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^Kerkdiensten

ZONDAG 8 MAART
Hervormde kerk

9.00 uur ds. J. C. Krajenbrink
10.15 uur ds. J. C. Krajenbrink

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

WOENSDAG 11 MAART
(biddag voor het gewas en arbeid)

Hervormde kerk
19.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
19.30 uur ds. Th. P. van Belzen

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

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 10.00 uur tot zondagavond
23.00 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 en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuff rouw 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.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden. telefoon (05752) 1898

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

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

Maandagavond werd er in het schoolgebouw aan
Met l l o . U e een ouderavond belegd voor de ouders
van de leerlingen van het tweede leerjaar.
De/e avond, die onder leiding stond van direk-
triee ( J . Disbergen, moeht /ieh in een grote be-
langstell ing van de zijde van de ouders verheugen.
.Mejuffrouw Disbergen opende de/e bijeenkomst
door het leven van psalm 84 en ging voor in gebed.
Zij sprak in haar welkomstwoord haar blijdschap
uit dat zoveel ouders aan de uitnodiging gevolg
luulden kunnen geven. Na enkele mededlingen be-
t ref fende de sehool, memoreerde zij dat de nieuwe
wet op het voortgezet onderwijs de gelegenheid
biedt om naast de bekende schoolvakken ook en-
kele fakultaticve vakken in het lessenpakket op
te nemen. Aan deze school betreffen dat de vak-
ken muziekinstrumenten, volksdans en toneel.
Hierna kregen de leerlingen de gelegenheid per
groep hun vaardigheid aan de ouders te tonen.
Aan het slot werden allen, die aan het welslagen
van de/e avond hun medewerking hadden ver-
leend, door mejuf f rouw Disbergen clankgezegd,
waarna de/e ouderavond met dankgebed werd ge-
sloten.

Vereniging voor Openb. Onderw.
Onder voorzitterschap van de heer J. J. v .d. Peyl
hield de afdeling Vorden van de Vereniging voor
Openbaar Onderwijs haar jaarlijkse ledenverga-
dering.

Het jaarverslag van sekretaris Van Dijk vermeld-
de uitvoerig de voorgeschiedenis van de openbare
kleuterschool die momenteel als nood-kleuterschool
gevestigd is in het kinderpaviljoen van het herstel-
lingsoord. Er zal een uitgang komen aan de kant
van de Boonk waardoor de school gemakkelijk te
bereiken zal zijn voor de kinderen die in plan
Boonk wonen. De openbare dorpsschool werd met
een handenarbeidlokaal uitgebreid, het speelterrein
werd door aankoop van grond van omliggende tui-
nen aanzienlijk vergroot. Deze uitbreiding werd
geheel betegeld waardoor de jeugd thans beschikt
over een prachtig speelterrein. Het oude fietsen-
hok verdween en werd vervangen door een mo-
derne berging. Ook de Medlerschool werd danig
gemoderniseerd en voorzien van centrale verwar-
ming.

Penningmeester Kettelarij kon ook dit jaar weer
melding maken van een batig saldo. De aftredende
bestuursleden mevrouw Turfboer en de heren v. d.
Peyl en Kettelarij werden bij akklamatie herkozen.
Ook ditmaal kwam de naamgeving aan de open-
bare scholen weer aan de orde. In de schoolkrant
De Schakel werd vorig jaar een verzoek gedaan
een passende naam op te geven. Het aantal reakties
hierop was zeer gering en ook ditmaal kon de ver-
gadering niet tot een besluit komen.

Wat de schoolkrant betreft, hierover was men una-
niem van oordeel dat deze zeer gewaardeerd wordt
en een uitstekende schakel vormt tussen school en
ouders en de leden van de Vereniging voor Open-
baar Onderwijs die eveneens de krant ontvangen.

Vordens Toneel
Op uitnodiging van de sportkombinatie Medler,
heeft Vordens Toneel zaterdagavond een groot
aantal liefhebbers een leuke avond bezorgd met het
stuk 'Betty weet het beter"^T)e heer Knoef, voorz.
der sportkomb. verwelkon^^ Vordens Toneel en
de vele bezoekers van deze avond.
Hierna kwam Vordens Toneel voor het voetlicht
en speelde op goede wijze dit leuke stuk. Deze
première, die vol komische scènes zat, vond grote
waardering in de zaal.
Een pluim op de hoed vai^^ regisseur Holsbeeke
en de acteurs, die blijk gaven over goede toneel-
kwaliteiten te beschikken.
Het was een geslaagde avond, waarbij de heer
Knoef aan het eind een enveloppe met inhoud
overhandigde aan mevr. Schuppers.

Aan allen die de muziekver.
Sursum Corda
een warm hart toedragen
In september a. s hoopt de Ch^ Muziekvereniging 'Sursum Corda' haar 40-jarig
bestaan te herdenken. Wij hopen dat het bestuur van 'Sursum Corda' het ons
niet kwalijk neemt dat wij dit nu reeds publiceren.

'Sursum Corda' destijds opgericht met de medewerking van een brede groep
van de bevolking in onze gemeente, heeft zich gedurende deze tijd, zij het met
ups en downs, weten te handhaven. Daardoor heeft zij haar bestaansrecht
bewezen. Inderdaad 'Sursum Corda' bestaat nog en meer dan dat; haar leden-
tal en aspirant leden is groter dan ooit in het verleden het geval is geweest.
Het in stand houden van een muziekvereniging is duur en alleen de kontributic
van de leden en de bijdragen van de donateurs, is bij lange na niet voldoende
om tijdig over de nodige financiën te beschikken voor de aanschaf van nicuire
instrumenten. Dit geldt niet alleen voor 'Sursum Corda', elke muziekvereniging
heeft met deze moeilijkheid te kampen.

\Vaarom deze korte uiteenzetting?

Och, u zult het begrijpen: 'Sursum Corda' heeft nieuwe instrumenten nodig,
en hard nodig ook! Haar oude instrumenten zijn gedeeltelijk versleten en het
is een zware opgave om deze door nieuive te vervangen en daarnaast in ver-
band met het grotere ledenaantal nog belangrijk uit te breiden.
Deze opgave is opgedragen aan een kommissie. Wat moet de:e kommissie
nu doen?

In de eerste plaats u vertellen hoeveel geld er nodig is, om daarna gezamenlijk
met u trachten om dit bedrag bijeen te brenger^. Het benodigde bedrag is groot,
zelfs zeer groot. Door deskundigen is het becijferd op (schrik niet) ruim
ƒ 10.000.-. Wij schreven reeds eerder: muziekinstrumenten zijn duur. Enkele
voorbeelden, een bas kost f 2000,- een tuba f 500,- en een trombone even-
eens f 500,-.

Bij de oprichting van 'Sursum Corda' ivas het enthousiasme groot en de
kommissie hoopt dat dit thans nog het geval is. In de week van 10 tot 15
maart zal een medewerker van de kommissie u bezoeken om een bijdrage
te vragen voor 'Sursum Corda'.

Voor 15 jém schreven wij; mocht de: c op: et slagen dan vragen wij in vele
jaren geen gunsten meer van u. Wat wij voor 15 jaar schreven geld nu ook.
Geef daarom gul en reken het u tot een eer om mee te mogen werken aan het
voortbestaan van de Chr>. Mu:iekvereniging 'Sursum Cor<

Wanneer cj^JLierbovcn gemelde poging slaagt, dan zal het 40-jarig jubileum
een jubileitf^iijn van grote dankbaarheid voor uw aller medewerking.

DE KOMMISSIE

Lezing 'Leefbaarheid in Vorden'
Wethouder A. J. Lenselink:
„Wij moeten zorgen voor voldoende speelgelegen-
heid voor de kleinere jeugd"

Wethouder G. J. Wuestenenk:
„In de toekomst liever geen blokken van 8 woningen
maar meer vrijstaande woningen bouwen"

Uitgaande van het NVV, het NKV en het CNV,
gaven de beide plaatselijke wethouders maandag-
avond in de zaal van ,,'t Wapen van Vorden" hun
visie op de leefbaarheid van het dorp Vorden.
Voor deze avond bestond een redelijke belangstel-
ling.

