschool aan de voetbalvereniging Vorden
te schenken.
Aangezien ook de Jeugdsoos Vjoe met ernstige ruimtetekor-
ten heeft te kampen heeft de voetbalvereniging Vorden de
Jeugdsoos aangeboden bepaalde aktiviteiten t.z.t. op het
sportpark i.d. noodkleutersch. te houden. Zowel de voet-
balvereniging als de Jeugdsoos zelf waren overigens wel van
mening dat dit niet de ideale oplossing voor de huisves-
tingsproblemen van Vjoe zou zijn.
Bij de behandeling van dit agendapunt zette burgemeester
Van Arkel uiteen dat de publikaties rondom het aanbod van
de voetbalvereniging aan de Jeugdsoos bij sommige mensen
de i n d r u k had gewekt dat de Jeugdsoos in zijn geheel naar
het voetbalveld zou worden overgeplaatst. „Wij hebben de
voetbalvereniging Vorden om opheldering gevraagd, want
B & W zijn van mening dat de Jeugdsoos in het dorp moet
blijven. De voetbalvereniging heeft ons schrif tel i jk medege-
deeld dat zij die mening ook zijn toebedeeld", aldus burge-
meester Van Arkel.

WERK KOMMISSIE
,.Wij zi jn overigens wel van mening dat het met de huis-
vesting van de Jeugdsoos zo niet langer kan en moeten wij
/orgen voor ru im onderdak. Inmiddels hebben we een kleine
werkkommissie in het leven geroepen die al deze problemen
zal gaan bekijken en welke de kommissie binnen een maand
ook een gesprek zal hebben met het bestuur van de Jeugd-
soos", aldus de burgemeester.
Hij deelde verder mee dat B & W een lijst met 122 hand-
tekeningen hebben ontvangen van jongelui die stelden volle-
dig achter het bestuur van de Jeugdsoos te staan. Bovendien
hoopten deze jongelui dat de soos in het dorp zelf zou blij-
ven.
Mevrouw v. d. Heide-v, d. Ploeg (PvdA) verzocht B & W
veel haast te maken met het zoeken naar een oplossing voor
de Jeugdsoos. „Niet alleen heeft de voetbalvereniging Vor-
den laten blijken de Jeugdsoos een warm hart toe te dragen,
maar wij allemaal", zo sprak zij.
De heer Lichtenberg (KVP) sprak de woorden van mevr.
v. d. Heide, dat en de voetbalvereniging en de Jeugdsoos
in het slop zitten, volkomen tegen. „De voetbalvereniging
Vorden is er juist mee geholpen met deze kleuterschool", zo
sprak hij, hetgeen door mw v.d. Heide beaamd werd.
Nadat nog de heer v. d. Wall Bake (VVD) een lans had ge-
broken voor de Jeugdsoos, besloot de raad de kleuterschool
De Springplank aan de voetbalvereniging te schenken. De
verplaatsing van het gebouw naar het voetbalveld zal door
de vereniging zelf worden verzorgd en brengt voor de ge-
meente geen kosten met zich mee.

ONDERHANDSE AANBESTEDING
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
In juni 1972 heeft de raad van Vorden een krediet gevo-

teerd van ƒ 130.000, — voor de verbouwing en inrichting van
het voormalige Nutsgebouw tot openbare bibliotheek en
leeszaal. Uit de tekening van architekt Rodenburg uit Nijme-
gen bli jkt (overigens is het ontwerp van de heer Rodenburg
door de Gelderse welstandskommissie goedgekeurd) dat uit
een oogpunt van dorpsverfraaiing als uit een oogpunt van
een betere lichttoetreding, een wijziging van de voorgevel
gewenst is. B & W maakten de raad duidelijk dat hier een
aanvullend krediet van ƒ 25.000, — voor nodig is.

Over deze hele financiële kant zullen B & W t.z.t. nadere
voorstellen bij de raad indienen. Nu werd voorgesteld de
bibliotheek en leeszaal onderhands aan te besteden (Vor-
dense aannemer). Wat deze financiële kant betreft konklu-
deerde de heer v. d. Wall Bake (VVD) dat de raad t.z.t. voor
een fait a compli gesteld wordt. „Hoewel er nog een voor-
stel van B & W komt kunnen we ons er in feite niet over
beraden", aldus het VVD-raadslid die zei op uitdrukkelijke
last van zijn jongste dochter voor het voorstel van B & W
te stemmen.
Wethouder Gerritsen (BR) wist te vertellen dat de begro-
ting inzake deze verbouwing die een paar jaar geleden op
tafel is gekomen, waarschijnlijk niet zal worden aangetast.
Met het voorstel van B & W ging de raad vervolgens ak-
koord.

UITBREIDING WATERLEIDINGNET OP DE
ALEMENE BEGRAAFPLAATS
Ten behoeve van de bezoekers zal op drie centrale punten
op de Algemene Begraafplaats een waterkraan worden ge-
plaatst. De raad trok hiervoor ƒ 2.400, — uit. Voor het be-
stemmingsplan Brinkerhof is een rioleringsplan gemaakt,
waaj-voor de raad ƒ 11.600, — beschikbaar stelde. Wel ver-
zocht de heer Lichtenberg (KVP) te onderzoeken alles m.b.t.
de Brinkerhof in kaart te brengen. „Dan kan misschien
worden voorkomen dat we enkele jaren met noodbestratin-
gen zitten", aldus het KVP-raadslid. „We zullen hierop
aandringen, maar of het wat uithaalt meen ik te moeten be-
twijfelen", aldus burgemeester

Verder nam de raad een principebesluit inzake overdracht
van bomen op het landgoed Hackfort, terwijl voorts enkele
voorbercidingsbesluiten t. b. v. verbouw van boerderijen als-
mede t. b. v. wijziging bouwperceel van de heer D. Wagen-
voort werden genomen. Voorts w^fen enkele ouwterreinen
verkocht in plan Zuid voor de oWR' van een viertal bun-
galows.
In verband met de verlegging van de Ganzesteeg besloot
de raad tot grondruil met de BP te Amsterdam. Besloten
werd voorts om aan het Waterschap van de Baakse Beek
745 vierkante meter grond af te staan aan de Schonevelds-
dijk en Sluiterdijk.
Het bedrag per leerling voor 1973 voor het gewoon lager
onderwijs bedraagt ƒ 145,71. Verder werden de wekelijkse
lesuren vastgesteld betreffende het vakonderwijs voor 1973.
Als voorschot op de vergoeding van de kosten van vakonder-
wijs besloot de raad de bijz. school aan Het Hoge een be-
drag van ƒ 7.500, — beschikbaar te stellen.

Mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg (PvdA) wees B & W er op dat
men op vuilnisstortplaats moeilijk met de auto kan komen.
De heer Mennink (CHU) verzocht B & W na te gaan of de
eigenaars van sta-caravans wel een blijvende vergunning
hebben. De heer Gotink (BR) verzocht B & W de naam
van de Toldijk te wijzigen in Toldijkseweg. Dit met het oog
op de buurtschap Toldijk nabij Steenderen.
De heer Gotink kreeg verder van B & W te horen dat nood-
slachtingen in het slachthuis te Zutphen na 16.00 uur wel
mogelijk zijn. (Wel tegen een hoger tarief.) Het verzoek van
mevr. v. d. Heide om een brievenbus te plaatsen in plan
Zuid, nabij het Beatrixplein, is door B & W doorgezonden
naar de direkteur van de PTT te Vorden. Tot slot zegde
burgemeester Van Arkel toe op de door de raadsleden ge-
stelde vragen zo spoedig mogelijk terug te komen.

Enorme belangstelling voor
gouden gymnastiekver. Sparta

Dat de gymnastiekvereniging Sparta de laatste jaren een
populaire vereniging in Vorden is geworden werd zaterdag-
middag overduidelijk bewezen toen velen in zaal 't Wapen
van Vorden het gouden Sparta zijn of haar gelukwensen
kwamen aanbieden.
Tien jaar geleden, bij het 40-jarig bestaan, was dat wél even
anders en gaf slechts een handjevol verenigingen akte de
présence. Gelukkig voor Sparta zijn de ogen van de andere
verenigingen opengegaan en blijkt men veel waardering te
hebben voor hetgeen de vereniging voor zijn 350 leden be-
tekent en niet te vergeten de gehele Vordense gemeenschap.
Onder de aanwezigen waren o.a. het voltallig kollege van
B & W, oud loco-burgemeester A. J. Lenselink, afgevaar-
digden van de KNGV, de turnkring De Graafschap en niet
te vergeten de mannen van het „eerste uur" t.w. de heren
K. Jörissen en E. Lettink.

VERGROOT GYMNASTIEKLOKAAL
Burgemeester A. E. van Arkel, die sprak namens het ge-
meentebestuur, wees op de vooraanstaande plaats die Sparta
binnen de gemeente inneemt. „Uw vereniging voorziet in
een grote behoefte en vertoont nog geen ouderdomsver-
schijnselen. Lid te zijn van een gymnastiekvereniging heeft
een speciale bekoring. Immers niet alleen gaat men door
veelzijdige oefeningen over een gezond en lenig korpus be-

schikken, maar ook wordt onder de leden het saamhorig-
heidsgevoel aangekweekt en versterkt en komt men in uw
vereniging geen onderscheid tussen rang of stand, arm of
rijk", aldus de burgemeester.

Hij was er verder van overtuigd dat Sparta met de leiding
in de persoon van de heer Groot Wassink precies in de roos
heeft geschoten. „Het gemeentebestuur heeft kans gezien uw
jeugdleden behoorlijk te subsidiëren en werkt zodoende mee
om het lid worden van Sparta te stimuleren. Aan de wens
van Sparta een vergroot gymnastieklokaal hopen wij binnen
niet al te lange tijd gehoor te kunnen geven", aldus de bur-
gemeester.
Vordens Ie burger deed tevens een beroep op de nieuw-
ingezetenen van Vorden om de gelederen van Sparta te
komen versterken, vooral voor wat betreft de herenafdeling.
Tot slot wees hij op de door Sparta georganiseerde avond-
4-daagse die hij noemde als een 'blijvend evenement'. Na
mens het gemeentebestuur bood hij een geschenk aan onder
couvert, hetgeen hij tevens deed in zijn funktie als voorzitter
van de plaatselijke VVV.

KINDEREN VAN DE STRAAT HOUDEN
Namens de turnkring De Graafschap sprak hierna de heer
H. Hondelink. „Vijftig jaar Sparta", zo sprak hij „betekent

50 jaar op de bres staan voor de lichamelijke opvoeding in
Vorden. En wat te denken van het van de straat houden
van kinderen. In fe i te heeft uw vereniging een klein deel
van de funktie van de politie overgenomen. Sparta was altijd
een goed lid van De Graafschap. Ik herinner me nog goed
hoe de heer Jörissen tot zijn 65e jaar in het keurkorps uit-
kwam", aldus de heer Hondelink, die vond dat keurturnuen
nodig is om de stimulans er in te houden. Namens de turn-
kring De Graafschap bood hij een geschenk onder couvert
aan en namens de KNGV een fraaie plaquette.

KRUIWAGEN
Namens de muziekvereniging Sursum Corda sprak voorzitter
M. H. Gotink de jubilerende vereniging toe. Hij was van
mening dat elke vereniging in feite een soort kruiwagen is.

dankbaar voor zijn mededeling dat er een vergrote sport-
zaal op komst is. Wellicht kan in deze sportzaal ook een op-
klapbare t r i b u n e aangebracht worden, zodat de gemeenschap
speciaal met het oog op u i t v o e r i n g e n , ons kan zien", aldus
mevr. Sikkens.
„Momenteel bestaat er tussen de sportverenigingen in Vor-
den een leuke samenwerking. Dit heeft er o.m. toe geleid
dat er dit jaar een behoorli jke subsidie voor ons en andere
verenig ingen uit de bus is gekomen. Mevr. Sikkens bracht
de wethouder van sport /aken, de heer J. W. M. Gerritsen,
alsmede de subsidiekommissie dank voor dit gebaar. Verder
memoreerde zij de goede verstandhouding die er momenteel
bestaat tussen .Sparta en de voetbalvereniging Vorden, het-
geen in het verleden wel eens anders was.
Mevr . Wagenvoort die al 25 jaar aktief turnt bij Sparta,

Het bestuur moet deze kruiwagen schuiven. „Ik hoop dat u
onderweg naar het 60-jarig jubileum zo weinig mogelijk ob-
stakels tegenkomt", aldus de heer Gotink, die eveneens een
geschenk onder couvert aanbood.
Verder werd het woord gevoerd door de heer Harmsen, na-
mens de gymnastiekvereniging Achilles uit Hengelo. „Wij
zijn ..noabers" van elkaar en hebben bijna altijd onder de-
zelfde leiding geturnd. Vroeger de heer Broere en tegenwoor-
dig de heer Groot Wassink". Hij haalde enige herinneringen
op uit de tijd vlak na de oorlog. Ook van de heer Harmsen
mocht Sparta een enveloppe met inhoud in ontvangst ne-
men.

HULDIGING LEDEN
De voorzitster van Sparta, mevr. M. Sikkens-Meyer, toonde
zich enorm verheugd over de grote belangstelling dat het
bestuur op deze receptie ten jjael viel. „Helaas hebben wij
momenteel wat de damesafde^^ betref t een ledenstop moe-
ten instellen. Burgemeester Van Arkel ben ik ontzettend

kreeg behalve bloemen een speldje namens de KNGV door
mevr. Sikkens opgespeld. De heer G. Koop, een niet weg te
denken f i guu r bij de gymnastiekvereniging Sparta, werd on-
der lu id applaus benoemd tot ere-lid van de vereniging.
Voorts waren er bloemen voor de heren K. Jörissen en E.
Lettink (50 jaar lid van Sparta) en pianiste Jet Smit.
Tot slot deed mevr. Sikkens een beroep op de aanwezigen
om mee te doen aan de deze zomer te houden avondvier-
daagse.

