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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Enorme belangstelling carnavalsfeesten

„De Deurdreajers" Kranenburg,Vorden
OPTREDEN THE C ATS
De carnavalsvereniging De Deurdraejers heeft op
grootse wijze haar 13e carnaval ingezet.
Vrijdag begon 'het jaarlijkse feest dat met recht
'het carnaval van het oosten' wordt genoemd.
Voor deze gelegenheid had men één van Neder-
lands topgroupen naar Vorden geroepen, nl. The
Cats uit Volendam. Het was duidelijk merkbaar,
dat The Cats nog steeds 'in' zijn, want meer dan

600 jongelui waren naar de Kranenburg gekomen,
waar dit optreden plaats had.
The Cats, een vijf mans formatie, is één van de
weinige groepen uit ons land, die zelf haar eigen
muziek schrijft.
Vooral op het 'gebied van de blues en country wes-
tern stijl waren ze meesters.
Het optreden van deze groep was een geslaagde
opening van (het carnaval.

FEEST VOOR BEJAARDEN
Zaterdagmiddag werd een rondtocht gemaakt langs
de Vordense bejaarden- en verzorgingstehuizen,
welke sympathieke geste door de be'jaarden zeer
op prijs werd gesteld. Vanaf café Bloemendaal ver-
trokken prins Hans de Eerste met zijn gevolg per
praalwagen door het dorp, waar vele inwoners wa-
ren uitgelopen om dit gade te slaan.
Het Enzerinck was 'het eerst aan de beurt. Onder
een muziekje van de Prinsenkapel maakten de be-
jaarden met prins, dansmarietjes en Raad van Elf
een rondedans door de konversatiezaal, waarna tot
slot de mannelijke bejaarden werden getrakteerd
op een rokertje en de dames op bonbons.
In villa Nuova begon het feest opnieuw. Ook hier
traktaties voor de bejaarden en een dansje. Een
hartelijk dankwoord van de beheerder de heer Ring-
lever, bracht de gezellige sfeer wel duidelijk aan
het licht.
Het laatste bezoek gold De Wehme, waar 'het een
kompleet feest werd. De direktrice zuster Rouwen-
horst en haar staf wachten De Deurdraejers bij de
ingang op. Na een geslaagde polonaise was binnen
10 minuten de stemming groots.
De voorzitter der stichting De Wehme, de 'heer
Bogchelman dankte in een feestelijke toespraak de
prins en zijn gevolg -voor hun bezoek, dat bijzonder
op prijs werd gesteld. Hij wees er op, dat juist het
feit, dat men zonder onderscheid van gezindte ie-
dereen in de gelegenheid stelt carnaval mee te vie-
ren bijzondere waardering van het bestuur 'heeft.
Dat 'de oudjes het nog best deden' ziet u aan de
foto die we hierbij afdrukken.

BAL VOOR GEHUWDEN
Het carnavalsbal voor geM^den werd een gewel-
dig sukses. Uit alle winds^Bcen kwamen de feest-
gangers naar Vorden en het was een goed 'besluit
om dit jaar het carnaval te vieren in de grote feest-
salon, zodat niet als verleden jaar, velen moesten
worden geweigerd alleen omdat ze niet meer erbij
in konden.
Het feest was dolgezellig en bereikte een daveren-
de stemming, toen prins 'Hans de Eerste om 8.11
zijn entree maakte. Onder zijn leiding werd door
gefeest tot 12 uur.
Uiteraard was het zo, dat vele gekostumeerden in
aanmerking kwamen voor een prijs. Degene, die
niet was verkleed 'liep in de gaten'.
De volgende prijzen werden toegekend:
Enkelingen: l nr 662 clown, 2 nr 670 Indiaanse,
3 nr 661 clown, 4 nr 677 Drika, 5 nr 681 clowngirl.
Paren: l nr 664 Harempaar, 2 nr 660 'Duiven in de
nacht, 3 nr 655 Dole Mina's.
Groepen: l nr 663 Sheik met 'harem, 2 mr 676 Main-
zelman in Farbe.

KINDERCARNA VAL
Een prinsheerlijk zonnetje scheen zaterdagmiddag
toen om 2 uur prins Hans de Eerste, de jeugdprins,
dansmarietjes, adjudanten en Raad van Elf boven-
op de feestelijk versierde praalwagen hun intocht
maakten.
Met voorop de leuk geüniformeerde drumband van
Concordia en daarachter de muziekvereniging zelf,
ditmaal op volle sterkte, volgden de honderden die
langs de route stonden het kleurige kijkspel.

De jeugd

had er

veel werk

van gemaakt

De deelname aan dit kindercarnaval was vooral ge-
kostumeerd groter dan anders, zeker 250 kinderen,
liepen er mee in de optocht.
Met gulle hand strooide imen konfetti, waarna de
stoet bij café Schoenaker werd ontbonden.
lm de grote feestsalon was geen stoel meer onbezet.
Na een welkom door prins Hans de Eerste volgde
de bekendmaking van de naam van de jeugdprins
Albert I (Albert Ydema), die hierna onder luid
applaus de proklamatie voorlas.

Het programma
Sneltekenaar Koranie 'Oom Herman' voor de jeugd,
trad hierna op en amuseerde de jeugd op grootse
wijze. Goochelaar Wim Bos deed het prima en
kreeg meermalen een geweldige ovatie.
Na de pauze kwamen de Kamee's in aktie, die de
stemming naar de top voerden. 'Hartelijk werd er
gelachen om hun male fratsen.

De jury van het kindercarnaval had een bijzonder
moeilijke taak om uit deze vele prachtig gekostu-
meerden een winnaar aan te wijzen.
Prins Hans de Eerste maakte tenslotte de volgende
uitslag bekend:
Enkelingen: l nr 412 Hippie, 2 nr 943 Woefkaas,
3 nr 913 Schaapherder, 4 nr 988 Anti-rook, 5 nr
401 Snoep verstandig eet een appel, 6 nr 402 Deur-
draejers, 7 mr 405 St Nicolaas, 8 nr 957 Astronaut,
9 nr 910 Woefkaas, 10 nr 949 Juffrouw Mier, 11
mr 426 Sleutelhanger, 12 nr 953 Meneer de Uil,
13 nr 960 Woef.
Paren: l nr 945 Snoeppoes, 2 nr 951 Ed en Willem

:3 nr 935 Elfjes, 4 nr 970 Poezen, 5 nr 940 Ster-
renwachter, 6 mr 912 Hippies.
Groepen: l Wolf en de zeven geitjes, 2 De Wit-
makers, 3 Hans en Grietje.

In de prachtig versierde feestsalon wend onder lei-
ding van de jeugdprins nog lange tijd gedanst en
gehost door de gekostumeerde jeugd.
Het kindercarnaval waAklamkzij de goede organi-
satie, het fraaie weer eSR grote belangstelling een
groot sukses geworden.