Wethouder Lenselink, die als eerste sprak, vroeg
zich af wat er aan de leefbaarheid in Vorden man-
keert. Wij weten zo weinig van wat in de boe-
zem van de gemeente leeft, daarom moet iedere
burger in feite zonder schroom naar het gemeente-
huis stappen, wanneer hij bepaalde inlichtingen wil
hebben of bepaalde wensen heeft. Met andere
woorden er moet meer kontakt komen. In het be-
lang van de leefbaarheid moet de overheid de jpur-
ger voorlichting geven, aldus de heer Lenselink die
vervolgens de vuilnisophaaldienst in de gemeente
Vorden nog even ter sprake bracht.

Om tot een beter leefklimaat te komen dient de ge-
meente te zorgen voor o.a. goede woongelegen-
heid, terwijl het gemeentebestuur met zorg het on-
derwijs dient gade te slaan. Voorts is het van groot
belang dat er voldoende ontspanningsmogelijkhe-
den zijn (sportterreinen etc.). Zeer belangrijk is
dat wij zorgen voor voldoende speelgelegenheid
voor de kleinere jeugd, al zou ik gaarne zien dat
op dit punt meer partikuliere initiatieven genomen
worden, aldus de heer Lenselink.

De gemeentelijke overheid, zo vervolgde de heer
Lenselink, moet open oog hebben voor de werkge-
legenheid. Dit laatste moet worden uitgebreid hoe-
wel wij gelukkig nog geen werkeloosheid hebben
in de gemeente Vorden. De heer Lenselink richtte
vervolgens een blik op de leefbaarheid in de bui-
tengebieden. Veel is hier ten goede veranderd.

Denk maar aan de verbeterde wegen, waardoor
in de loop van de laatste jaren vele boeren uit hun
isolement zijn verlost. Natuurli jk blijven hier nog
vele wensen. Voorts wees de heer Lenselink op
de vooruitgang in deze gebieden dankzij de elektri-
citeit, de waterleiding waarmee vooral de platte-
landshuisvrouw is gebaat.

Een moeilijk punt is en bl i j f t de wet op de ruimte-
lijke ordening, waarbij wij open oog moeten heb-
ben voor de rekreatie, waarbij de landbouw niet
belemmert moet worden. Voor de rekreatie moeten
er gronden en terreinen beschikbaar komen en wel
zo dat dit ten bate is van de plaatselijke midden-
stand en toch ook tot tevredenheid van de land-
bouwbevolking, aldus de heer Lenselink.

Wethouder G. J. Wuestenenk wees in zijn inlei-
ding allereerst op het stelsel van wetten, schappen
etc. waar de bevolking zich naar moet voegen en
naar dient te leven. Deze schappen bv. water-
schap, landbouwschap, etc. zijn allemaal schappen
met publiekrechtelijke bevoegdheden, waaraan wij
ons aan hebben te houden en die nauw verband
houden met de leefbaarheid. Wanneer er geen wet-
ten of regels waren dan zou dit afbreuk doen aan
de leefbaarheid en zouden wij van veel dingen
niet kunnen genieten, aldus wethouder Wueste-
nenk.
Een belangrijke rol bij de leefbaarheid speelt het
geld. Hoewel ons devies is en moet zijn: streven
naar verbetering, moeten wij ons wel blijven af-
vragen of de financiële middelen wel aanwezig zijn.
Hoe vaak krijgt het gemeentebestuur niet te horen
van dit moet nog in orde etc. etc. zonder dat men
ons aanwijs hoe wij aan geld moeten komen.

Om tot een leefbaar klimaat te komen, moeten er
voldoende arbeidsplaatsen zijn, waarbij het dus
duidelijk is dat de industrie de leefbaarheid bevor-
dert. Het minder aantrekkelijke van een industrie
is dus beslist noodzakelijk, al zullen er vele men-
sen op het platteland zijn die argwanend tegenover
de industrie blijven staan, aldus de heer Wueste-
nenk.
Van groot belang voor de leefbaarheid is de vraag
zijn er goede woningen, bestaanszekerheid, gezond-
heidsvorm en zijn er mogelijkheden voor ontspan-
ning etc.? Door de steeds toenemende vrije tijd is
het ook van groot belang of men prettig woont.
Ideaal is in dit verband de Hertog Karel van Gel-
reweg, hetegen ik de mooiste straat van Vorden
vindt, terwijl ook bv. aan Het Wiemelink, waaraan

één zijde van de straat woningen zijn gebouwd,
het prettig wonen is. De vraag die hier echter on-
herroepelijk rijst is, of dit allemaal wel ekonomisch
verantwoord is, aldus de heer Wuestenenk. Het
geld moet nl. terugkomen hetzij uit de huurprijs het-
zij uit de prijs van de woningen. Bijzonder belang-
rijk in dit verband is dan ook wat wordt er werke-
lijk binnengebracht aan salaris en wat kan men
hiervan besteden voor de leefbaarheid.
Een feit is dat het leven in de toekomst meer indi-
vidualistisch zal worden en dat de mensen minder
op elkaar „gepakt" willen zitten. Zo zullen er in
de toekomst meer sier- dan groentetuinen komen.
Worden er weer woningen gebouwd dan liever
geen blokken van 8 woningen maar meer vrijstaan-
de woningen, aldus de heer Wuestenenk, die van
mening was dat de mensen zich in de toekomst
nog kritischer zullen gaan opstellen.
Er zullen meer akties gevoerd worden om een be-
paald doel te bereiken, zo zal de Achterhoekse ge-
moedelijkheid in de toekomst beslist wel afnemen.
Wel duidelijk is dat sport en rekreatie onmisbaar
zijn in deze tijd. Voor besturders van verenigingen
etc. zal dan in de toekomst heel veel te doen zijn,
aldus wethouder Wuestenenk.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

Toneelavond OL school, Linde
Vorige week vrijdag- en zaterdagavond werden in
zaal Schoenaker de jaarlijkse toneelavonden ge-
houden van de openbare lagere school Linde. De
leerlingen van de hoogste klassen brachten hier op
suksesvolle wijze het toneelstuk in twee bedrijven
Rumoer in Dropjespoer voor het voetlicht.
De voorzitter vam de ouderkommissie H. Bogchel-
man, kon vrijdagavond in zijn openingswoord een
groot aantal ouders en andere belangstellenden
verwelkomen in het bijzonder de heer G. J. Wues-
tenenk, wethouder, die de gemeente vertegenwoor-
digde en de heer v. d. Peyl van de plaatselijke
VOO.
Op vlotte wijze vertolkten de kinderen het vrolijke
spel.



SUPERMARKT

UNOX

kippesoep
PER BLIK 1.02

UNOX

NU VOOR 85

tomatensoep
PER BLIK 1.02

NU VOOR

SLAVINKEN

VLEESRIBJES

VARKENSLAPPEN

3 stuks

500 gram

500 gram

98
158

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERSTAAR1
500 gram

ZURE ZULT

PALINGWORST

NIERKAAS

SNIJWORST

158
150 gram 49

150 gram 79

150 gram 79

150 gram 89

e£ea wy v,
Maandag 9 maart

Bij aankoop van

GEKOOKTE BIETJES
500 gram

Dinsdag 10 maart

Bij aankoop van

HACHEEVLEES
300 gram 158

45
Woensdag 11 maart

Bij aankoop van

VLEESGEHAKT
500 gram

PANKLARE ANDIJVIE
500 gram

218

ca ffuut
WITLOF (export kwaliteit) heel kilo 98

GOUDREINETTEN 3 kilo 100

FIJNE H ANDSINAASAPPELEN 2 kilo 189

BAMI PAKKET voor 95

PANKLARE KOOLRAAP 500 gram 29

Onze bekende bakjes eigen gemaakte

SOEPGROENTE nu 29

ALLEEN IN ALBERS SUPERMARKT

geen 1.95 maar

Literblik

doperwten
'middel fijn'

94
ELK 2e BLIK

49

Gezinsfles

druivensap
wit of rood

nu

99

Literfles

vruchten-
limonade

78
ELKE 2e FLES

59

Vin cognac

wijn met

Franse cognac

nu per fles

259

Wegens te
vroeg uit-
verkocht

nog l week

appelsap
69

elke 2e fles

39

BIJ ƒ 25,- BOODSCHAPPEN

1 lak heerlijke koekjes GRATIS
Neem iets voor
de paasdagen

in huis!