Na deze receptie werd in 't Wapen van Vorden een groot
feest gehouden onder le iding van het Hameland Combo.
Plm. 170 leden waren hierbij aanwezig en hebben de dag
zodoende op grootse wijze afgesloten.
Ter bevordering van een snelle distributie van de jubileum-
toto voor Sparta-leden is deze tot l maart verkrijgbaar bij
de volgende adressen:
mevr. Sikkens, Mispelkampdijk 32; mevr. Brandenbarg, In-
sulindelaan 15; mevr. Stijl, u l ianalaan 14; de heer Veldhuis,
Nieuwstad 79.

E. J. Kettelerij

40 jaar

bij Gems

Dinsdag 6 maart zal het 40 jaar geleden zijn dat de heer
E. J. Kettelerij, Julianalaan 24 te Vorden (algemeen
chef boekhouding en prokuratiehouder) bij Gems Me-
taalwerken te Vorden, in dienst trad. De direktie van
Gems geeft naar aanleiding van dit heuglijke feit in
zaal Het Wapen van Vorden een receptie, dezelfde dag,
's avonds van 19-20.30 uur.
Evert Jan Kettelerij geboren 1-7-1918 te Linde Vorden
begon zijn loopbaan bij G. Emsbroek & Zn CV als
'loopjongen in de ruimste zin van het woord'. Wij schrij-
ven 1933 dat is tijdens de grote wereldkrisis na de ge-
ruchtmakende 'beurskrach' van '29 in New York (Black
Friday). Loopjongen aldus de heer Kettelerij, dat bete.
kende in die dagen dat je van alles moest doen. Dus
om zo te zeggen 'van het hele varken mee-eten'.
Dat was: vandaag op het kantoor en morgen met de
loodgieters mee. Of mee om melkbussen te verzenden
samen met de huidige direkteur de heer J. W. Emsbroek
(tussen haakjes: die is intussen ook al zo'n 40 jaar
in het bedrijf, zij het dan na het verlaten van de Han-
delsschool ook bij grote bedrijven praktijk had opge-
daan, dus tussentijds wel eens even weg is geweest).
Je hoefde in die dagen niet aan te komen met: 'dit of
dat hoort niet bij mijn werk daar bedank ik voor', want
er stonden er toenderijtd genoeg klaar om je baantje
over te nemen. Desnoods zonder wat te verdienen, als
volontair wel te verstaan, alleen maar om eens aan de
slag te kunnen komen.
De vroegere firmant wijlen de heer G. Emsbroek heeft
me 40 jaar geleden aangenomen. Hij liet me eerst een
brief schrijven. Hij merkte op dat mijn handschrift 'er bij
door kon', maar ik geloof beslist niet dat hij er weg van
was. Hij gaf me een lang debiteurenboek met de woor-
den: 'tel die bladzijden eens op!' Nu was rekenen altijd
het vak, dat ik het beste heb gekend en gekund. Dus
dat zat wel goed. Ik werd aangenomen. Mijn chef was
de heer D. Hogendoorn, die toen kantoorchef en boek-

houder was. Van meneer Hogendoorn heb ik heel veel
geleerd. Die man had onder andere een bizonder mooi
en duidelijk handschrift. Dat was toen nog erg belang-
rijk, omdat er in die dagen voor de boekhouding alles
nog met de hand werd geschreven. Nu gebruiken we
elektronische boekhoudmachines. Een assistent van de
heer Hogendoorn zei na enkele maanden: 'Jan ie hebt
een mooie hand'! Ik groeide een pond, want ik had
7,0 mijn best gedaan om mooi te leren schrijven. Helaas
liet hij er op volgen: 'Um achter de ploeg te lopen'.
(Die man kwam uit Zutphen). Ondanks zulke (kleine)
teleurstellingen kwam ik er steeds beter in. Ik groeide
met de zaak mee. Vanzelfsprekend waren de avond-
studies voor boekhouddiploma's van belang. Ik werd
de vaste assistent van de heer Hogendoorn en toen ik
25 jaar aan het bedrijf was verbonden verklaarde de
direkteur, de heer J. W. Emsbroek, dat ik met in
van die dag tot prokuratiehouder was benoemd. Ik stel
er na 40 jaar prijs op te zeggen, dat ik altijd bizonder
prettig bij de Gems heb gewerkt. En ook dit: dat wij een
direkteur hebben, die achter zijn mensen staat, ook als
er nood aan de man komt! Onze direkteur is een man
met visie. Hij weet op zijn tijd de bakens te verzetten.
Maar hij is ook iemand met hart voor zijn mensen en dat
acht ik van groot belang.
De heer Kettelerij die naast zijn boekhouddiploma's ook
op het gebied van het verzekeringswezen, zowel theo-
retisch als praktisch zijn sporen heeft verdiend, mag
tevens gelden als een veel benaderd adviseur in belas-
ting- en verzekeringszaken. Een allround man, die in
Vorden en omgeving in aanzien staat, daar velen zich
om advies tot hem wendden op bovengenoemde gebie-
den en die nooit iemand zonder raad of daad laat heen-
gaan. Het zal de jubilaris, die ter onderscheiding van
diverse andere Kettelerij's in Vorden, ook wel als 'Ket.
tel-van-de-Gems' wordt aangeduid, dan ook 6 maart vast
niet aan belangstelling ontbreken!



Jaarvergadering
De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hield haar jaar
vergadering in Het Wapen van Vorden welke werd ge
opend door mevrouw Besselink-Kunst die de dames wel
kom heette. Zij wees op de smaakvol ingerichte tafel;
verzorgd door de dames van de handwerkklub en de
dames die een kursus Pottenbakken hebben gevolgd.
deelde verder mee dat in april te Ruurlo een tuindag
wordt gehouden waarin vooral aandacht zal worden be-
steed aan erfbeplanting aangepast aan eigen streek.