ZONDAGAVOND WERVELENDE SHOW
Het carnaval werd zondagavond voortgezet met 'n
werkelijk goede show, ^Bkraan tal van bekende ar-
tisten hum medewerking gaven.
President van Langen heette in zijn openingswoord
welkom prins Hans de Eerste, wethouder Bannink,
ere-prins Cornelis I en voorts alle aanwezige ere-
leden en vanzelfsprekend de artisten.
Gastheer Bdb Vrieling praatte de diverse onder-
delen aan elkaar, waarbij soms bleek, dat hij ook
nog meer kon dan dat!
De stemming zat er al meteen in door de afckor-
deonmedley die Wim Bos speelde. Saskia en Serge
maakten daarna een geweldige indruk op het pu-
bliek door hun werkelijke sublieme vertolkingen van
diverse nummers als 't Oogstfeest, Spinnewiel e.a.
Dat het niet gek is, dat deze sterren naar Dublin
gaan voor het Eurovisiesongfestival was iedereen
wel duidelijk.
Fantastisch was ook het geluid dat Albert Lucien
aan diverse kopjes en andere voorwerpen wist
te ontlokken.
Rit a Corita was werkelijk het 'Mapstuk' in dit op-
treden. Zij bewoog zich met veel charme en grote
kennis over het podium, waaruit bleek, dat zij toch
wel een grote vedette is. Zelfs de grootste zuur-
pruim krijgt deze vrouw nog aan het lachen. Bij-
zonder goed was haar nummer 'Ich bin von Kopf
bis Fusz, auf Liebe eingestellt'.
Na de pauze kwamen de diversie artisten nog weer
eens voor het publiek, waarbij ook nog het befaam-
de Lowland Trio verscheen.
Zij wisten de zaal tot grote 'hilariteit te krijgen.
Prins Hans de Eerste dekoreerde de artisten, die
van het publiek ovatie op ovatie kregen.
Met een driewerf Alaaf eindigde deze uitstekende
avond, waarbij gezorgd werd voor buitengewoon
amusement!

MAANDAG- EN DINSDAGAVOND BAL
De carnavalsstorm die 5 dagen over de Kranen-
burg loeide met 'windkracht elf' is geluwd. lm alle
opzichten mag dit feest geslaagd worden genoemd.
Hoogtepunt was wel maandagavond, toen de grote
feestsalon tot in alle hoeken bezet was.
De stemming steeg ten top toen prins Hans de
Eerste om elf minuten over acht binnenkwam en 'n
g'eweldige polonaise volgde.
De bonte menigte, de meest wonderlijke kombina-
ties, dansten dooreen.
Een van de hoogtepunten was de bekendmaking
van de prijzen voor de meest originele carnavals-
kost u um s.
Zowel de enkelingen, paren als groepen ontvingen
uit handen van president van Langen de beschik-
baar gestelde geldprijs in enveloppe.
Met een driewerf Alaaf en dankwoorden werd het
tenslotte één dolle boel, dat doorduurde tot in de
kleine uren. 'Vader Abraham had zeven zonen' en
'Ard die heeft de wereldcup' waren wel de tophits
die de Prinsenkapel The Rit hm Stars produceerde.
Het was een buitengewoon geslaagd feest, niet in
het minst door de goede leiding die prins Hans de
Eerste 5 dagen lang met vrolijke hand heeft gehan-
teerd. De carnavalsvereniging Oe Deurdraejers kan
op een geslaagd feest terugzien.

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

erkdiensten

Hervormde kerk
10.00 uur Ds J. C. Krajenbririk

Kapel Wildenborch
10.00 uur Ds J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur Ds 'Dronkert uit Geesteren
19.00 uur Ds 'Baak uit Doesburg

R.K. kerk dorp
Zaterdagavond 19.00 uur H. Mis in de Geref. kerk.
Zondag 12 uur in de Ger. Kerk
Zondag 8 uur in het Parochiezaaltje

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) 1487.
Zr Stoop vakantie tot 12 maart
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden.
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Gerrit Jan z.v. R. Zweverink en G. J.
Wonnink, Eelco z.v. J. 'H. Nuesink en J. Maatman
Saskia Diahne Martine d.v. L. A. M. Wolsing en
M. W. M. Lebbink.

Overleden: Kerkhof, Christina oud 82 jaar, wed.
Van J. Wassink; Boesveld, Jantje, oud 71 jaar, wed.
van L. Steenman; Eijerkamp, Hendfika, oud 75 jr
echtgenote van W. Regelink.

Minister Schut komt spreken
In het kader van de verkiezingen van 28 april zal
voor de AR Kiesvereniging te Vonden op dinsdag
23 maart Ir W. F. Schut, minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening het woord voeren.
De vergadering zal een regionaal karakter dragen.
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* Lage prijzen
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GELDERSE SCHIJVEN
3

FIJNE VERSE WORST
500

stuks

gram

98
^CQ

KLAPSTUK met klein beentje OOO
500 gram &4-.O

MAGERE VARKENSLAPPFN *> er r>
500

VARKENSFRICANDEAU
500

gram

gram

Ons bekende
SOEPPAKKET

$̂ H,e Kéeejwa*,eK
Boerenmetworst

Palingworst

t

OOO

378

218

150 gram 89

150 gram 89

Gelderse kookworst 200 gram 99
(alleen aan stuk)

Bacon

UIT ONZE DIEPVRIES:

PINGO HAANTJES• IIM«\J' Brni*»*"%|xa 1 Jt K.<3

1000

BITTERBALLEN
9

Green Gold SPINAZIE
600

t\/\f\f\j\f\f\j\/\f\f\^\f\^^f\f\^^\f\f\^^^\f\^^f\jfajt^j\^\f\4

100 gram 109

gram

stuks

gram

r*/v\r»/wx/\/

PROFITEER VOOR DE LAATSTE

één dubbele fles

Roosvicee
geen 3.49 maar 4

i

<r^f\.f^

79
89

«MMMMMMMMAM

MAAL:

279

WEGENS ENORM
SUKSES NOGMAALS

HERSCHI

vruchten-
limonade

literfles 69

elke 2e fles

49

Gezinsfles

Royal Crown

COLA

nu per fles

49
^Hr

SUPERUNIE

Roodmerk
250 GRAM 205

Geurts

HH JAM II

div^emaken

van 89 voor

i9

Venz choc.

HAGELSLAG

96

elke 2e zak

70

LITERBLIK

Herschi

PUB UB

2 gezins-
-.
t essen voor

79

Duyvis

SALATA

normaal 170

nu voor

145

'Sun'

MARGA-

RINE

o i • •Z kuipjes

OQ

koffie 14.0
ELK TWEEDE PAK • • ̂ ^

Van Nelle

SUPRA

KOFFIE

van 244 voor

229

Appelmoes

79
ELK TWEEDE BLIK

33

CjiCta

MALSE

PRIMA

Koopmans

tarwegries
•

meel

per pak

van 75 voor

70

JfttCé £ft &Ujiii
***& m* ^

Bij uw
griesmeel

1 flesje Geurts

Puddingsaus
nu voor

55

b
t

ANDIJVIE kg 89

KLEIAARDAPPELEN 5 kg 98

GR APE FRUITS

SINAASAPPELEN

MOESAPPELEN

PANKLARE RODE KOOL

4 stuks 98

2 kg 198

2 kg 83

500 gr. 29

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Div. kleuren ZELFKLEVEND OO *x
PLAK PLASTIC van 325 nu f r *J