Grote fles

zoete
Spaanse wijn
van 2.95 voor

195

Grote baal

500 gram

zoute pinda's
van 1.69 voor

149

Luxe doos

kersen-
bonbons

van 1.94 nu

159

Div. smaken

Teo
puddingsaus
2 flesjes voor

109

Literflakon

Ster afwas

98
ELKE 2e LTR.

49

Heel blik

Marie
biscuits

inhoud 1.1 kg

voor

189

Veluco

literblik

appelmoes
79

ELK 2e BLIK

59

Div. soorten

drop
2 zakjes

van 98 nu

79

Groot pak

knabbel of
mangel-
koeken

deze week
voor

89

Heerlijk

op brood

Smarius

speculaas
groot pak
deze week

98

SUPER UNIE

roodmerk kolf iie
per pak ƒ 1,85 ELK TWEEDE PAK

Italiaanse

tomaten-
puree

6 blikjes nu

89

Dit is
goedkoop!

„Sun"
margarine

2 bekers

69

Grote zak

Engels drop
van 89 voor

69

Mellona

Vecht-bij
honing
van 1.24

nu voor

99

GRATIS

mooie

schoolbeker

bij

Nesquick

Instant

chocolade



Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte
van onze dochter
Bernadinc Manon
(Bcrry)
B. A. J. Schoenaker
M. Schoenaker-Teerink
Vorden, 25 febr. 1970
Hamelandweg 11

Hierbij betuigen wij onze
oprechte dank voor uw
medeleven bij het heen-
gaan van onze lieve man,
vader, groot- en
overgrootvader
Jan W/7/om Hissink
L. C. Hissink-Beeftink
G. Eenink-Hissink
G. Eenink
klein- en achterklein-
kinderen
Vorden, febr. 1970
Het Kerspel 11

Gevraagd: Pfa f f 130
naaimachine
Tel. 010-320791

Maak nu vast een af-
spraak voor het voorjaar
voor de aanleg van uu'
tuin of het onderhoud
daarvan!
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Te koop een partij
winterwortels, Ciganta
ook geschikt voor kon-
sumptie bij:
G. J. Beek, Gazoorweg 6
Vorden

Te koop Ford Taunus
12 m, bouwjaar 1967
km-stand 31.000
Ruurlosew. 33, Vorden

Avondje uit?
Bel babysitcentrale.
telefoon 1897

VOOR4LUW

Wapen- en sporthandel

Martens
steedc -\oellrejjendl

Zutphenseweg - Vorden

Laat nu uw vruchtbomen
en bcsscnsstruikcn
spuiten met vruchtboom
karbolineum.

« U heeft dan de gehele
romer geen luis.
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-H64

Jonge vrouw zoekt werk
als hulp in de huishoud,
voor enige hele of halve
dagen per week ;^-v' i l»
Tel. 1335 Vorden W.lhj

Te koop BB zeugjes en
beertjes (Yorkshire)
van 8 weken tot 7 maan-
den oud
D. Lettink, Lieferink-
weg 3 (E 15)

Te koop jonge D.H.
honden 9 wk oud
prima stamboom
H. Brummelman
Alderkampweg 3 Vorden

Partikulier vraagt
STENO-TYPIST(E)
voor enkele uren op
zaterdag.
Opnemen en uitwerken
van corresp. en weten-
sch. werk. Inl.: zaterdag
3-5 uur, tel. Vorden
6796 of brieven onder
no. 48-1 bur. Contact

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Te koop of te huur ge-
vraagd: Bouw- of wei-
land. Inlichtingen bureau
Contact

< > CHRÏSTIEN VRUGGINK

hebben de eer, mede namens wederzijd-
se ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk.

De voltrekking zal plaatshebben op vrij-
dag (> maart a.s. om 13.45 uur ten ge
meentehuize te Vorden.

Kerkelijke in/egening om 14.15 uur in
de Herv. kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. Ricnstra te Ruurlo.

Vorden, Raadhuisstraat 34
Ruurlo, Kerkstraat 13
maart 1970

Gelegenheid tot feliciteren van 15.15 tot
16.30 uur in café-restaurant „'t Wapen
van Vorden" te Vorden.

Geheel onverwachts ging heden van ons
heen, on/e lieve broer, xwager en oom

HENDRIK JAN VREEMAN

in de ouderdom van 70 jaar.

Needc: M. Vreeman-lansen

Vorden: ( J . Vreeman
G. .1. Vreeman-Norde

,1. Vlogman-Vreeman
11. Vlogman

G. H. Vreeman

nichten en neven

Vorden, 2 maart 1970
Burg. Galléestraat 21

De begra fen i s /al plaatshebben donderdag 5
maart om 3 uur n.m. op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

>ARADE
'AARDE

k

DEZE WEEK DELEN WE
DE HOESLAKENS UIT!

Hoeslakens: ha wat handig! Ze sparen
u tijd bij het opmaken. Ze blijven de
hele nacht glad. Ze plooien niet en
krimpen niet Duur? Wat denkt u van
echte Sanfor hoeslakens, goedge-
keurd door de Ned. Ver. van Huis-
vrouwen, 1-persoons
(80 x 190) voor . . .
Een koopje? Gelijk heeft u!

9,95

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Telefoon 1396

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

Vóór vernieuwing,

Tégen vernieling:

VVD LIJST 4

Aanbiedingen
Bandrecorder

„Telefunken" viersporen recorder
met telwerk en toonregeling.
Kompleet met mikrofoon, band
en aansluitsnoer I OOQ

Platenspeler
„Philips" met gratis twee stereo-
langspeelplaten

Televisie
f 139.-

grootbeeld televisie met zeer ge-
makkelijke bediening door druk
knopsystcem, vanaf X

Nieuwe
grammofoonplaten

Stereo langspeelplaten:
Shocking Blue met Venus
Dit is Stereo
James Last
Raij Connif
Top of the Pop's
Beertjes van Buuten
De Heikrekels
G rammof oonplaten
langspeel vanaf

Voor Beeld en Geluid

ƒ 12,80
ƒ 12,80
ƒ 12,80
ƒ 12,80
ƒ 8,90
'ƒ 10-
ƒ 10-

ƒ 4,95

BEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Wat nieuws
op de vloer ?

Uw adviseur-woninginrichtiny
vertelt u alles van

vloerbedekking
Even bij ons kijken kost niets.

Uw woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Ter gelegenheid van de 25e herdenking van
de bevrijding wordt een

zilveren tiengulden-
stuk
uitgegeven.

Hestellingen kunnen geschieden tot 12 maart
a.s. op speciale bestelkaarten.

De/e xijn op on/e kantoren verkrijgbaar.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

Gevraagd:

een slagersbediende
en een winkelmeisje
(voor de vleeswaren)

FA J. W. AlBERS
Supermarkt - Nieuwstad - Vorden

Uitnodiging
voor het

jaarfeest van de
Geref. jeugd
OP ZATERDAG 7 MAART IN
HET NUTSGEBOUW OM
7.15 UUR

O. a. het blijspel:

dochters van de baas"
TOEGANG VRIJ

salaris via de
RaiHeisenbank
Gemakkelijk voor iedereen: een privé-
rekening bij de Raiffeisenbank. U
laat enerzijds uw salaris, pensioen of
andere inkomsten op deze rekening
storten. Anderzijds voeren wij al uw
betalingsopdrachten stipt uit en
wanneer u dat wenst worden perio-
dieke betalingen automatisch
uitgevoerd. De Raiffeisenbank
zorgt bovendien dat u precies
op de hoogte blijft van het
verloop van uw rekening,
waardoor u een betere controle
hebt op uw uitgaven. Deze
dienstverlening is volkomen
kosteloos en u krijgt 31/2%
rente op uw privé-rekening.
Vraag eens inlichtingen of
haal een brochure
bij onze bank.

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

Belangrijk nieuws . . .
voor u . . .
die uitziet
naar de nieuwe kollektie behang 1970!