Op de Volkshogeschool te Eerbeek wordt een 2-daagse
bijeenkomst gehouden met als onderwerp 'Kijk op Gel-
derland'. Hierna volgden de verslagen van sekr., pen-
ningm., kaskommissie, bezoekkommissie en gymklub
Bij de bestuursverkiezing werd mw Wagenvoort herko-
zen, in de plaats van mw Besselink en mw v.d. Schaaf
werden gekozen mw Koning en mw Brandenburg. De
vice pres. mw Pelgrum sprak een woord van dank tot
de scheidende bestuursleden en overhandigde beiden een
blijk van waardering.

r.Tw Besselink dankte de leden voor het vertrouwen dat
/:ij 6 jaar in haar hebben gesteld. Na de pauze gaven de
dames van het gymklubje onder leiding van mw v.d.
Broek een demonstratie. Voor de maand oktober werd
een eendags bestuur gekozen. Aan het eind van de
avond toonde mej. Doleman nog een aantal dia's ge-
maakt tijdens het jaarlijks uitstapje. Mw Besselink sloot
do vergadering en wees de dames er op, dat de volgende
avond verzet is van 14 maart naar 7 maart in verband
met de biddag voor het gewas. Er zal dan een diskussie
/,ijn onder leiding van mw Eshuis, Oosterbeek over het
onderwerp 'Kan ieder mens meewerken aan miljeuver-
beteringen?'

NIEUWS VAN

DE KERKEN

PREDIKANT BEROEPEN
In de komende vakature van ds Jansen heeft de kerke-
raad van de herv. gem. toezegging van beroep gedaan
aan ds Veenendaal hervormd pred. te Haarlem. Ds en
mw Veenendaal hopen deze week vrijdag 2 maart nog
nader kennis te maken met de gemeente. In een kansel,
afkondiging zijn de gemeenteleden zondag uitgenodigd
deze avond mee te maken. Een goede opkomst is van
groot belang. De jeugd wordt om 8 uur verwacht in
het katechisatielokaal. De gemeente, ouderen en jonge-
ren, worden uitgenodigd om half negen aanwezig te
willen zijn in Het Wapen van Vorden.

VROUWEN WERELDGEBEDSDAG
De wereldgebedsdag wordt dit jaar gehouden op vrijdag
2 maart. In het begin van de lijdenstijd, de voorberei-
dingstijd op Pasen. Het thema luidt: 'Waakzaam in deze
tijd.' Voor Vorden-Kranenburg en omgeving wordt dit
gebedsuur gehouden in de ger. kerk te Vorden. Aanvang
8 uur. Deze gebedsdag is nu ook voor mannen bestemd
Voor deelnemers/sters vanuit de herv. kerk: na de ge-
bedsdienst bent u hartelijk welkom in Het Wapen van
Vorden voor de ontmoeting met mw en ds Veenendaal
Komt u dus maar gerust wat later genoemde zaal bin.
nen. Bij de opening zal dit even gezegd worden, zodat
u 'best' wat later komen kunt en mag. Graag zelfs!
De hervormde kerk wil namelijk niet graag de opkomst
in de gebedsdienst schaden en doorkruisen met andere
aktiviteiten. Vandaar deze uitvoerige opmerking en no-
digen u.

Ledenvergadering
Woensdag 21 februari hield het Vordens Dameskoor
haar jaarvergadering onder voorzitster mevr. Klein
Brinke. De sekretaresse mevr. Zieverink hield haar jaar-
verslag. Mevr. Wissels gaf een overzicht van de finan-
ciën als penhingmeesteresse. Bij de bestuursverkiezing
werd mevr. v.d. Linden herkozen.
Bij de rondvraag kwam ter sprake dat het koor graag
een zgn. uniform wil bezitten. Dit wordt nog in over-
weging genomen. Verder werd het a.s jubileum bespro-
ken dat in oktober plaats vindt. De vergadering werd
goed bezocht.

Tijdelijke plaatsing
Van 26 febr. tot dec. 1973 krijgen de 12 parochies welke
onder het dekenaat Zutphen resorteren, de hulp van
pastor Jos Oosterik. Pastor Oosterik (27) is student
aan de Kath. Theologische Hogeschool te Utrecht. Het
theoretische gedeelte van zijn opleiding heeft hij achter
de rug en hij heeft vorig jaar meegewerkt aan de or.
ganisatie van Kom over de Brug.

Voordat hij als pastor een benoeming kan krijgen, moet
hij zich eerst in de zielzorg inwerken door een stage-
periode. Hij leert hierdoor het pastorale werk vanuit
eigen ervaring kennen, wordt daarbij deskund. begeleidt
en leert zo zich zelf beter kennen. Hij zal in het deke-
naat Zutphen werkzaam zijn op 2 terreinen: 1. Jeugd-
pastoraat en voor Missieontwikkelings. en vredeswerk.
Het jeugdpastoraat heeft onder leiding van de huidige
jeugdpastor Verwey in het dekenaat Zutphen een nieuwe
organisatie gekregen. Het wordt mede gedragen en uit-
gevoerd door een aantal aktieve medewerkers in de
diverse parochies. De aktiviteiten van deze medewerkers

^ worden begeleidt door de jeugdpastor. Pastor Oosterik
j zal dit vooral doen in de parochies Borculo, Ruurlo en

Lochem. De organisatie van het werk voor missie, ont-
wikkeling en vrede staat in het dekenaat Zutphen nog in
de kinderschoenen. Pastor Oosterik zal de akitviteiten
op dit gebied organiseren en" stimuleren.

Eens per jaar houdt de GMvL afd. Vorden ten behoev
van haar leden een bijeenkomst in zaal 't Wapen va
't Medler. Na de opening gaf vice-voorzitter Bogchelmar
het woord aan de heer Reefhuis ass. bij de Rijks Land
bouw Voorlichtingsdienst uit Doetinchem die een in
leiding hield over de grote veranderingen die er de laat
ste jaren hebben plaatsgevonden in de landbouw. Mo
menteel komt de huisvesting van het rundvee in zgn
ligboxstallen goed op gang. Het zal niet lang meer du
ren of bedrijven die vroeger 20 of 30 koeien hadden zul
len hun veestapel tot 100 kunnen uitbreiden. Door gro
tere eenheden werkt men natuurlijk rendabeler. De hr
Reefhuis benadrukte dat een goede exploitatie van hè
grasland een eerste vereiste is. Het betekent een enormi
besparing op het budget van de boer.
Nadat spreker vooral had gewezen op de enorme voor
delen welke de verbouw van mais oplevert (smakelijk
voer, hoge zetmeelwaarde) bestond er na de pauze ge
legenheid tot een genanimeerde gedachtenwisseling die
zeer levendig was.

Mijlpaal l
De coöperatieve Rundveefokvereniging De Wiersse te
Vorden heeft een belangrijke mijlpaal in haar bestaan
bereikt. Na 43 jaar werd namelijk op dinsdag 20 febr
het 20.000 kalf geschetst en opgenomen in de admini
stratie van de vereniging. Het kalf, een zwartbonte
HF veeslag was eigenaar van de heer Kaemink uit
Barchem en kreeg de naam Antje 2 vaarskalf.
De vereniging De Wiersse die in 1930 werd opgericht
schetste het Ie kalf Rika 11 op 24 mei 1930. Eigenaar
was de heer Tiessink uit Barchem. Op 27 oktober 1950
werd het 1000e kalf ingeschreven: Bontjes Andries van
de heer Groot Wassink, De Wiersse. Dat de groei van
de veestapel hierna een geweldige vlucht heeft geno-
men blijkt nu, doordat 22 jaar later de 20.000 werd ge-
noteerd. De vereniging telt op dit moment 120 leden
met ca 1825 koeien.