ADEL ROSSA

Bramen vruchtenwijn
(MET BRANDEWIJN) VAN 3S5 VOOR

Profiteer nu
HEERLIJKE

KOEKJES
zo lang de
voorraad

strekt
per zak slechts

45

Golden
Wonder

PAPRIKA
OF POTATO

CHIPS
deze week

85

De enige
echte

ENGELS
DROP

i
nu per zak

voor slechts

75

2 x 500 gram

VERMICELLI

van 118

voor

99

Grote baal

van 1 kg

MACARONI

van 118 voor

99

Literflakon STERAFWAS 98
elke 2e liter

Grote zak POTGROND 49
elke 2e zak

400 gram Koopmans GUSTARD
van 75 voor

Jampot HAAS AUGURKEN
nu voor

49

19

De enige echte U P 82
elke 2e fles

1O5

69
Tonnetje zeeppoeder
DISC-0-MATIC voor



Met 'grote blijdschap en
dankbaarheid gieven wij u
kennis van de geboorte
van ons dochtertje
en zusje
Saskia Dianne Martine
(SASKIA)
L. A. M. Wolsing
M. W. M. Wolsimg-

Lebbink
Margo
Vorden, 22 febr. 1971
't Hoge 15

Met dank aan God en
grote blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte
van ons zoontje
JOAN
Bij het H. Doopsel zal hij
de namen ontvangen vam
Joannes, Antonius
Franciscus
J. A. M. Bileumink
J. E. Bleumink-Geurts
Vorden, 20 febr. 1971
Stationsweg 25
Tijd. adres: Ziekenhuis,
Coehoonnsingel Zutphen

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter
gelegenheid vam ons 25-
jarig huwelijksfeest ont-
vangen, betuigen wij onze
hartelijke dank.
G. /. Hiddink
B. ]. Hiddink-Hietveld
Vorden, febr. 1971
Almenseweg 3

Voor uw medeleven, be-
toond bij het overlijden
van mijn lieve mam, onze
vader, groot- en over-
grootvader

}. LAMMERS
zeggen wij u recht har-
telijk dank.
Uit aller naam:

P. Lammers-Smit

Bij mijn vertrek uit Vor-
den dank ik alle vrienden
en bekenden voor hun
vriendschap gedurende
zovele jaren ondervonden
Tevens bedank ik hierbij
voor alle plaatselijke
lidmaatschappen.

P. Lammers-Smit
Brummen
Troe'lstralaan H

Te koop gevraagd:
tuingrand
Inl. bureau Contact

Hardboard
vloerplaten

61 x 122

ƒ 1,40 per stuk

Wand-
schroten

keuze uit:
vuren, grenen, parana-
pine, Red cedar, Red

merantie, plastic
schroten

Basralocus

Vloer-
bedekking

vinyl op vilt
2 m breed slechts

ƒ 4,75 per m-

Betonblokken
24 x 33 cm, kleur rood

10 cm dik geschikt
voor schuren, werk-

plaatsen, loodsen, ga-
rages, enz. enz.

Afgehaald en kontant
80 cent per stuk

inkl. BTW

Speciale
aanbieding
Hardboard

bij afname tot 25 m2

ƒ 2,10 per m2

boven de 25 m2 slechts
ƒ 1,85 per m-

inkl. BTW

Staande
hangkasten

geheel afgeschilderd
met l legplank

60 cm breed
ƒ

Wasbare
muurverf

normale prijs ƒ 12,50
bij ons f 9,—

Veegvaste
muurverf

per emmer a 4 kg
f3,-

normale prijs ƒ 5,45

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

De heer en mevrouw de Vries-Meek 'hebben
het genoegen u kennis te geven dat hun zoon i
Nanno op dinsdag 12 februari j.l. in 'het hu-
welijk is getreden met mejuffrouw
A. J. Schenker.

De kerkelijke inzegening van het huwelijk zal i
plaats vinden op zaterdag 13 maart 'a.s. om
16.15 uur in de protestantse kerk van
Wetzwil bij Zürich.

Vorden, februari 1971

Ruurfoseweg 13

Toekomstig adres: Töbeli 222/9042
Speicher, Zwitserland.

'Heden overleed, zadht en kalm, nog geheel
onverwachts, mijn lieve vrouw en zorgzame
moeder, behuwd-, groot, en overgrootmoeder

HENDRIK A EYERKAMP
echtgenote van W, Regelink

in de ouderdom van 75 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden: W. Regelink
Laren (Gld.): G. M. Brunsveld-Regelink

G. M. Brunsveld
Zel'hem: 'H. Luimes-Regel'mk

E. Luimes
Vorden: J. Nijenhuis^Regelink

G, W. Nijenhuis
Barc'hem: H, J. Regelink

J. G. Regelink-'Bouwmeester
Vorden: A, Lamgwerden-Regelink

L. M. Langwerden
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 19 februari 1971
N ij landweg 3

De begrafenis heeft plaats 'gehad op dinsdag
23 februari om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

GEMEEINTE VORDEN
De burgemeester 'der gemeente Vorden maakt
ter voldoening aan het gestelde in artikel 31
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening be-
kend, dat de bestemmingsplannen 'Vorden
Zuid 1969', 'Vorden Noord 1969' en 'Vonden
Medler-Tol 1969', vastgesteld bij raadsbesluit
d.d. 5 augustus 1969 - behoudens enkele 'be-
palingen van de voorschriften - onherroepe-
lijk zijn goedgekeurd bij besluit van Gedepu-
teerde Staten van Gelderland d.d. 5 oktober
1970, nr 6527/266-3306.

De bestemmingsplannen liggen ter gemeente-
secretarie voor een ieder ter inzage.

Vorden, 17 februari 1971

De burgemeester voornoemd,
van Arkel

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Gebr.
Eykelkamn

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

MAANDAG l MAART

KONTAKTAVOND
IN HOTEL DE KONIJNEN-
BULT, aanvang 20.00 uur.

Kersen en
frambozen
brandewijn

f 5.75 per liter

Slijterij

Jfntt
Telefoon 1391

Adidas-,,La Paz"
met blauwe noppenzool. co. 33,
Adldas-,,Santlago"
met schroefdoppen. ca. 44i>

Adidas-„Va!encla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.o. 31>9O
Ad!das-„Brasll"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19iBO

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
s doeltreffend!

Zutphenseiveg - Vorden

2 flessen Spar Gazeuse 60
250 gram SPARJKOFFIE
2 k. SPAR WELI
150 gram HAMKAAS
Blik SPAR-KIPPENSOEP

van 218 voor 198

van 124 voor 112

89

van 85 voor 75

2 blikken HARING IN TOMATENSAUS 79

2 tabletten Chocolade . , van 120 voor 90
l fles ROOSVICEE van 204 voor 189

Vrijdag en zaterdag: 2l/2 kg UIEN voor 98

2'/2 kg (±23) BLOEDSINAASAPPELS 275

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

SEMCA1100
Overal waar u erin wilt, zit een deur.
Ook aan de achterkant. Overal waar u
zitten wilt, is een uiterst geriefelijke
zitplaats. En eenmaal achter het stuur,
lacht u om de kilometers. Dit is geen
rijden in een auto. Dit is autorijden!
En nu hebt u nog niet eens de 1100
Special geprobeerd! Maak eens een
proefrit.