Wij ontvingen al zoveel interessante
zendingen van zowel nationaal als in-
ternationale allure, dat wij u juist nu
uitnodigen zich te komen oriënteren
omtrent al die fraaie kleuren

Meer dan
* 200 dessins
* Snelbehang

u zag het op de televisie

* Suwide
* Vinylwandbekleding
* Vinylschuim

fraaie struktuur effekten

struktuurbehang

Alles uit voorraad leverbaar

Alle rollen zijn machinaal af gerand
en folieverpakt

Plaktafels beschikbaar

KIES ALS EERSTE
UIT HET NIEUWSTE BIJ:

Schildersbedrijf

J.M.Uiterweerd
Ruurloseweg 35 - Tel. 1523

Alle behangsels van wereldklasse, en
exclusief . . . en . . .
het meest gesorteerd!



Best brood dat brood van Schurink!
WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Laat uw binnenwerk (Schildersbedrijf Van der Wal N.V.)
schilderen in verband met subsidie in de periode van 2 de-
cember 1969 tot en met 7 maart 1970

IN DE ZAAL VAN HOTEL BAKKER

op 18,19 en 20 maart
's avonds van 7 tot 10 uur

ENKELE TIPS
UIT ONZE NIEUWE VOORJAARSKOLLEKTIE

nieuwste modetinten

zuiver scheerwol ƒ 149,-

Terlenka pantalons
in moderne kleuren v.a. ƒ 27,50

Herenblazers
l- en 2-rij modellen; donkerblauw

donkergroen en bruin

zuiver seheerwol ƒ 89,—

vlotte modellen ƒ 59,-

fa-fSchoolderman
^^^^•^ \ir\r\r*itr-r-*.i A s* t * r-i i i i i i s

VOORHEEN A.G.MELLINK

Te koop vierdel van een
stier. J. F. A. Zents,
Ruurloseweg 119 Vorden

Te koop: G.o.h. kinder-
wagen. Hackforterweg 15
Wichmond

Ketexiunngsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende deze maand
als extra reklame:
Mantels en jassen chem.
reinigen f 5,—.
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.

Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21

Profijt
AANBIEDING

Stevige kunststoffen

opbergbak
met handgreep.
Geschikt voor

Poetsdoos
Gerecdschapbak
Handig in de tuin

Prijs f 1,95
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Geen tarief- of handwerk
en toch goed verdienen,
plus mooie japonnen
leren maken.
Dat kan bij confectiebe-
drijf Lammers!
Kom eens praten natuur-
lijk vrijblijvend. Raad-
huisstraat 16a, tel. IA

Te huur gevraagd:
plm. j/? of l ha bouw-
of weiland
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-

Voor al uw
tuinonderhoud en
nieuwe aanleg
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ 1.000 —

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Op ons kantoor is p laa t s voor

MEDEWERKERS(sters)
Cloede vooropleiding, bij voorkeur op midde lbaa r
niveau, is vereist.

Wij bieden naast een aant rekkel i jk salaris, een
goede pensioenregeling en een gunstige bedrijfs-
spaarregeling.

Schrif tel i jke sollicitaties ten kantore t ie r bank , Ruur loscweg 21.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888

Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

Postgiro 86 29 23

n.v.twentscnekabelfabriek

Wij vragen voor spoedige indiensttreding een

JONGE ADM. ASSIS1 [NI
voor de bedrijfsadministratie

Minstens Mulo- of HBS-diploma
Typevaardigheid

Goede omgangsvormen

Schriftelijke sollicitaties aan de direktie van de

N.V. TWENTSCHE KABELFABRIEK
TE HAAKSBERGEN

llol thui /ers t raat l - Telefoon 05427-2255

Elk tweede pak SPAR-KOFFIE
50 CENT GOEDKOPER!

SPAR ONTBIJTKOEK

2 PAAR NYLONS

l BLIK BRUINE BONEN

van 90 voor 79

175

65

Elk 2e blik TOMATENSOEP voor 39 cent

2 KUIPJES WELI

150 GRAM SNIJWORST

van 110 voor 89

van 108 voor 89

7910 PENNYWAFELS
l FLES VERMOUTH MET JONGE GENEVER

van 395 voor 298

9 GROTE JAFFA's van 225 voor 149

dte
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

H.H
***

Q

LANDBOUWERS - H.H. LANDBOUWERS - H.H. LANDBOUWERS

C/33
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H.H.

OP DONDERDAG 5 MAART A.S. 'S AVONDS OM
HALF ACHT IN RESTAURANT „DE ZON"
TE VORDEN

KONTAKTAVOND
Onderwerp:

varkensfokkerij- en mesterij
De- heer CLAKSSKN direktuer der V.V.M, uit DEVKN
TER houdt op de/e avond een inleiding over het i«e-
noenule onderwerp en /al nadien gaarne een hele massa
vra.Uen beantwoorden.

Kn wie l iever wat over koeien en ka lveren wil praten,
kan dat natuurlijk ook doen.

TOEGANG VRIJ

i
O
C

öoa
O
C

en
lMet vriendelijke groeten,

FaH.KIuvers
MENGVOEDERS >

d
LANDBOUWERS - H.H. LANDBOUWERS - H.H. LANDBOUWERS



Dondredag 5 maart 1970

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 48

Jong Gelre
Onder leiding van de heer H. Pardijs van de RV
LD hielden de afdelingen Vorden van Jong Gelre
en de Geld. Mij van Landbouw een winterexkursie
waaraan door ca 50 personen werd deelgenomen,
's Morgens bezocht het gezelschap allereerst het
varkensbedrijf van de heer Willemsen in Humme-
lo, terwijl in Hengelo bij de heer Harmsen de nieu-
we ligboxstal werd bezichtigd. Onderweg werd in
Ruurlo de inwendige mens versterkt, waarna men
naar Borculo toog om daar een kijkje te nemen bij
de ligboxenstal van de heer Bisperink met automa-
tische voedering. In Nettelhorst werd bij de heer
Zomer een ligboxenstal met buitenvoedering beke-
ken. Tot slot van deze geslaagde exkursie werd in
Vorden een bezoek gebracht aan het moderne
pluimveebedrijf voor leghennen van de heer Bouw-
meester.
Voor 16 maart staat er wederom een exkursie op
het programma. Dan zal o.a. een bezoek gebracht
worden aan Schuttersveld Koninklijke Textielfa-
brieken en aan de Grolsche Bierbrouwerij N.V.
eveneens te Enschede.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weeKmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

ledere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

7 maart Kontaktavond Vordens Mannen-
koor in hotel Bakker

7 maart Jaarfeest Gereformeerde jeugd
7 maart Jaarfeest Geref. jeugd in het

Nutsgebouw
9 maart Kontaktavond Vordense Winke-

lierver, in hotel De Konijnenbult
10 maart KPO-causerie over rheumafonds

zaal Schoenaker Kranenburg
12 maart Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
13 maart Propagandafeestavond Jong Gel-

re afdeling Warnsveld
14 maart Laatste Nutsavond met Funhouse

Theater
16 maart Jong Gelre winterexkursie
18, 19, 20 maart Tapijtenshow fa Visser in

hotel Bakker
19 maart NVV, NKV, CNV voorlichtings-

avond algemene bijstandswet
21 maart Jong Gelre dropping
23 maart Rekreatiemiddag voor bejaarden

in café-restaurant De Zon
25 maart Boekbespreking Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
26 maart Vrouwenvereniging Wildenborch
26 maart Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
l l april Bal voor gehuwden en verloofden

in ,,'t Wapen van 't Medler"
15 april Quiz-avond Ned. Bond van Plat-

telandsvrouwen
18 april Uitvoering Vordens Toneel in het

Nutsgebouw (bal na)
18 april Jong Gelre discobal
22 april Voorlichtingsavond Ned. Bond

van Plattelandsvrouwen
25 april Jong Gelre voorjaarsvergadering
29 april Jaarlijkse reis Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.

Vordenaren vulden
het nutsprogramma
Dat eendracht sterk maakt, en dat men door sa-
menwerking heel wat kan bereiken, werd zaterdag-
avond in het Nutsgebouw weer bewaarheid door-
dat door inwoners van Vorden het gehele vierde
Nutsprogramma vulden.
Dat zulk een programma in de smaak viel, bewees
wel de goede opkomst. De avond werd muzikaal
geopend door de Nuts blokfluit- en melodicaclub
met ,,Dichter und Bauer", ,,One the Range" en
,,Fivat l'accordion" onder de bekwame leiding van
de heer D. de Boer.