Vergadering
Onder leiding van mevr. Berenpas-v.d. Kamp vergaderde
in zaal Eskes de afd. Vorden van de Ned. Chr. Vrou-
wenbond. De presidente kon een flink aantal leden wel-
kom heten waaronder de heer en mevrouw Knodde, die
namens het Buro Voorlichting Merkartikelen deze avond
zouden verzorgen. Het was een gezellig gevarieerd pro-
gramma, dat werd belicht in een aardige klank en kleu-
rendia dokumentatie, gevolgd door een originele quiz
waaraan de hele zaal meedeed.
De quiz had vele ronden en telde leuke prijzen. Aan het
slot maakte de presidente de leden attent op de wereld,
ebedsdag die op 2 maart in de Gereformeerde kerk te

Vorden wordt gehouden. De volgende bijeenkomst is op
21 maart ds en mevrouw Meijnen uit Rozendaal hopen
dan te spreken over ' W a b ik aan de kerk en Wat
ben ik voor de kerk'.

gymnastiekschoen, bruine militaire draagtas met inhoud
gouden trouwring, gouden armbandje waarin de naam
Riek', rode tas waarin sportschoenen, zwarte jongens-

fiets, zwarte leren portemonnee met inhoud, Duitse
staande hond reu (bruin), zwarte sjaal, bankbiljet, por-
temonnee met inhoud, gele plastik zak met wit sport-
broekje, 3-wielige meisjesfiets, lichtblauw babyschoen.
je maat 21, bruin leren dameshandschoen, gekleurde

sjaal
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

Trimmen
Het aktieve bestuur van de w Vorden dat vrij intensief
ergaderd, heef gemeend ook de vrouwen van de be-

stuursleden eens te moeen uitnodigen voor het bijwonen
enkele bestuursvergaderingen. Dit om ook eens te

horen wat er zoal onder de dames leeft. Deze bijeen-
omsten zijn bizonder positief verlopen en heeft ertoe
eleid, dat de dames meteen de handen uit de mouwen

hebben gestoken. Zo werden deze week bv. alle bekers
en mer'.aljes gepoetst, terwijl ook de tafeltjes in de kan-
ine van fraaie kleedjes werden voorzien. Tevens beslo-
en de dames ook zelf wat aan sport te gaan doen, het-

geen resulteerde in de oprichting van een trimklub. Elke
dinsdag zal van 14-15 uur nabij het gem. sportpark
morden getrimd. Dames van leden die interesse hebben
ktief mee te doen, kunnen zich hiervoor opgeven bij

mw. de Boer Mispelkampsdijk (tel. 1859) of bij mw.
Velhorst, Het Wiemelink (tel. 1688). Dinsdag 27 febr.
s gestart.

Ongeval
Ten gevolge van een inhaalmanoeuvre op de Ruurlose-
veg te Kranenburg is zaterdagmiddag de Vordenaar W.
Kamperman gewond geraakt. De heer K. reed met zijn
BMW 2002 in de richting Ruurlo en wilde de Fiat var
de fa L. uit Bredevoort inhalen. Waarschijnlijk heeft K
e voor deze Fiat rijdende trekker van de heer Nijenhuis
e laat bemerkt en wilde alsnog tussenvoegen. Dit mis-
ukte echter waarna hij in botsing kwam met een Volks-
sagen die al naar rechts was uitgeweken. De BMW
verd totaal vernield, ook de VW kreeg flinke schade
De heer K. werd naar het ziekenhuis vervoerd, de an-
deren werden niet gewond.

Weekblad Contact
dat brengt plaatselijk nieuws!

Lezing
Dokter Bosschieter sprak voor de KPO

Voor de KPO avond in zaal Schoenaker bestond
belangstelling. Dokter Bosschieter gen.direkteur van hè
Berkel paviljoen hield een boeiende inleiding over 'De
ouder wordende Mens'. De dokter die sprak vanuit eei
rijke ervaring met ouder wordende mensen, wees er op
dat het oud-zijn zeker niet aan een bepaalde leeftijd 1;
gebonden. De ene mens is met 40 de ander met 80 jaa,
oud. Belangrijk is het voor de bejaarden om kontaktei
te blijven onderhouden, goed in beweging te blijven e:
geregeld (in elk geval jaarlijks) onder dokterskontroh
te blijven. Hij verduidelijkte een en ander met voor
beelden uit de praktijk. Na de pauze kwam er aan d
hand van vragen een levendig gesprek op gang, onde
meer over euthanasie. De visie van dokter Bosschietc
was, dat zoiets niet mag worden toegestaan. 'Het leven
hoe gering het kontakt met de medemens ook is, heef
altijd zijn waarde en in ieder geval voor zijn Schepper'

Namens de afdeling bood voorzitste mevrouw Cuppen
een boekenbon aan.

Schoolnieuws
Op 2 achtereenvolgende avonden hebben leerlingen van
de OL school te Linde hun jaarlijkse uitvoeringen gege-
ven. Dit gebeurde in zaal Schoenaker op de Kranenburg.
Beide avonden waren goed bezocht. De kinderen kwa-
men op de planken met het toneelstuk 'Koekoek-
Koekoek' en de musical 'Hendrik de Slome' wat op
bizonder geslaagde wijze werd gebracht. De leiding be-
rustte bij het hoofd der school de heer Hazekamp en
zijn echtgenote. Op de Ie avond waren veel ouders
aanwezig en de 2e avond ook de leerlingen van de Vor-
dense Muziekschool die les hebben van mevrouw Ha-
zekamp. Het sluitstuk van de avond vormde een op
fraaie wijze uitgevoerd muziekstukje van Mozart met
een dansje, dat bizonder goed werd gebracht en door
de aanwezigen op prijs werd gesteld. Prachtig! Namens
de ouderkommissie sprak de heer Bogchelman een kort
welkomstwoord. Aan het slot dankte hij de jeugd voor
het mooie spel, het echtpaar Hazekamp voor de leiding.
De kinderen kregen allen een traktatie, het echtpaar
Hazekamp een prachtige fruitmand. Mej. Eilander, on-
derwijzeres der school mocht een fraaie ruiker in ont-
vangst nemen.