Attentie Attentie l
Met ingang van 27 februari a.s.
is de landbouwwinkel

zaterdagmorgens geopend
V.L.C. 'De Graafschap' g.a.
Stationsweg 20 te Vorden

ii
<
C

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden - Telefoon 1256

Wat niet duur . . .

SLAAPKAMER

TAPIJT
Op kamerbreed - 5 kleuren

prettige prijs

ƒ49,75
. . . . en gratis leggen !

Dat vinden wij niet duur!

Bespreek nu
uw vakantiereis!

Wij boeken o.a. voor:

Hotelplan
Gentouri/Sunliner

Rentahome
(bungalows en appartementen)

Rederij Ketel
(Rijncruises)

Stoomvaart Mij, Zeeland
(vakantiereizen naar Groot Brïttannië)

Nederlandse Spoorwegen
Gelderse Tramwegen

Ook voor u ligt een reisprogramma klaar

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden
Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 „ Wichmond

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

CORDIA
HENGELO (GLD.)

°3 BARS VOL GEZELLIGHEID



Machinefabriek

G. TEN HAVE
vraagt met spoed:

EEN DRAAIER
Wij bieden:

interessant werk
grote zelfstandigheid
hoog loon
goede pensioenvoorziening
winstdeling
werkkleding
en reiskostenvergoeding

• Een woning kan in het vooruit-
zicht worden gesteld

Sollicitaties te richten aan:

Machinefabriek

G. TEN HAVE
Industrieweg 8, Vorden . Tdef. 05752-1323
na 18.00 uur: Wilhelminalaan 2, Vorden
Telef. 05752-1813

Gevraagd
AANKOMEND OF

GEZEL LOODGIETER
in bezit van rijbewijs BE

• Auto ter beschikking
• Zelfstandige werkkring
• Veel ktantenwerk

••«pp

Loodgietersbedrijf

f WILTINK
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Coup. Werkt Ver. MEDO te Linde
en de

Coöp, Werkt. Ver,
RUURLO EN OMSTREKEN

Wegens aanschaf van een nieuwe

precisiezaaimachine
voor het zaaien van

mais en bieten

verzoekt het bestuur opgave hiervoor, graag
voor of op l MAART a.s.

Ook met bijleveren van het zaad, bij de mach.
H. B. Lensdlink, tel. 05752-6671.

Ook zijn wij nu de leden van dienst met de

Lelyfrees en een
Brillionzaaimachme
foor het zaaien van graszaden,

Ook hiervoor opgave bij bovengenoemde
waohinist.

HET BESTUUR

ENORME KOLLEKTIE

BEHANC
MET KLEURRIJKE DESSINS

plaktafels gratis in bruikleen

BLOKKEUKENS
kunststofbekleding, prachtige en dege-
lijke uitvoering, met zeer vele aanbouw-
mogelijkheden, in alle maten, uit voor-
raad te leveren.

WANDTEGELS
1 5 x 1 5 cm, kleur wit en crème

l t.m. 200 stuks ƒ 25,76 per 100 stuks
201-500 stuks ƒ 22,40 per 100 stuks
501 en meer ƒ 21,28 per 100 stuks
inklusief BTW

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

NEDAP
Toeleverings-
industrie

Productontwikkeling en fabricage van
electro technische en fijnmechanische apparatuur
In onze vestiging in Hengelo (Gld.) hebben wij de beschikking gekregen over
een ruimte, die ingericht is als montage-atelier.
Er zijn nog 'Open' plaatsen voor NIET technisch geschoolde
medewerkers (sters).

Vrouwelijke krachten
die MANNEN-Lonen willen verdienen
kunnen dit atelier ook bezetten.
Uit welke branche U ook komt, durf de stap te zetten, 'het werk is beslist
NIET moeilijk.

Voorwaarden voor goede verdiensten zijn:

handigheid en nauwkeurigheid
de wil om te werken.

Gaarne willen wij U de gelegenheid geven meer te weten te komen over de
mogelijkheden, die er in ons 'bedrijf voor U zijn zoals; de verdiensten, de sociale
voorwaarden en de werksfeer.
Komt gerust vrijblijvend even praten of bel even onder Nrs. 05753-1900 of
05440-2163 om een afspraak ë.v. bij U thuis.
U kunt ook 's avonds terecht bij onze personeelschef, telefonisch te bereiken
onder Nr. 05440-1727.

N,V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP-Groenlo
Postbus 6 Oude Winterswijkseweg 7

Donderdag, vrijdag en
zaterdag
500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt 225
500 gr. doorregen vlees 345
200 gr. gebraden gehakt 140
200 gr. boterhamworst 80

500 gr. zuurkool 50
250 gr. fijne rookworst 120

500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade 298

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

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 maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

TE KOOP
Aan de van Vollenhovenlaan te Vorden te bouwen

Luxe semie bungalows met garages
Indeling:
begane grond; L-vormige woonkamer van ±^R m2, slaapkamer van ± 13 m2, slaapkamer
van ± 9 mr, volledig ingerichte badkamer (met ligbad), keuken van ± 7 m2, garage van
± 21 m- en ruime centraal gelegen 'hal met open trap inaar Ie verdieping waar twee kamers
zij<n van respectiefelijk ± 14 en ± 9 m3.

Het geheel voorzien van centrale verwarrnj^L

Koopsom vanaf ƒ 69.750,„ lage overdrachtskosten.

Te bouwen door Fa. J. W. Bijerihof en Zonen, te Vorden.

Nadere inlichtingen en verkoop bij de onderstaande Makelaars in
onroerende goederen:

G. A, L GERRITS, Tramstraat 5-7, tel. 1400 te Hengelo (G)

J. W, M= GERRITSEN, Beatrixlaan 18, tel. 1485 te Vorden

KOLLER NV, Smeestraat 6, tel. 1502 te Loehem

Krijgt u

een nieuwe woning P
Bel 1514 in Vorden!

Graag maken wij u

EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE!

Voor meer keus

100 procent service

en voordelige prijzen

Uw woninginrichting:

Kof f ie set
aanbieding:

GLAZEN KOFFIEKAN
één liter inhoud met filter l x 6
'Melitta' NU:

ƒ8,95

GLAZEN KOFFIEKAN
met snel'filter 102
inhoud één liter NU:

ƒ »,«

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

ZONDAGMIDDAG 28 FEBRUARI

VORDEN 1 -

RUURLO 1

Aanvang 14.30 uur

Wapen- en sporthandel

Maitens
sleede doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN

POELIERSBBDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel: 1283

Makel.- en assur.kantoor
J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Uier- en tepel-
beschermer
geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde tepels
meer en geen mislukte
melklijsten Per stuk
f 32,—. Bij 5 stuks ƒ 30,-
Franko huis.
A. R. WAGENVOORT
STALINRICHTING
Julianalaan 16 - Vorden
telefoon 05752-1259

Gevraagd: Net meisje
voor de zomermaanden
voor huish. werk en te-
vens bediening.
HOTEL
't JACHTHUIS
WARNSVELD
Telefoon 05750-29 H

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station



Donderdag 24 februari 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang mo. 47