De jeugdige Henk Jan Schipper toonde zich een
meester als imitator van dieren- en vogelgeluiden
en gaf een muzikaal nummer op twee blokfluiten
tegelijk ten beste.
Een waar verhaal uit de winter van 1943-44 door-
gebracht in het inoorden van Japan in ijzigkoude
barakken, door de heer Turfboer, werd in alle stil-
te aangehoord.
Moeder en zoon (mevrouw Faddegon en Falco)
leverden een mooie bijdrage aan deze avond door
gezamenlijk ,,Die Kleine Künstler" van Mozart op
piano en viool ten gehore te brengen.

De kleine Wim Arendsen bleek een uitblinker te
zijn in kunstfluiten op twee vingers.
De dichtkunst werd eer aangedaan door Berdy
Weekhout, Dini Fokking, Mieneke Wunderink en
Han Hazekamp, terwijl Annelies Hazekamp als in-
termezzo voor pianomuziek zorgde.
De gymnastiekvereniging Sparta was vertegen-
woordigd met een groep aspiranten (meisjes) wel-
ke op uitstekende wijze een vrije oefening uitvoer-
de.
Dat mevrouw A. Hoogendoorn-Blikman de voor-
drachtskunst goed verstond, bleek wel uit haar bij-
drage door een drietal gedichten ten gehore te
brengen w.o. „Vader".
Na de pauze zorgden leerlingen van de 6e klas
van de openbare lagere school in het dorp voor een
mooie opvoering van de musical ,,De Tijdmachine".
Alles ging deze leerlingen vlot van de hand.

Een drietal leden van het Vordens Jeugdtoneel
brachten op komische wijze de sketch „Het we-*
nende meisje".
Mevrouw Broekhuizen-Piepers bleek een waar
dichteres en voordrachtskunstenares te zijn door
uit eigen werk een drietal stukken voor te dragen.
Het slot van deze zeer gevarieerde Nutsavond werd
gebracht door de heer Strookappe die zich met zijn
accordeon een waar virtuoos op dit instrument
toonde. De muzikale omlijsting van de gehele
avond was bij de 12-jarige Henry Strookappe op
zijn elektronisch orgel in uitstekende handen. Het
was een lust om deze jongeman te horen en te zien
hoe hij zijn instrument met het grootste gemak kon
bespelen.

Bij afwezigheid van de voorzitter van het Nutsbe-
stuur, was de leiding bij de heer Sikkens in goede
handen. Na elk optreden wist hij de deelnemers
(sters) op hartelijke wijze toe te spreken en hun
een passend cadeau of een bloemetje aan te bieden.
De firma Polman had gezorgd voor een prachtige
toneelaankleding. De heer Sikkens deelde aan het
slot nog mede dat op 14 maart a.s. een bijzondere
Nutsavond zal worden gehouden waarin het Fun-
house Theater een zeer gevarieerd programma ten
tonele zal voeren.
De avond met eigen krachten heeft bewezen dat er
onder de Vordenaren nog velen zijn die een eigen
hobby bezitten en deze ook als het moet tenuitvoe-
ring kunnen brengen.

Funhouse op Nutsavond
De afsluiting van het seizoen 1969-1970 /ou, naar
het bestuur meende, eens iets heel anders moeten
xijn dan dat wij tot nu toe gewend waren. Een
grootse avond, een experiment, maar wat?
Tussen de vele aanbiedingen op het terrein van
de amusement vindt men er van cabarettiers, to-
neel-, mu/ick- en dansgezelschappen, een keur van
talent, bekenden en heel bekenden. En hierbij was
ook een aanbieding van theatergroep Funhouse.
Dank /ij een subsidie van de minister van Kui-
tuur, Rekreatic en Maatschappelijk Werk en een
subsidie van de provinciale overheid van Gelder-
land is het mogelijk om Vorden ook te laten ge-
nieten van een voorstelling van grootse allure.
Funhouse onder leiding van Rob van Houten gaf
o.m voorstellingen te Amsterdam, Rotterdam en
Den Haag en werd uitgenodigd vopr internatio-
nale festivals te Ziirich, Bazel en Praag.

Wat brengt Funhouse? Een totaal theater met de
elementen muziek, mime, toneel, zang en dans,
special effcets, licht- en geluidseffekten, waarmee
een /eer eigen visie gegeven wordt op aspekten
van deze tijd. Medewerkerden, naast Rob van
Houten: Feike Boschma, Ati van der Lingcn, Rob
Krot, Cor Beurskens en het trio Rob van Dijk.
De pers was unaniem /eer gunstig in zijn roikties.
De Volkskrant schreef: . . . het was een happe-
ning in het nette, van de ca^nval naar de ande-
re frappe kolderend, met «• verrassend gevoel
voor vertoon . . . een mengeling van licht en klas-
siek, van plezier en ernst, maar alles met een cy-
nisme en een ironie die telkens de glimlach en de
slappe lach aanwakkeren . . . Elseviers Weekblad
. . . veel fantasie en verrukkelijke verbindingen
met verregaand uiteenlopende soorten muzikc . . .
Het doet ons plezier u dit te kunnen aankondigen.
Zaterdagavond 14 maart: Funhousc-avond.
Voor kaartverkoop zie advertentie in dit nummer

Marktvereniging
verdeelde subsidies
In ,,'t Wapen van Vorden" heeft de Vordense
Marktvereniging weer voor Sinterklaas gespeeld.
Vele scholen etc. mochten nl. weer meedelen uit
de opbrengst van de verloting die in oktober j l .
werd gehouden.

Alvorens tot deze subsidietoewijzing werd overge-
gaan vond er een jaarvergadering van de markt-
vereniging plaats. Hierbij bleek uit het jaarverslag
van sekretaris J. J. v. d. Peijl dat de voorjaars-
en de inajaarsmarkt uitstekend zijn geslaagd, ter-
wijl ook de wekelijkse markt op vrijdag in een be-
hoefte voorziet. Het komende jaar zal het aantal
kramen worden uitgebreid. Verheugend vond de
heer v. d. Peijl het dat de loten dit jaar bijna alle-
maal verkocht zijn.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren D. KI.
Bleumink, H. Klein Brinke, A. J. Zweverink, H.
Lichtenberg en D. Lindenschot herkozen. Tot le-
den van de kaskommissie werden benoemd J.
Harmsen en W. Kamperman met B. Rossel als
reserve.

De subsidie werd als volgt verdeeld:
Lagere landbouwschool f 75,—; Lajidbouwhuis-
houdschool ƒ 50,—; Groene Kruis ƒ 100,—; R.K.
Maatschappelijke Gezinszorg ƒ 40,—; Nutskleuter-
school ƒ 100,—; R.K. kleuterschool ƒ 50,—; Bijz.
kleuterscholen f 200,—; Openbare kleuterschool
l 50,—; Bond van Plattelandsvrouwen ƒ 75,—;
R.K. Boerinnenbond KPO f 40,—-: Jong Gelre
f 100,—; Chr Plattelands Jongeren ƒ 40.—; Stie-
renvereniging Delden f 40,—; Jongveekeuring dis-
trikt 4; Schapenfokvereniging Vorden e.o.; Var-
kensfokvereniging Samenwerking; f 40,—; Bijen-
vereniging ƒ 40,—; LRV De Graafschap f 50,—;
Bedrijfsverzorgingsdienst f 75,—; Rattenbestrij-
ding f 40,—; Zwembad In de de Dennen f 100,—;
rekognitie marktterrein f 50,—; marktpersoneel
ƒ 50,—.

Voor wegverharding werden de volgende subsi-
dies toegekend:
Eikenlaan tot de spoorbaan (823 meter) f 164,60;
weg door de Leuke (484 meter) f 96,80; weg naar
de Maandag (1265 meter) ƒ 253,—; Boeze-For-
mersweg (935 meter) f 187,—; weg langs Spekop
(1540 meter) ƒ 308,—; verlengde van de Maalde-
rinkweg (750 meter) ƒ 150,—; Berkendijk (1230
meter) ƒ 246,—; Hilverinkweg (320 meter) ƒ 64,—
Een verzoek van het bestuur van het Jeugdcentrum
is in eerste instantie door het ministerie niet voor
inwilliging vatbaar verklaard. Nader overleg moet
nog worden gepleegd, aldus sekretaris J. J v d
Peijl.