Foor de vrouw (door Martine)

De levende wereld van de Barbie's
Ik kom niet vaak in speelgoedwinkels. Mijn
kinderen zijn de leeftijd voor speelgoed iet-
wat ontgroeid. Deze week moest het er van
komen omdat het 12 jarig dochtertje van
mijn vriendin jarig werd. Van mij wordt
altijd iets origineels verwacht en dat schept
verplichtingen.
Zo belandde ik toch in het speelgoedpaleis
op de hoek. Rondneuzend naar een geschikt
kado viel mijn oog op een vertrouwd figuur-
tje, de Barbiepop. Maar wat was Barbie
veranderd. Gekleed in een modieus en toch
uiterst hip kostuum met leren franjes, een
Barbie van 1972.
De handelaar scheen myn belangstelling te
proeven, want hij kwam naar me toe en
begon ongevraagd een heleboel interessante
dingen over die Barbiepop te vertellen. Hij
bewoog zijn hand lichtjes tegen de stan-
daard van de goudblo^te Barbie en meteen
begon het ranke figu^Rje sierlijk te wie-
gelen.
'Ze twist', lachte ik. Hij knikte. 'Dat is
de twist van Barbie mevrouw'. Wist u dat
deze poppen eigenlijk een heel interessant
aspekt van onze sarnj^ving vormen? Ze
komen tegemoet aan^PI verlangen dat de
meisjes (laten we de jongens niet uitvlak-
ken) naar poppen hebben. Nu weet u ook
wel, dat de gewone kinderpop met zijn starre baby-
gezichtje zich eigenlijk niet meer goed leent voor de
wat oudere meisjes. Die grijpen graag naar deze Barbie
figuren, want behalve deze Barbies zijn er meer, ook
de teenerpop KEN bijvoorbeeld. Die Barbie met haar
leuke hypermoderne toiletjes is een soort ideaalbeeld
van zichzelf.
In dat ideaalbeeld past die mode, past het vriendje KEN
dat overigens binnenkort een nieuwe kollega krijgt, nl
de sportman Mark Strong. Mark Strong heeft een uit-
rusting van een karatespeler, voetballer of van de
sportduiker. Zijn spierballen zwellen als je de arm
opwaarts bewegt.
Barbie die u hier ziet, is trouwens ook de Barbie niet
meer van 10 jaar geleden. Zij is soepeler in de gewrich-
ten, heeft ietwat hipper kostuums, bezit echte inge-
plante wimpers. U kunt Barbie krijgen als Twist-
Barbie, maar ook gewoon met beweegbare lichaams-
delen. Barbie heeft een garderobe die er zijn mag, ik
doe een greep: jerseyjurk met laarajes, babydoll, blou-
se met midirok enz.
Barbie heeft kleine zusjes als Francie, Skipper en het
hele kleintje Tutti, welke laatste me meer iets voor
de echt kleine meisjes lijkt. Die Francie en Skipper
kunt u naar believen gewoon met beweegbare armen
en benen of als twistpopje krijgen. Het aardigste van

de kostuumpjes is echter, dat de stof 'echt op schaal'
geweven is. Een wollen manteltje heeft dus een fijne
schering en inslag en de stof past volmaakt bij de
figuurjtes.
Alles wordt met de hand gemaakt wat de popjes
dragen. Er zijn duizenden vrouwenhanden bezig, voor-
al in het verre oosten, die dagelijks de jurkjes, mantel-
tjes en pakjes maken. Binnenkort komen er Barbies
met beweegbare vingers. Als je de hand draait gaan
de vingers open en je kunt er een telefoonhoorn in-
stoppen of een ander accessoire, die dan door draaien
weer sluit.
Blijft er voor de fantasie nog wat over? vroeg ik. Hij
lachte. 'Mevrouw wij verplaatsen ons te weinig in de
gedachtensfeer van de teeners. Die zijn er gek mee,
ik zie het alle dagen. Mijn eigen dochtertjes, ik heb er
twee, hebben ze op hun kamer staan en ze bouwen
hun eigen fantasie rond die poppen. Zelfs willen ze dat
mijn vrouw pakjes maakt, naar Barbie's model'.
Geloof me je kunt meisjes van 12 geen gewone aan-
kleedpoppen meer geven, die zoeken iets van hun eigen
tijd, iets dat aan de mode meedoet, zoals u zelf!
Ik stond nog steeds met die Barbie in mijn handen en
keek naar het lange blonde haar en de hippe kleren.
Ik had nrujn keuze gemaakt. 'Pakt u deze maar in
meneer, ik heb mijn kado'. MARTINE

Volleybal
De dames l van Dash doen het lang niet gek door nu
ook weer met 3-0 te winnen van Olympia 2. Dit opent
goede perspektieven voor de dames in het algemeen
klassement!
Dash 3 dames won op een vlotte manier van Voorst
dat in de Hanzehal met 3-0 verloor.

Dash 4 was in de 3e klas dames goed op dreef en zege-
vierde met 2-1 over de Valto dames.
Dash 3 heren won met 2-1 van Hansa 9 uit Zutphen in
de 3e klas A, terwijl Dash 4 heren ook won met 2-1
van SSVZ. Een goed resultaat!

Voetbal
Om ook in de wintermaanden fit te blijven, speelde
zondagmiddag de TTV Vorden een wedstrijd tegen de
touwtrekkers uit Bathmen. Deze wedstrijd werd gehou-
den op het terrein van de fam. Brummelman in het
Medler. De Vordenaren waren duidelijk sterker en won-
nen uiteindelijk door doelpunten van Bats, van der Tol,
Groot Roessink en Klein Brinke met 6-0. De leiding
was in goede handen van de heer Vruggink.

Damrubriek
Deze keer eens een 34-30 oplossing
1. 34-30 20-25 2. 30-24 19x30 3. 35x24 18-23 4. 40-34
14-19 5. 34.30 25x34 6. 39x30 23-29?
7. 30-25 29x20 ad. lib. 8. 25x23 -f l

De oplossing van het probleem van 7 februari was:
1. 39-34 30x25 2. 28-23 50x42 3. 23x3 35x44
4. 3x11 16x7 5. 48x37 en wit wint op tempo
Goede oplossingen ontvangen van: T. G. van Manen,
Tj. Harmsma, G. Wassink, W. J. Bennis, R. Lammers,
T. Jansen, W. Wolferink, H. Grotenhuis ten Harkel
B. Hiddink en W. A. Eykelkamp

Ons nieuwe probleem is van de Italiaan M. Gentili:
Zwart 11 schijven op 12 14 17 18 19 23 24 26 27 29 36
Wit 11 schijven op 16 21 25 30 32 33 35 38 40 41 45
Ook voor dit probleem geldt: Wit speelt en wint

zwart

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



Ouderavond
Bijz. Lagere Landbouwhuishoudschool

In aanwezigheid van talrijke ouders werd in de bijzon-
dere lagere huishoudschool door de docenten en de leer-
lingen uitvoerig gesproken over het a.s. examen dat in
mei en in juni zal worden gehouden.
Het betreft hier de 3e jaars leerlingen.