Muziekvereniging
Concordia is
inzinking te boven
Wat kan er in een jaar veel, zelfs heel veel ge-
beuren. Eind april vorig jaar hadden we nl. een
gesprek met drie bestuursleden van de Vordense
muziekvereniging Concordia. Een en ander naar
aanleiding van het feit, dat dit muziekkorps een
eeuw bestond.
In plaats van een jubileumherdenking stond er in
Vorden bijna een begrafenis voor de deur, want
na afloop van het gesprek kon enkel maar gekon-
kludeerd worden dat Concordia op sterven na dood
was. Dit werd algemeen betreurd, want 'had Con-
cordia niet een prachtige staat van dienst opge-
bouwd in Vorden? Op oranjefeesten in de buiten-
wijken, koningi'nnedagen in 'het dorp, altijd was
Concordia present om voor de muzikale noot te
zorgen.
Zelfs in 1960 bij bet 90^'arig bestaan was de ver-
eniging nog springlevend, terwijl er in die tijd een
toevloed van leden te konstateren viel. Helaas duur-
de dit niet lang en zag men Concordia geleidelijk
aan wegkwijnen. De animo voor het bezoeken van
de repet'itieavonden liep terug en zelfs zo, dat men
in september 1969 het besluit moest nemen de repe-
titieavonden stop te zetten. Op papier had men dan
wel 25 leden, maar in werkelijkheid repeteerde er
bijna niemand meer. De leden hadden er doodeen-
voudig geen zin meer' in. Ook de drumband van
Concordia in 1961 nog zeer aktief en fleurig in de
pakken gestoken, verdween van het tapijt.

Financiële klap
Wat natuurlijk bij alle verenigingen wel speelt, in
het bijzonder 'bij muziekverenigingen, zijn de centen
want muziekinstrumten kosten veel geld. Naast het
teruglopen van het ledental kreeg Concordia in
1966 in feite de (financiële) genadeklap, doordat
de eigenaresse van kasteel De Wiersse besloot de
tuinen niet meer voor het publiek open te stellen.
Ongetwijfeld weet iedereen nog wel dat de prach-
tige bloementuin van De Wiersse wijd en zijd be-
kend waren. De entreegelden werden onder ver-
schillende plaatselijke verenigingen verdeeld. Con-
cordia leverde dit jaarlijks een bedrag op van ca
ƒ 700,-. Dit geld werd gebruikt voor de aanschaf
van nieuwe instrumenten. In 1966 viel deze bron
van inkomsten dus weg.

Nieuw bestuur
Of het nu komt door de berichten die vorig jaar in
ons populaire blad Contact verschenen over ''het

op sterven na dood zijnde Concordia' of dat men in
Concordia-ikringen gestimuleerd is geworden door
het sukses van de andere plaatselijke vereniging
Sursum Corda, een vaststaand feit is dat Concor-
dia in de loop van 1970 weer nieuw leven werd in-
geblazen.
Er werd een nieuw bestuur gevormd bestaande uit
de heren G. Groorbod voorzitter, J. Hilferink se-
kretaris, G. Strookappe penningmeester, J. Smit,
W. van Til, G. Meyer en H. Wuestenenk. Dit be-
stuur heeft de zaken meteen energiek aangepakt om
ales weer 'op poten' te krijgen. Leden en oud-leden
werden aangeschreven en bezocht. Het resultaat
was dat men in juli weer een aanvang kon maken
met de muziekrepetities zondagsmorgens in de zaal
van hotel 't Wapen van Vorden.

Karel Wolters dirigent
Tot januari jl. werd gerepeteerd onder leiding van
de heer W. van Til, toen toonde zich de heer Karel
Wolters bereid de leiding op zich te nemen. Met
de persoon van de heer Wolters 'hoopt het bestuur
dat Concordia weer spoedig helemaal de oude zal
zijn. Was het immers niet zo, dat de grootste bloei
van Concordia was in die jaren, dat de vader van
de 'huidige dirigent de scepter zwaaide? Vanaf
september 1923 was de 'heer D. Wolters ruim 40
jaren dirigent en steeg Concordia van de 4e naar
de Ie afdeling Harmonie.

Herdenking jubileum
Het nieuwe bestuur is van mening dat de tijd nu
rijp is, om alsnog het 100-jarig jubileum te gaan
herdenken. Dit kan, wamt de vereniging telt mo-
menteel ruim 50 leden, inklusief de geüniformeerde
drumband die zich, net als het 'korps, inmiddels ook
aan het publiek heeft voorgesteld.
Nu zit men echter met één groot probleem. Juist, u
raadt 'het al 'de centen'. Het is nl. zo dat, wil de
vereniging verder groeien en bloeien, er nieuwe in-
strumenten aangeschaft moeten worden en als het
effe kan ook uniformen. Op verzoek van 't bestuur
heeft zich inmiddels een kommissie gevormd die zal
trachten met medewerking van zeer velen Concor-
dia aan de zo broodnodige centen te helpen. Deze
kommissie stelt zich op het standpunt dat er in
Vorden beslist ruimte 'is voor twee goede muziek-
korpsen. In de week van 1-6 maart zal t.b.v. Con-
cordia in de gehele gemeente gekollekteerd worden

Receptie en feestavond
Op 3 april zal er 's middags in zaal 't Wapen van
Vorden alsnog een recdBje worden gehouden, ter
gelegenheid van 'het lOWfarig bestaan, 's Avonds
is er een feestavond. Voor de pauze treedt Con-
cordia voor het voetlicht. Na de pauze is er een
revu, terwijl het feest wordt besloten met een bal.

WOONT EXT

RAADSVERGADERING
Woensdagavond 24 februari, aanvang 19.00 uur.
Aan de orde is:
1. Opening.
2. Vaststelling notulen van de openbare raadsver-
gadering van 26 januari 1971.
3. Ingekomen stukken.
4. Vaststelling bedrag per leerling voor het gewoon
lager onderwijs, bedoeld in art. 55 bis der Leger-
Onderwijswet 1920, voor het jaar 1971.
5. Vaststelling voorschotten exploitatievergoeding
voor het bijzonder lager onderwijs, bedoeld in art.
103 van de Lager-Onderwijswet 1920, voor het jaar
1971.
6. Vaststelling van het getal wekelijkse lesuren vak-
onderwijs, bedoeld in art. 101 bis der Lager Onder-
wijswet 1920, ivoor het jaar 1971.
7. Voorschot voor 'het jaar 1971 op de kosten vak-
onderwijs als bedoeld in art. 101 bis der Lager On-
derwijswet 1920 t.b.v. de Vereniging voor Chr.
Nationaal Schoolonderwijs.
8. Medewerking ingevolge art. 50 der 'Kleuteron-
derwijswet ten behoeve van de Nutskleuterschool.
9. Gemeentelijke garantie hypothecaire geldlening
ten 'behoeve van woningbouw.
10. Sluiting.