Geslaagd
Henri Helmink behaalde te Amsterdam het Brevet
voor de Textielhandel met lof. Proficiat.

Burgemeester en wethouders van Vorden
maken bekend, dat er in de maand maart
1970 geen zitting voor woningzoekenden zal
worden gehouden.

Vorden, 25 februari 1970.

Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. D rij f hou t

Ouderavond OL school
Op de jaarlijkse ouderavond van de openbare la-
gere school Linde, heeft de heer Zijlstra, direkteur
van de Technische School Lochem en Omstreken
een boeiende inleiding gehouden over de mogelijk-
heden die er liggen voor de kinderen die een school
voor technisch onderwijs willen volgen. Voor een
groot aantal ouders zette spreker uiteen hoe door
de steeds toenemende mechanisering en automati-
sering van de maatschappij, er goede vooruit/ieh
ten zijn juist voor hen die zich in een of andere
technische richting willen specialiseren.
De heer Zijlstra besloot zijn inleiding met het ver -
tonen van dia's die opgenomen waren in en rond-
om de Technische School te Lochem, die zeer in-
teressant bleken.

Voorafgaande aan deze inle iding werden de ou-
ders in de school in de gelegenheid gesteld om het
werk van hun kinderen te bezichtigen en met het
onderwijzend personeel van gedachten te wisse-
len, waarvan een druk gebruik werd gemaakt.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren H. Bog-
chclman en 1 1. Weekhout bij akklamatie herkozen.
Waarnemend voorzitter H. Bouwmeester dankte
tot slot de heer Zijlstra voor zijn inleiding en
richtte ook waarderende woorden aan het onder-
wijzend personeel voor de goede wijze waarop zij
hun taak uitoefenden.

KPO-avond
De KPO afdel ing Kranenburg-Vorden hield in zaal
Schoenaker een goed bezochte ontwikkel ings
avond. Het openingswoord werd gesproken door
vice-presidente A. Cuppej^^die vooral mevrouw
A. M. L. Wolke-van Ven|By uit Nijmegen wel-
kom heette.
Mevrouw Wolke hield vervolgens een inleiding
over ., wensen van jonge mensen" waarin zij onder
meer het gebruik van verdovende middelen, alko-
hol, sex en geloof en idcën over de zin van het
leven onder de loupe nam. Spreekster, die veel
kontakten met de jeugd heeft, vooral in de grote
steden, stond niet geheel afwijzend tegenover het
met mate gebruiken van stimulerende middelen
als bv. sticks, die jongeren roken op feestjes.
Overmatig gebruik is uiteraard schadelijk.

Zij wees er op dat het gebruik van alkohol in feite
ook verdoving teweeg brengt en misbruik hiervan
ook schadelijk is. De spreekster vertoonde hierna
een korte f i lm, opgenomen in Tsjechoslowakije,
waarin een en ander verduidelijkt werd.
Na een dankwoord tot mevrouw Wolke werd me-
degedeeld dat het jaarlijkse uitstapje op 13 mei
zal worden gehouden. De reis gaat naar Den Haag
(Madurodam, Panorama Mesdag), Rotterdam (v.
d. Berg & Jurgens-fabriekcn..
Voor de kursus ,, Kleine karweitjes" hebben zich
een twintigtal dames opgegeven. Deze kursus is
inmiddels gestart.

Nieuws van
de kerken
Vrouwenwereld-gebedsdag
Over de hele wereld komen op vrijdag 6 maart
vrouwen samen in gebedsdiensten. In ongeveer
160 landen en landstreken wordt er deelgenomen
aan deze jaarlijks terugkerende Vrouwenwereld-
gebedsdag. Ook de vrouwen en meisjes in Vorden
en omgeving worden hartelijk uitgenodigd deel te
nemen aan dit uur van gebed.

Plaats van samenkomst: Gereformeerde kerk te
Vorden, Zutphenseweg. Datum: vrijdagavond 6
maart. Aanvang 8 uur precies.
In de kerk ontvangt u een liturgie, die de gebeden
de liederen en Schriftgedeelten vermeldt. Een klei-
ne vergoeding hiervoor wordt van de deelneem-
sters gevraagd. Wij hopen dat velen aan dit uur
van gebed zullen deelnemen.

Raad van kerken te Vorden-Krancnburg

Door de raad van kerken (Rooms Katholieke kerk,
Hervormde kerk en Gereformeerde kerk) wordt in
de lijdensweken een bijeenkomst belegd op donder-
dagavond 19 maart. Aanvang 8 uur. Voor de jon-
geren in de Rooms Katholieke kerk te Vorden.
Voor de ouderen in de Gereformeerde kerk te
Vorden.
Wij willen u vriendelijk vragen deze avond te
noteren en te reserveren voor de genoemde bij-
eenkomst van de Raad van Kerken.
Nadere berichten volgen.

Beroep aangenomen
Naar wij vernomen hebben, heeft ds. Th. P. van
Belzen, Gereformeerde predikant alhier, zijn beroep
naar de Gereformeerde kerk van Hoogeveen (Dr.)
aangenomen.

Diskussie-avond
Uitgaande van de Hervormde kerken te Vorden,
Wichmond, Steenderen en Warnsveld, werd in
de zaal van ,,'t Wapen van Vorden" een bijeen-
komst van deze kerken gehouden onder het motto:
,,Inspraak".
Toen ds. J. H. Jansen van Vorden de bijeenkomst
met gebed en een kort welkomstwoord opende,
was de zaal goed gevuld.
De bedoeling lag in het feit om naar aanleiding van
een voorbespreking een bijdrage te leveren aan de
agenda van de Algemene Kerkvergadering, welke
omstreeks Pinksteren wordt gehouden.
De aanwezigen werden in groepen verdeeld om
zich te beraden over de navolgende onderwerpen:
1. Het belijden van de kerk; 2. Geloof en maat-
schappij; 3. Gemeenschap en leven; 4. De oecu-
mene; 5. De kerkdiensten en de voorlichting en 6.
Organisatie van de kerk.

Aanwezig waren mede enkele afgevaardigden van
de Gereformeerde kerk alsmede rector P. Pans
van de R.K. kerk. Uit deze voorbespreking in groe-
pen ontspon zich een geanimeerd gesprek. Over
het belijden van de kerk was men algemeen van
mening dat ,,de boodschap" onveranderd moet blij-
ven, men dient via het evangelie naar de maat-
schappij te gaan. Bij punt 2 moet de kerk een poli-
tiek standpunt innemen, maar geen pressiegroep
worden. De kerk dient meer informatie te geven,
leden zijn zelf hiervoor verantwoordelijk en moe-
ten helpen waar zulks mogelijk is. Inzake ge-
meenschap en leven kwam de persoonlijke verhou-
ding tot God als zeer belangrijk naar voren. Men
dient te denken aan de horizontale en vertikale lijn.
De kerken moeten opengezet worden voor medita-
tie en gebed.

Wat de oecumene betrof was men van oordeel dat
er meer samenwerking moet komen tussen plaatse-
lijke en landelijke scholen, maatschappelijk werk,
ontwikkelingshulp enz. Er dienen meer interker-
kelijke diensten te worden gehouden en gesprek-
ken over bijbelstudie, op alle vlakken, t.w. synode
en kerkeraad en gemeenteleden.
Omtrent het punt kerkdiensten en de voorlichting
kwam naar voren dat de gemeenteleden meer ak-
tief bij de kerkdiensten dienen te worden betrok-
ken door het liturgisch besef beter te stimuleren,
alsmede een diskussie na de preek open te stellen.
Het geven van catechisatie moet meer op de prak-
tijk worden gericht.
Over de organisatie van de kerk kwam de vraag
naar voren wie is lid van de kerk? Volgens de me-
ning van sommigen dienen hieraan grenzen te wor-
den gesteld, men denkt hier aan doopleden.
De predikanten dienen in hun prediking zich di-
rekt hierop te richten, kort en bondig. Er dienen
meer openbare kerkeraadsvergaderingen te komen.
Verder dient er een jeugdkerkeraad te worden op-
gesteld en de catechisatie dient hierop meer gericht
te zijn.
Het was laat in de avond toen ds. Kronenburg uit
Steenderen deze belangrijke samenspreking met
dankgebed sloot.