Uitvoerig werd ingegaan op de mogelijkheden die er
voor de jeugd zijn, nadat zij de school hebben verlaten.
Van de mogelijkheid om met de docenten van gedachten
te wisselen, werd door de aanwezige ouders dankbaar
gebruik gemaakt.
Volgende week donderdag en vrijdagmorgen is er in
tle landbouwhuishoudschool gelegenheid werkstukjes van
de leerlingen te bekijken.

de
besten
dragen

het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

WONINGKOMMISSIE
houdt geen zifting
op maandag 5 maart

EERSTVOLGENDE ZITTING

MAANDAG 2 APRIL

WONINGBOUWVERENIGING

Thuis Best
Technische Dienst: Het Gulik l, Vorden
Telefoon 05752-1494

Administratie: Kerkekamp 23, Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1460

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
a.s. zondag om 10 uur

Voorganger:
ds J. H. Jansen uit Vorden

Onderwerp: Toeschouwer of meedoen

Met medewerking van:
The Glory Rythmers uit Zutphcn

KOMT ALLKN

P.S. Er 's deze zondag GEEN avonddienst

Elke dag

een extra voorde/fge panklare
groenfeaanbieding

Zie raambiljet:

Don. l/2 kg Gekookte Bieten

Vrd. Vz kg Hutspot

Zat. Litersblik Chinese Bonen

12 Jaffa Sinaasappels

Mnd. \'z kg Gele Kool panklaar

Di. % kg Gesneden Andijvie

Wnd. ]/2 kg Gesneden Rode Kool

49
50
125
189
49
75
39

Bloemen weekendaanbieding:

l bos NARCISSEN f 1,98

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planton - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

vloerbedekking
NAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bfl:
O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 123G

dagen

CARNAVAL
KRANENBURG-VORDEN

PROGRAMMA:
Zaterdag 3 maart Grote optocht door Vorden met officiële ontvangst in

14.30 uur gemeentehuis

20.00 uur Gekostumeerd bal voor gehuwden in de grote feesttent
bij Schoenaker

15.00 uur Kindercarnaval in feesttent met Jeugdprins en het duo
Appie en Flappie

Stemmingsmuziek in zaal Schoenaker

20.00 uur Carnavalsshow met bekende artiesten o.a. Joop Boeree
(konf erence), Robert Paul (imitator), Mini en Maxi
(komisch duo), Irene Lardy (vocaliste) en Jim Collin
Muzikale begeleiding: Wim Bosch
Na de pauze optreden van de Boerenkapel
DE STRODORPERS uit Zutphen

Maandag 5 maart en dinsdag 6 maart om 19.00 uur:

GROOT GEKOSTl/MEERD

carnavalsbal
ALGEHELE LEIDING: PRINS WILLEM I met gevolg

Muziek DE FLAMINGO'S (Prinsenkapel)

nationale aktie

VIEI-
giro 7IY

den haag

PROGRESSIEVE
SCHOEN MODE
OOK VOOR DE MODERNE MAN l

Een kollektie op Europees niveau brengt

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Fles H ALFVETTE M ELK van 74 voor 59

Blik Unox Groente-Kip-Tomatensoep 79

3 pak SPAR MARGARINE van 129 voor 79

Pot SPAR JAM van 120 voor 108

Litersblik SPAR ERWTENSOEP van 185 voor ... 159

500 gram JONGE KAAS van 330 voor 265

2 flessen Montilla AMONTILLADO van 736 voor 590

3 stukken MARS van 120 voor 98

Zak Golden Wonder CHIPS van 120 voor 79

HAANTJES per kilo 338

150 gram BERLINER van 318 voor 98

100 gram BOERENHAM van 135 voor 98

12 grote SINAASAPPELS 198

IMj kg GOLDEN DELICIOUS 149

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

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 'doet9.

Drukkerij Weevers
Nieuwstad - Vorden - Tel. 1404

Inplaats van kaarten

HENK VAN DE MEENE
en
B1A HOETINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voornemen
om in het huwelijk te treden.
De voltrekking D.V. zal plaats vinden op
vrijdag 9 maart 1973 om 11.30 uur ten
gemeentehuize te Vorden
De kerkelijke inzegening van het huwelijk
zal plaats vinden om 14.30 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Vorden, door de weieerwaarde
heer Ds J. H. Jansen

Borculo, D 58
Vorden, Weidemanweg 4
Februari 1973
Toekomstig adres: Burg. Galléestr. 50, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-17.30 uur
in hotel-restaurant 't Wapen van Vorden
te Vorden

EXTRA VOORDELIGE AANBIEDING

ALUMINIUM
HUISHOUDTRAPPEN

4 treden f «6,50
5 treden f H,f>0
6 treden f 62,50

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat -- Vorden

Alle facetten van

hedentijdse
schoenmode

f re f f u in de nieuwe
kollektie voor zon en voor-
jaar bij WULLINK !

Kom dat zelf eens met eigen
ogen ontdekken

U I n - u i van harte welkom '.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorj:sstr;u!t 4 Vorden

FRUIT fS GEZOND /

GOLDEN DELICIOUS

LOMBARTS

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

Frui t teelt bedrijf

MEDLER

HET JUISTE PAK
VOOR DE JUISTE MAN !

vanaf f 198,-

Bij:

m lid: M
RAADHUISSTR.. VORDEN



1NVESTERIN0 EN RENTABILITEIT
Over bovengenoemd onderwerp sprak de heer Pardijs,
van de landbouwvoorlichting in 't Wapen van Vorden
voor de ABTB, GMvL en de CBTB. Nadat spreker door
de heer Graaskamp van de CBTB was ingeleid, waarbij
hij deze vergadering als een praktijkvergadering beti-
telde, verkreeg de heer Pardijs het woord.
Geld opnemen, aldus spreker, welk kapitaal weer met
rente en aflossing terug moet komen, :s zo aanlok-
kelijk niet, indien de boer dit geld nodig heeft om zijn
bedrijf te kunnen uitbreiden. Dure arbeid dient dan ook
door machines te worden vervangen.

Boeren met een klein bedrijf welke min of meer in geld-
nood verkeren (5 tot 10 procent) voor hen is het mis-
schien voordeliger het bedrijf te beëindigen, wat dan
ook in veel gevallen gebeurt. Landbouwers die goed zit-
ten (60-70 procent) zgn. 'freewielers' vinden dan in-
vestering niet nodig. Voor boeren die wel willen investe-
ren dienen over goed vakmanschap te beschikken. Om
geld van de bank te lenen dient de boer 30 procent eigen
kapitaal te bezitten wil hij van het Borgstellingsfonds
gebruik maken. Men dient dan ook niet over één nacht
ijs te gaan. Aan de hand van voorbeelden verduidelijkte
hij een en ander. Na de pauze moest de heer Pardijs een
flink aantal vragen beantwoordden, wat hij op treffende
wij.-e deed.

Scrub-Den/m

spijkerbroeken

in donkerbruin en donkerblauw
met uitlopende pijp - Maat 116

f 11,95
Kleine stijging per maat

RAAOHUISSTR.. VORDEN

Dokter Sferr/ngcr
VRIJDACr 2 MAART

geen praktijk
A.lleen voor spoedgevallen
wende men zich tot
Dokter Van Tongeren
Het Kerspel 34, Tel. 1678
tijdens spreekuurtijd
Praktijk Horsterkamp-
hoek Christinalaan tel. 1828

Gratis puin
verkrijgbaar

J. A. Berenpas
Mosselseweg l

Wilt u uw kopij
voor Contact s.v.p.
lan l kant beschrijven?