Inbraak
In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben onbe-
kenden zich toegang verschaft tot het winkelpand
van de fa G. Emsbroek en Zn GJV. te Vorden, ge-
legen in het centrum van het dorp.
De daders zijn via een glazen lichtkoepel in het ge-
bouw gekomen, waar ze zich langs een touw naar
binnen hebben laten zakken vanaf het platdak.
Er bleek voor enkdie duizenden guldens aan goe-
deren uit de winkel gestolen te zijn, terwijl uit een
buro ruim ƒ 200,- aan geld is verdwenen.
Hoeveel er precies verdwenen is, is nog niet bekend
men vermoedt dat de daders per auto zijn gekomen.
De politie speurt naarstig naar de daders.

Gevonden voorwerpen
rechter donker gebreide vingerhandschoen, vulpen,
zwarte boodschappentas waarin brood en fruit, l
rechter bruine glacé handschoen, verchroomde pas-
ser, linker bruine glacé vingerhamdschoen, rood-
groen geblokte sjaal, paar handschoenen, linker su-
ède damesvingerhandschoen, paar bruine lederen
dameshandschoenen waarin 'Maison de Bonnete-
rie', schakelarmband.
Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het bureau der rijkspolitie te Vorden, Raadhuis-
straat 5, telefoon 05752-1230.

FUSIE
maatchappelijk werk
en gezinszorg op komst

Er zijn konkrete plannen om in het komende voor-
jaar een fusie te realiseren tussen de Stichtingen
voor Maatschappelijk Werk en de Gezinsverzor-
ging in de gemeenten Hengelo G, Ruurlo, Steen-
deren, Vorden en Zelhem.
Door de snel veranderende maatschappij en de ook
gewijzigde situaties in de 'kerken, is er geleidelijk
het besef gekomen, dat de kerken samen meer en
beter kunnen dan elk afzonderlijk. Dit geldt even-
zeer voor het maatschappelijk werk en de gezins-
verzorging. Vandaar dat de 9 instellingen op dit
gebied in bovengenoemde gemeenten rond de tafel
zijn gaan zitten om te zien of samenwerking met
behoud van de eigen 'levensbeschouwingen waar-
den mogelijk is.
Een uit de besturen gevormde werkgroep is na een
jaar praten in een zeer goede sfeer, het eens gewor-
den over de uitgangspunten om te komen tot één
instelling voor algemeen maatschappelijk werk en
gezinsverzorging, maatschappelijke dienstverlening,
in de streek De Graafschap-Zuid, omvattende de
bovengenoemde 5 gemeenten. Deze uitgangspun-
ten zijn inmiddels door ale besturen onderschreven.
Thans is een voorbereidingskommissie druk'doende
de ideeën van de werkgroep uit te werken. Men
hoopt in het komende voorjaar de fusie rond te heb-
ben. Wenst iemand vanuit een bepaalde levensbe-
schouwelijke richting geholpen te worden dan is de
instelling verplicht aan de wens te voldoen.
Door deze opzet zal een meer deskundige en eff i -
ciënte wijze van hulpverlening mogelijk zijn. Deze
aanpak wordt van bovenaf gestimuleerd.
De voorbereidingskommissie hoopt en vertrouwt dat
men het met deze plannen eens is en het maat-
schappelijk werk en de gezinsverzorging een goed
hart blijft toedragen en financieel zal willen blijven
steunen.

Wehme nieuws
Dat de bewoners van De Wehme vaak mogen ge-
nieten van hetgeen door de plaatselijke verenigin-
gen wordt geboden, bleek ook zaterdag j.l.
De carnavalsvereniging De Deurdraejers bracht za-
terdagmiddag onder leiding van prins Hans de Eer-
ste een bezoek aan De W'ehme.
Vergezeld van de Raad van Elf/ Dansmarietjes, die
Prinsenkapel en de muziekvereniging Concordia.
Het duurde niet lang of de stemming zat er goed

Aan alle inwoners
van Vorden!
Wellicht is het u bekend dat de muziekver-
eniging Concordia enige tijd geleden honderd
jaar bestond.
Honderd jaar is een lange tijd, zolang zelfs
dat de oudste inwoners van onze gemeente
zich geen openbaar feest kunnen voorstellen
zonder de medewerking van Concordia.
Helaas is het de'laatste jaren wat minder goed
gegaan met Concordia, en velen vreesden dat
Concordia van het toneel zou verdwijnen.
De viering van 'het 100-jarig bestaan bleef
achterwege, maar wel is er sinds dat moment
aktie gekomen in de Vereniging, zowel als
daarbuiten.
Het oude bestuur is afgetreden en 'het nieuwe
bestuur dat men koos, blaast met sukses nieuw
leven in de vereniging.
Het aantal medewerkers is inmiddels alweer
tot boven de 50 gestegen en zal zodra er meer
instrumenten zijn, beslist verder stijgen.

Voor deze instrumenten en zo mogelijk ook
voor uniformen is veel geld nodig.
Het bestuur dat hiervoor alleen kans ziet heeft
een aantal personen gevraagd 'haar 'hierbij te
helpen.
Deze personen hebben 'hun medewerking toe_
gezegd en samen een kommissie gevormd.
Wat is het doel van deze uiteenzetting'
U zult uit het bovenstaande begrepen hebben
dat er een aanslag op uw beurs gepleegd zal
worden.
In de week van l tot en met 6 maart zullen
kollektanten u bezoeken die vragen om een
bijdrage. Maak het voor hun een dankbare
taak en geef zoals u voor Sursum Corda ge-
geven hebt.
Volgens de kommissie is er in de gemeente
als Vorden met meer dan 7000 inwoners vol-
doende ruimte voor 2 goede muziekkorpsen.
Begin april wil 'het thans bestaande bestuur
alsnog 'n receptie houden ter gelegenheid van
het 100-jarig bestaan.
Maak het tesamen mogelijk dat de kommissie
namens u allen op de receptie een bedrag mag
overhandigen dat waardig is voor de inwo-
ners van de gemeente Vorden.

in. Zowel oud als jong 'hebben hieraan medege-
werkt en genoten. Ook de traktat'ie hunnerzijds was
niet vergeten.
De voorzitter van De Wehme sprak aan het einde
van de gezellige middag een hartelijk dankwoord.
Ook vanaf deze plaats nog hartelijk dank voor de
feestelijke middag namens het bestuur en bewoners

VROUWENCLUB MEDLER
'De liefde van de man voor de vrouw gaat door
de maag' zegt een bekend gezegde en wordt ook
gemeten naar de uiterlijke schoonheid van zijn Eva.
De vrouwenklub van het Medler die verleden jaar
werd opgericht, was zich dit schijnbaar goed be-
wust en organiseerde daarom in het clubhuis van
de sprotkombinatie Medler op haar wekelijkse kon-
taktavond een schoonheidsavond gebracht door de
schoonheidsspecialiste mevr. Wissink uit Deventer.
Op kundige wijze nam deze twee leden, de dames
Stokkink en Wier in ga onder handen en Wist hen
met behulp van allerlei kosmetische artikelen om te
'toveren' tot ware schoonheidsprinsessen.
Mevr. Wissink gaf voorts vele nuttige wenken en
adviezen ten aanzia^van de huidverzorging.
Al met al een leerare avond.