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

KONTAKTAVOND

MAANDAG 9 MAART
AANVANG 8 UUR IN HOTEL
DE KONIJNENBULT

Gym.vereniging Sparta
Op woensdag 25 februari hield gym.ver. Sparta
haar jaarlijkse ledenvergadering. Tot onze spijt
was de opkomst weer zeer gering. De opmerking
die afgelopen jaar door iemand werd gemaakt dat
in een goedlopende vereniging de geringe opkomst
der leden een teken van gezondheid is, zullen we
dan maar als vaststaand aannemen.

Jammer was het wel, daar op ons verzoek de heer
Stijl voor de eerste maal zijn kleurenfilm van de
Avondvierdaagse 1969 heeft gedraaid, deze film
viel erg in de smaak.
Na het voorlezen van de notulen en het kasverslag
volgde de benoeming van de kaskontrole, deze zal
bestaan uit de dames ter Beest en Brinkman.
Hierna volgde de bestuursverkiezing, aftredend was
mevr. Wagenvoort. Voor haar in de plaats trad
mej. Hellewegen, die met algemene stemmen werd
gekozen. Ook vond een bestuurswisseling plaats.
De funktie van sekretaris (tot nu toe de heer Koop)
ging over naar Snellenberg. Verder werd het werk-
programma besproken van 1970.

De uitvoering zal zijn op zaterdag 4 april 's mid-
dags voor de kinderen en 's avonds voor de groten.
De turndag van de Turnkring De Graafschap zal
zijn op 7 juni in Gendringen waaraan wordt deel-
genomen door leden boven 12 jaar.
De Jeugddag tot 12 jaar is op 27 juni te Vorden
(Kranenburg). De Avondvierdaagse zal zijn van
10-13 juni, waarbij is bepaald dat men boven 15
jaar niet meer verplicht is om afstanden van 15
km te lopen. Voor het zomerkamp te Beekbergen
moet nog een datum bepaald worden. Als hoofd-
leiders zullen meegaan mej. Hellewegen en de heer
Turfboer. Door de dames is besloten indien mo-
gelijk, een nieuwe vlag te maken.

Na de rondvraag waarbij de verwarming van het
gymnastieklokaal ter sprake kwam (waaraan door
de vereniging niets gedaan kan worden, helaas)
sloot de voorzitter deze geanimeerde vergadering.



BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Bernadine Manon, dochter van B. A. J.
Schoenaker en M. Teerink; Johanna Jolanda, doch-
ter van J. Stokkink en J. H. Walgemoet.

Ondertrouwd'. A. van Eek van der Sluijs en M. J.
Burger.

Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.

Jaarfeest Jeugdverenigingen
De christelijke jeugdverenigingen te Vorden De
Lenteklokjes (meisjes) en Samuel (jongens) hiel-
den in de zaal van het Nutsgebouw gezamenlijk
hun jaarfeest. Hiervoor bestond een goede belang-
stelling.
De leiding was in handen van de heer A. v. d.
Linden sr uit Zutphen. Na bijbellezing en gebed
verwelkomde spreker in het bijzonder enige gezin-
nen uit Markelo, Angerlo en Brummen.
Het programma werd achtereenvolgens op keuri-
ge wijze afgewerkt.
Allereerst werden de aanwezigen verwikkeld in het
gebeuren rondom het toneelstukje „Aardappelen"
waarin de heer Janse, sigarenwinkelier, zich de
hoofdprijs van de staatsloterij aan zijn neus voorbij
ziet gaan. Daarom werd echter niet getreurd aan-
gezien de notaris van het dorp hem komt vertellen
dat hij een erfenis van zijn broer krijgt. Rondom
dit gezin volgen nu allerlei komische taferelen die
tenslotte uitmonden in een happy end. De jonge
spelers en speelsters hadden zonder plankenkoorts
alle eer van hun werk.

Na de pauze trad voor het voetlicht de jeugdige
Vordense zangeres Trix Horsting met een aantal
liedjes en voordrachten waaruit wij willen noemen
„Dag lieve sterren", ,,Liedje over de fotograaf",
„Lofzang op de Hollandse ui".
De voorzitter dankte haar voor haar jeugdige pres-
taties en wenste haar een voorspoedige carrière
toe onder het aanbieden van een bloemetje.
Tenslotte volgde opvoering van het toneelstukje
„Muizenissen" waarin een paar inbrekers de boel
op stelten zetten in een woning waarvan de bewo-
ners tijdens een begrafenis afwezig zijn. In dit
toneelstukje lieten zich de meespelenden van hun
beste zijde zien.

Aan het slot van de avond dankte de voorzitter al-
len die tot het welslagen van dit jaarfeest hadden
meegewerkt. De heer Visscher, leider van de ver-
enigingen, sprak op verzoek een kort slotwoord,
liet de Avondzang zingen en ging voor in dankge-
bed.
Beide verenigingen kunnen ook dit jaar weer op
een welgeslaagd jaarfeest terugzien.

Gemeentepolitiek
Op uitnodiging van de AR-kiesvereniging 'Neder-
land en Oranje' sprak de heer van Ruller in zaal
Eskes donderdagavond over bovengenoemd onder-
werp.
Uitgaande van Gemeentewet (1852 van Thor-
becke) behandelde spreker de belangrijkheid van
de gemeentepolitiek omdat deze zo dicht bij het
volk staat. Strukturen maken wij zelf, aldus spr.
voor de omstandigheden waarin wij leven, bijv. een
gemeenteprogram. Wat in vrijheid kan worden ge-
daan moet niet door de overheid worden gebon-
den. Momenteel wordt deze vrijheid belangrijk be-
knot.

Spreker behandelde in grote trekken de gemeente-
financiën en wees daarbij op de inkomsten welke
uit het gemeentefonds van het Rijk worden ont-
vangen. Verder op de gemeentelijke belastingen
(rioleringsbelasting, baatbelasting enz.).
De ontvangen subsidies werken volgens spreker
ontzaggelijk verkeerd. Men dient zich als lid van
de raad goed op de hoogte te stelen van de ge-
meentefinanciën, hoe hierbij de strukturen kunnen
worden gediend. Verder wees spreker op de ruim-
telijke ordening en de bestemmingsplannen. Hier-
bij worden de vrijboden van de burger beknot.

Alles dient daarbij uit het oogpunt van gerechtig-
heid worden bezien, omdat deze een volk verhoogt.
Vooraf werd door de vergadering een voorlopige
lijst van kandidaten voor de gemeenteraadsver-
kiezing vastgesteld.

Ned. Bond van Plattelandsvr.
In de zaal van ,,'t Wapen van Vorden" hield de
afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen een ledenvergadering.
Na de opening van de presidente werden achter-
eenvolgens de verslagen van de sekretaresse, pen-
ningmeesteresse en de kaskommissie behandeld.
Hierna gaf mejuffrouw Meinen een verslag van
de bezoekkommissie, waarvoor haar door de presi-
dente hartelijk dank werd gebracht. Mevrouw Eg~
gink-Riefel gaf een verslag van de streekverbete-
ring Warnsveld.

Bij de bestuursverkiezing werd mevrouw Besselink-
Kunst bij akklamatie herkozen. Mevrouw v. d.
Broek-de Zoete, die aftredend was en (niet her-
kiesbaar, werd opgevolgd door mevrouw Wagen -
voort-Memelink. Mevrouw Jansen nam vervolgens
afscheid van mevrouw v. d. Broek. Als dank voor
het vele werk verricht voor de afdeling, werd haar
een langspeelplaat aangeboden.
Tijdens de rondvraag bespraken de dames de mo-
gelijkheid tot het maken van een reisje.
Na de pauze was er een demonstratie van het gym-
clubje van de leden, dat zeer in de smaak viel.
De heer Spijker vertoonde hierna dia's over Vor-
den.

ten volle benut waardoor deze kleurenfilm volle-
dig aan de het gestelde doel beantwoordt. Het zien
van deze ca een kwartier durende film zal voor de
deelnemer (nu als toeschouwer) een interessante
belevenis zijn.
Gedurende de maanden maart en april wordt deze
film gratis door foto Stij'l beschikbaar gesteld voor
vertoning bij verenigingen, scholen en groepen, on-
geacht of zij hebben deelgenomen. Zij die belang-
stelling hebben, kunnen zich in verbinding stellen
met foto Stijl.