U bespaart ons
3en heleboel onnodig
werk!

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

KLEUREN
TELEVISIE

51 cm beeld

56 cm beeld

66 cm beeld

Kunnen wij u demonstreren !

De nieuwste model/en

IN TOPMERKEN .'

met goede inruilmogelijkheid

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Eén op de vier kinderen heeft aanleg voor astma.
Laat bi niet stikken.

Eén op de tien kinderen lijdt aan astma.
Dat is een enorm getal Maar het aantal kinderen
dat aanleg voor astma heeft, is nog veel groter: 25°fc.

Dat is één op de vier. Astma maakt vaak een
constante medische zorg noodzakelijk. Jarenlang.
Weet u wat dèt voor een kind betekent?

Voor iedereen is astma een ontmoedigende ziekte.
Maar voor kinderen kan die uitzichtloos zijn.
Door veelvuldig schoolverzuim wordt de ontwikkeling
geremd. Vriendjes worden schaarser - 't kind
vereenzaamt... Wat kannen wij, ouders,
opvoeders, daaraan doen?

Koos PostemazeitalinVara^ Klein UurU
over astma^P ™

Haal de astma-patient uit z*n isolement.
Wij willen ü en de astma-patient zélf daarbij graag helpen.
Met informatie. Met brochures die u
alles vertellm over astma, wat u eraan kunt j
doen en wüa kunt voorkómen.

Zo'n brochure zou u in elk geval moeten aanvragen...

Publicatie mngAoden door dk M*d, fai Mnenwafcfng net de Sttehdng Ideële Reclame Sin.

Ik wfl graag meer weten over astma. Over voor-
zorgsmaatregelen. Over de specifieke problematiek.
Stuurt u mij uw brochure

D voor school en bedrijf; (para-)medici en
maatschappelijk werkers

O voor volwassen patiënten
D voor ouders van jonge patiënten
D voor tiener-patiënten

Aankruisen wat u nodig hebt.
Naam

Plaats

l mrt.

3 mrt.

4 mrt.

5 mrt.

6 mrt.

7 mrt.

8 mrt.
10 mrt.
15 mrt.

15 mrt.

16 mrt.

17 mrt.

21 mrt
21 mrt.

ledere vrijdagmorgen weekmarkt

Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond

Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborohaeweg

KinderkantorrJ elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15

Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker

Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub

Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW

Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub

Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

Ledenvergadering Ver. voor Openbaar On-
derwijs in café Eskes

Carnaval „De Deurdreajers" in de grote tent
bij zaal Schoenaker voor de ouderen

Kindercarnaval „De Deurdreajers" met de
Prins en Jeugdprins in de grote tent
's Avonds optreden radio- en tv-artiesten

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

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

Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
Filmmiddag kindergroep gymn.ver. Sparta
Herv. vrouwenbroep Wildenborch

Verkeersavond Veilig Verkeer

Kontaktavond muziekvereniging Concordia
in zaal Schoenaker te Kranenburg
Jeugdsoos Vjoe Asterix en Cleopatra film

Nutsav. m. notaris Callenfels 'Notariaat'
Lezing NCVB

21 mrt. Hervormde Vrouwengroep Linde

21 mrt. Hervormde vrouwengroep dorp

22 mrt. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur

22 mrt. Demonstratie KPO in zaal Schoenaker

22 mrt. Concert in de Christus Koningkerk Vorden
door Hengelo's gemengd koor en Vordens
Mannenkoor

24 mrt. Jeugdsoos Vjoe dansavond
26 mrt. NVEV film over Turkije in café Leemreis

31 mrt. Noapruuversbal „De Deurdreajers" in zaal
Schoenaker

31 mrt. Jeugdsoos Vjoe filmprogramma

31 mrt Uitvoering Concordia in zaal Smit

11 april NVEV in zaal Michels (over wadlopen)
17 april Jaarvergadering NCVB
18 april Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

18 april Hervormde vrouwengroep dorp
18 april Hervormde Vrouwengroep Linde

23 april Meubel en Tapijtshow fa Helmink

30 april Oranjebal in café Eykelkamp
9 mei Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

13 mei Bondswandeldag KNGV
15 mei Lezing NCVB

26 mei Openbare les Nutsblokfluit- en melodica-
club in het Jeugdcentrum

20-23 ju. Avondvierdaagse Vorden

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

Opsturen in envelop gefrankeerd met 35 et
Aan: Nederlands Astma Fonds, Leusden-Centrum.

Uit de bundel:

\

!

EHBO
Tot besluit van de deze winter gehouden EHBO kursus
dedeen 18 kandidaten examen voor het eenheidsdiploma
dat werd afgenomen door mevrouw dr v.d. Stel- Polder,
man uit Lochem. Helaas moesten 3 kursisten worden
afgewezen. De geslaagden: mw Terpstra, de dames Gol-
stein, Beek, Nijenhuis, Tragter, de heren Eilander, Boers
Wentink, G. Wentink jr, Terpstra, Noorman, Speyers
Lubbers, de Boer, Jansen.
Maandag 12 maart start de afd. Vorden met een aan.
sluitende vervolgkursus van 6 avonden. De geplande
rayonlezing van 5 maart gaat niet door

Adverteer steeds in Contact!

Uut de Olde Doos
WAT EEN ONTDEKKING

Ik heb zo'n last van mien gebit
Ik gleuf dat et niet goed meer zit
Zei Jaap tegen zien vrouw
Zi'j heuren dat geklaag es an
En zei: ,,Gao naor de tandarts man
En doe dat now mor gauw.

Hi'j zei: ,,'k heb 't al een jaor of zes
Eerst zat et lekker, 't passen bes
Mor now död et zo zeer".
Zi'j zei: ,,wat hek an dat geklaag
Hi'j hef toch sprekuur ok vandaag
Gao d'r mor heel gauw heer".

Och jao, waor was e bange veur
Een kunstgebit met een meleur
't Was werkelijk te gek.
De tandarts zei: ,,l_aat maar een zien
Waar het u drukt, ik kan't misschien
Verhelpen nu direct!!!"

Mor toen vriend Jaap mor zitten bleef
De kiezen stevig op mekaar
Kek toch de tandartsassistent
Al was ze wel heel wat gewend
Beslist een bitjen raar.

„Mijnheer", zei ze, ,,geeft u mijn man
't Gebit zodat hij kijken kan
Wat of er aan mankeert".
Jaap maken een heel raar geluud
Hi'j vroeg verbluft: ,,Kan dat d'r uut?
Dat . . . hek . . . nooit . . . geprobeerd!!!1