Nutsbibliotheek
Op 16 februari wej^een zeer geanimeerde verga-
dering gehouden v^Pde bibliotheék'kommissie.
Mevr. Turfboer las het verslag over 1970 voor.
Hieruit bleek o.m. dat in het afgelopen jaar 13.170
boeken werden uitgeleend, tegen 10.228 in 1969.
Een aanmerkelijke toename dus. Er zijn ook weer
vele nieuwe lezers ingeschreven, vooral uit de nieu-
we wijken.
Er zal een ideeënbus worden geplaatst, waarin le-
zers een idee voor een boek kunnen deponeren, met
vermelding van titel en schrijver. Als u dus een
mooi boek kent, dat nog miet in de bibliotheek voor-
radig is, geeft u het dan even op.

20 jarig bestaan
Een groot aantal darnes van de afd. Vorden van
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hadden zich
opgemaakt om het 20-jarig bestaan van de afdeling
te vieren.
Onze afdeling, aldus de presidente mevr. Jansen-
van Soest in haar opennigswoord, startte op 2 april
1951 met 30 leden, terwijl er nu ruim 200 dames
lid zijn.
Het doel van onze bond is toch de vrouw van deze
tijd op allerlei gebied te informeren door zoveel
mogelijk goede avonden te organiseren. Het valt
niet altijd mee, aldus spreekster het een ieder naar
de zin te maken, aangezien de interessen vaak zeer
ver uiteen lopen.
Bij de bestuursverkiezing werden in plaats van de
dames mevr. Roeterdink-Oudenampsen en mevr.
Abbink-Groot Roessink, benoemd de dames Pel-
grum-Rietman en Wolters-Ruesink.
De presidente dankte de aftredenden heel hartelijk
voor het werk dat zij voor de afdeling Vorden had-
den gedaan en bood hun een kleine attentie aan.
Diverse kursussen werden toegelicht in een keurige
tentoon stelling.
Het bestuur en dames kunnen op een geslaagde
herdenking terugzien.

Lezing
DE GEVANGENE EN ZIJN GEZIN

Over bovengenoemd onderwerp sprak voor de af-
deling Vorden van de 'Ned. Chr. Vrouwenbond in
zaal Eskes de heer Kramer, reklasseringsambtenaar
te Zwolle.
Spreker wees er op, dat Nederland het laagste per-
centage van Europa heeft met zijn 4000 gevangenen
per jaar, waaronder 10 procent vrouwen.
Hij belichtte op boeiende wijze de •verschillende
misdrijven en hun achtergronden, waarbij de psy-
chopaten de meest beklagenswaardige groep vor-
men die in veel gevallen een straf met ter beschik-
kingstelling van de regering krijgen.
Het zwaarste leed komt meestal op het gezin van
de gevangene terecht, dat bijna altijd onwetend van
het gebeurde is. Deze schande kunnen vooral de
opgroeiende kinderen vaak moeilijker verwerken.
Door een juiste houding van gezin en omgeving kan
meer ellende worden voorkomen, aldus spreker.

jaren is er veel verbeterd in het leefklimaat van de
verschillende inrichtingen.
De heer Kremer beantwoordde de gestelde vragen
op treffende wijze en eindigde zijn betoog mt de
woorden: 'Wij allen leven uit genade, w'ie staat
ziet toe dat hij niet val Ie'.
De presidente mevr. Berenpas-van de Kamp dankte
de heer Kremer voor deze wel zeer interessante
causerie.

25 febr. Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
26 febr. Jong Gelre diskussie-avond in café

Bloemendaal
3 maart Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen

4 maart Jaarvergadering Bond van Staats-
pensionering in café Eskes

6 maart Toneelavond touwtrekver. Medler
in zaal Schoenaker

9 maart Reglementsavond De Graafschap-
rijders

9 maart Ledenvergadering Marktver.
8.30 uur in 't Wapen van Vorden

11 maart Bejaardenkr. 14.15 uur in 't nut
11 maart Herv. Vrouwengroep Dorp
11 maart KPO voorlichtingsavond Piedro

schoenen in zaal Schoenaker
16 maart NCVB vergadering
19 maart Ouderavond Prinses Julianaschool

Wildenborch
20 maart Jaarlijkse toneeluitvoering

Vordens Toneel in het Nutsgeb.
20 maart Jong Gelre discobal in de zaal van

„'t Wapen van Vorden"
23 maart Openbare verg. met min. Schut

uitgaande van ARP
25 maart Bejaardenkr. 14.15 uur in 't nut
Donderdag 25 februari 1971
25 maart KPO-avond
l april Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
3 april Jubileumuitvoering muziekverenig.

Concordia in het Nutsgebouw
Vorden"

17 april Dansavond muziekvereniging Con-
cordia in zaal „'t Wapen van

22 april Nutsavond in het Nutsgebouw

De besturen van de diverse verenigingen wot~
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
geplaatst

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:

Vorden 1-Ruurlo l, Pax 3-Vorden 2, Vorden 3-
SVBV l, 'De Hoven 4-Vorden 4, Vorden 5-Steen-
deren 3, Sp. Brammen 6-Vorden 6.

Zondagvoetbal
In een nuttige oefenwedstrijd speelde Vorden zon-
dagmorgen tegen het tweede elftal van Pax,
Hengeveld had voor rust pech, dat zijn knal tegen
de lat belandde. In de tweede 'helft was Vorden
sterker maar gebrek aan een schutter werd duide-
lijk gekonstateerd.
10 minuten Voor tijd viel dan toch nog de beslis-
sing toen Nijenhuis gelegenheid kreeg te scoren,
nadat de keeper de bal 'losliet.
Vorden gaf de zege toen niet meer weg.

Verdere uitslagen:

Vorden2-Reunie 3 3-2, Reunie 4-Vorden 3 3-4,
Soci 2-Vorden 4 7-2, Vorden 7-Warnsveldse
Boys 5 1-10.

Zwemmen
Leden van de zwemklub Vorden hebben in Zwolle
deelgenomen aan wedstrijden van de kring Twente
Ysselstreek.
Hierbij werden door de pupillen van badmeester

Niet iedere gevangene is een boef. In de loop der Verstoep enige fraaie resultaten behaald.



Breng fleur in uw huis
met BSB dekoraties.
Gemakkelijk aan te bren-
gen.
Een ruime sortering bij:
ƒ. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 Vorden
Telefoon 1567

Te koop dragende
schapen bij
J. H. Nijenhuis
Kostedeweg l, Vorden
tel. 6798

Dekoratieve behangsels
uit voorraad 'leverbaar
Schildersbedrij f
ƒ. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 Vorden
Telefoon 1567

Te koop 2 roodbonte
dragende koeien
bijna aan de telling
A. F. J. Waarle
Ruurloseweg 107

Te koop een roodbont
nuchter vaarskalf of één
van drie maanden.
H. Beumer, Schuttestr. 18
Vorden

Gevonden: een gevlekte
loslopende Foxhomd.
Gebracht naar het asiel
te Zutphen

Voor muur'bespuiting
o.a. Sigmulto procédé
Schildersbedrijf
/. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 Vorden
Telefoon 1567

Te koop een zgan. ladder
6 m lang
R. A. Bngberts, Wilden-
borc'hseweg 9, Vorden

Gevraagd hulp voor 'halve
dag ( l x per H dagen)
Mevr. Roodnat, Het
lebbink 27, tel. 1747

RAUHFASER
(struktuurbehang

nu slechts
ƒ 8,50 per rol
a 33 m

Doe-het-zelf centrum
Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Te koop Yorksire inge-
schreven dekteer
7 maanden oud
D. Lettink, Lieferinkweg
Vorden, tel. 05753-1526

Te koop huisorgel en een
aardgaskachel.
Zutphenseweg 91
Vorden

Inscharen van jongvee.
Opgave bij H. Bannink,
de Boonk 2, Vorden
tel. 1866

Onze kollektie vrije-
tijdskleding vormt
de sportieve top in
de mannenmode.
Kom eens kijken,
wat wij hebben aan
te bieden in panta-
lons, truien, polo-
pulls, sporthemdcn
en weekenders. Als
u het ziet, wrijft u
zich in de handen
van plezier.

Schoolderman
Raadhuisstraat

MEDEDELING:

aan onze klanten
Door de alom stijgende kosten zij we ge-
noodzaakt bij aankopen op rekening beneden
de ƒ 100,— aan u ƒ 5,— administratiekosten
extra in rekening te brengen.

Hoogachtend,

G. Emsbroek 6 Zn C.V. Vorden
afdeling winkel

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

MAKKTVERENIGING

Vorden
Ledenvergadering
op dinsdag 9 maart a.s.
n.m. 8.30 uur
in hotel 't Wapen van Vorden

De agenda bevat naast de
gebruikelijke punten de

Subsidietoewijzing
uit de verloting 1970.

Uitbetaling der subsidies
na afloop der vergadering

De Marktkommissie

is de
waterpomptang, de nijptang of de
kombinatietang!?

Bij de Gems!
Daar is een ruimere keus !

AANBIEDING:
Set a zes

schroevendraaiers
met geïsoleerde greep

ƒ11,90

Dopsleutelset
met doppen van 6 t.m. 24 en ratel

ƒ 9,95

Nijptang speciaal ƒ2,25

Gereedschappen en Ijzerwaren

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Voor diverse

aanbiedingen
Zie onze speciale
Inversauitgave

WONINGINRICHTING
. - MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WI] ZOEKEN EEN

Jongeman
voor onze nieuwe snijafdeling
Hij moet alle hier voorkomende
werkzaamheden kunnen of willen
leren verrichten en in de toekomst
deze afdeling zelfstandig kunnen
rttnnen.

Vereisten zijn naast een goed stel hersens,
technische aanleg, organisatietalent
?n zakelijk inzicht!

Voor de juiste mam liggen in ons
jonge snelgroeiende bedrijf aille
kansen, ook zij die reeds ervaring
hebben gelieve te solliciteren

Confectie-

AMMERS

VOOR ALLE SCHILDERWERKEN

SCHILDERSBEDRIJF VANDIR WAL NV
't HOGE ia VORDEN TELEFOON 05752-1208

Ook deze wintermaanden van 2 december t/m l maart 1971 verzorgen wij uw
binnenschilderwerk met subsidie a ƒ 15,- per mandag, vraag vrijblijv. inlichtingen

De BOuw Maatschappij
Oost Nederland

biedt aan

nieuwbouw
subsidiewoningen
in VORDEN:

zeer grote middenstandswoningen met gara-
ge en centrale verwarming. Uitvoering 'helft
van dubbel met voor- en achtertuin en groot
voorbalcon.
Indeling: hal met wc en trapopgang, grote
woonkamer, keuken en aparte kamer.

Op de verdieping 4 grote slaapkamers,
douche met 2e toilet en vaste trap naar grote
geheel bevloerde zolder.

Het bouwplan, waarvan nog enkele panden
vrij zijn is bijzonder goed gelegen. Koopsom-
men vanaf f 64.100,- inclusief koopkosten,
waarop ƒ 5.526,- subsidie in mindering komt.
Tevens bouwen wij in Vorden
gesubsidieerde bungalows,
met garage en centrale verwarming. Uitvoe-
ring helft van dubbel met grote voor- en
achtertuin.

Indeling: hal met gedeeltelijk open trapop-
gang, wc, garderobe en douche, L-vormige
woonkamer, keuken en slaapkamer. Op de
verdieping een overloop aan de open hall en
2 slaapkamers.

ppsommen f 58.600,- inclusief koopkos-
waarop ƒ 6.230,. subsidie in mindering

komt.
Tevens zijn aanbiedingen mogelijk in:
Ommen, Hengelo (Ov.)~ Haaksbergen*
Uccde~Borculo-Velp~Wehl~Etten (Gld.)~
^kferlo-Groenlo-Hummelo'Hengelo (Gld.)
&K. en worden subsidiebungalows gebouwd
in Oldenzaal en Neede.
Inlic'htingen worden u gaarne verstrekt via
ons kantooradres:

Doetinchem - Tel, 08340-24660
Dr Hubernoodtstraat 7
Tevens zijn wij op dinsdag 2 maart a.s. om
19.00 uur aanwezig in Hotel 't Wapen van
Vorden, Dorpsstraat 10 te Vorden voor 'het
verstrekken van nadere informaties.

Gevraagd:

2 WINKELMEISJES

Remmers
Zutphenseweg

Graafschap
Meubelen

U bent van 'harte welkom in onze

meubel
showroom
te VORDEN en RUURLO

Een droom wordt werkelijkheid
bij het zien van zo veel

Bankstellen
Slaapkamers
Kasten
Fauteuils

Maak eens een afspraak of vraag
naar die Graafschap meubel-katalogus

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 73 32
WARNSVELD

Donderdag
500 GR. VARKENSLAPPEN

500 gram lever

3 Hamburgers

Vrijdag en zaterdag
500 gram Ruïiderlappen

500 gram Verse worst

500 gram Riblappen

500 gram Speklappen

Voor de boterham
150 gram Pekelvlees

150 gram Boerenmetworst

150 gram Boterfiamworst

250 gram Kookworst aan stuk

298
150
98

290
260
398
150

98
93
68
98

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

J. H. Hilferïnk, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon .1256, Zutphens<;w. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Uw interieur
uw eigen
wereld !

ij adviseren u deskundig

bij de inrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

Japonnen en pakjes dragen
dat kan iedere vrouw!

Maar maken dat is een vak.

Meisjes
kom dat bij ons leren, je zult er-
varen 'hoe plezierig dat is en het
leukste is, wij betalen nog goed
ook!
Vanaf 16 jaar mag je bij ons wer-
ken en voor enkelen v.a. 15 jaar.

Kom eens vrijblijvend kijken

:n inlichtingen vragen bij:

LAMMERS
Confectiebedrijf
Raadhuisstraat 18 - Telefoon 1971
Vorden Tel. na 6 uur 1708

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER. EN
LIGBOXEN
KRAAMHOKKEN
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

Speciaal adres:
Acrobaten
Trom m elschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. \Veulen Kranenbarg

Te koop elektrisch
fornuis 'Neff ' 2 jaar in
gebruik
H.K. van Gelreweg 4
Vorden

Te koop: 12 biggen
Firma Pardijs
Lange End, Vorden

Ons assortiment
Tijdschriften
Poe kets
Kinderboeken
Jeugdpockets
is groots

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6
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