Avondvierdaagse 1970
Naar ons door de heer Sikkens, organisator van
de avondvierdaagse te Vorden, werd medegedeeld,
zal de vierdaagse dit jaar worden gehouden van
10 tot en met 13 juni.

Vordens Mannenkoor
Naar wij vernomen hebben, verkeert ons Vordens
Mannenkoor in moeilijkheden wat de bezetting van
het koor betreft. Indien zich geen nieuwe leden
aanmelden, dan is men genoodzaakt de repetities
te stoppen.
Het zou heel jammer zijn dat een vereniging welke
altijd zulke goed resultaten heeft gehad gedurende
haar bestaan, gedoemd is te verdwijnen.
Daarom, zangliefhebbers, en speciaal de nieuw
ingezetenen van Vorden, breng een bezoek aan de
kontaktavond op 7 maart in hotel Bakker. Hieraan
zullen nog 4 koren aan mee werken dus het be-
looft een goede zangavond te worden en misschien
wordt u wel zo enthousiast dat u zich als lid aan-
meldt. Neem dan kontakt op met de heer A. Biel-
derman, Wilhelminalaan l, Vorden.

Paardenfonds Wildenborch
Het paardenverzekeringsfonds Wildenborch en
Omstreken kan momenteel gerekend worden tot
een der grootste van de Achterhoek, zij telt haar
leden in een 9-tal gemeenten en heeft een ledental
van ruim 500. Daartegenover staat dat het aantal
verzekerde paarden in een jaar t i jds daalde met 88.
De opkomst der leden op deze vergadering in zaal
Schoenaker was zoals gewoonlijk niet groot.
De kaskontolekommissie bracht een goedkeurend
verslag uit via de heer Van Gelder.
Bij de bestuursverkiezing werd inplaats van de
heer B. Tiessink gekozen de heer T. G. Harkink.
In de vakature van de heer E. Knoef werd gekozen
de heer D. H. Hobbelman, terwijl de heer B. Leu-
sink werd herkozen.

In de raad van kommissarissen voor Warken-
Warnsveld werd de heer H. Klein Haneveld her-
kozen, voor Wichmond werd herkozen de heer M.
Memelink, terwijl voor Linde werd gekozen de
heer J. Knoef.
Als nieuw lid in de kaskommissie werd gekozen de
heer H. Oltvoort inplaats van de heer L. Visscher.
Hoewel de financiële re^Jtaten het afgelopen jaar
niet rooskleurig warenf^^erd besloten om voor
1970 de premies ongewijzigd te handhaven als in
1969.
De voorzitter dankte de leden voor hun opkomst
en hoopte dat 1970 zowel voor de gezinnen als
de bedrijven een goed j^^- mocht worden.

Groslijst Binding-Rechts
Tijdens een dinsdagavond gehouden vergadering
heeft de afdeling Vorden van Binding-Rechts de
volgende lijst samengesteld met namen van kandi-
daten voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen:
1. M. H. Gotink; 2. J. W. M. Gerritsen; 3. D. A.
Lenselink; 4. J. Korenblek; 5. J. F. Israël; 6. A.
Winkels; 7. E. Eggink; 8. B. Lebbink.

Wfflnw
Zondagvoetbal

Witkampers l - Vorden l
Vorden l toonde zondagmiddag in de kompetitie-
wedstrijd tegen Witkampers een ontstellend tekort
aan schutters. Hoewel de geelzwarten het meest in
de aanval waren, gelukte het hun niet te scoren in
tegenstelling tot de thuisclub dat in Vrielink (3
doelpunten) een schutter van formaat had.
In de eerste helf t werd veel op het middenveld
gespeeld, zodat de beide keepers niet veel werk
van betekenis kregen te verwerken. Bij Vorden
zochten met name Holsbeke en Te Veldhuis het
doel op de verkeerde plaats. Na 20 minuten schoot
Vrielink uit een vrije schop raak l—0.
In de tweede helf t een opnieuw sterker Vorden.
Na 20 minuten schoot Vrielink voor de tweede
keer raak toen hij bij een scrimmage de bal plotse-
ling voor de voeten kreeg. De bezoekers bleven
aanvallen, het hielp echter niets. Tien minuten
voor tijd scoorde Vrielink voor de derde maal.

Vorden 2 - Grol 2
Het onderaanstaande Vorden 2 heeft het Grol da-
nig lastig gemaakt. Zowel voor als na de rust wa-
ren Dostal c.s. het meest in de aanval. Kansen wa-
ren er o.a. voor Jurriens en Hengeveld, het vizier
was evenwel niet goed gesteld. Na 20 minuten
stopte doelman Wentink ten koste van een corner
een fraai schot. Uit deze corner evenwel werd de
bal door de midvoor ingeschoten O—1.
In de tweede helft opnieuw een sterker Vorden,
dat van de kansen geen gebruik wist te maken. Uit
een vrije schop waarbij doelman Wentink verkeerd
stond opgesteld, werd het vijf minuten voor tijd O
—2. Een prachtig schot van v. d. Logt ging even
later rakelings over.

Avondvierdaagsefilm in première Voetbalprogramma
De kleurenfilm van de avondvierdaagse te Vorden
is gereedgekomen en voor het eerst vertoond in
de gymnastiekvereniging Sparta tijdens de jaar-
lijkse ledenvergadering.
De opzet van de makers een propagandafilm te
maken vain dit sportevenement in Vorden, is vol-
komen geslaagd te noemen. De kleurige unifor-
men, het prachtige weer en de mooie omgeving zijn

Het programma voor de v.v. Vorden:

Vorden l -Vios 1; WVC 3-Vorden 2; Klein Doch-
teren l-Vorden 3; Socii 4-Vorden ;5 Vorden 6-
Baakse Boys 2; Vorden 7-Keyenborgse Boys 3;
Vorden B l-Socii Bi ; Vorden B2-AZC B2; Vor-
den C2-Wilhelmina SSS C3; Sp. Eefde Cl-Vor-
den Cl.

Zondagmiddag 8 maart a.s.

Vorden l - Vios l
BELTRUM

aanvang 14.30 uur

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in 'contact'
wor*gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

VORDENS
MANNENKOOR

Kontaktavond
ZATERDAG 7 MAART IN

HOTEL BAKKER.

AANVANG 8 UUR

Voor degenen die xieh interesseren om lid
te worden van het Vordens Mannenkoor
hebben wij teemeend een aantal vr i jkaar ten
beschikbaar te stellen die afgehaald kunnen
worden bij A. Bielderman, Wilhelminalaan
l te Vorden

Inversa textiel
kwaliteitstextiel

UW I N V K K S A

l l Y K K A N C I K K

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

FUNHOUSE
14 MAART 1970
NUTSGEBOUW

Toegangskaarten a ƒ 5,—

verkrijgbaar bij sigarenmaga/ijn

Eijerkamp

Wegens huwe l i j k vraai* ik voor /o spoedig
mogelijk

een net meisje
voor winkel en huishouding.

Ik bied u een 3 daagse \verk\veek
een prett ige \ve rkk r in«4 en een
< M i e d loon.

V O R D E N

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandcl

Martens
/ doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Ter gelegenheid van de

opening van het clubhuis

van de sportkomh. Medlcr
op x u t c r d ü U 14 m a a r t 1 ( > 7 < > . / a l er
een receptie worden gehouden
's middags van 14. .>() tot 1 5 . M ) um-
in xaa! , , ' t \\ apen van 't Medlcr".
Belangstellenden / ijn welkom.

Voor:

groentezaden
en

bloemzaden
naar:

Dierenspeciaalzaak

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Depot Heusinkveld

Asefdealer - Orgaspecialist

Uitsluitend kwaliteits- en
merkartikelen

Stevige plastic em

mer 12 liter 1,65

Leuk dekoratief gevlochten

prulleniandje voor

slechts 2,25

Roerselman
Burg. Gallècstraat - Telefoon 1364

Adverteren?
In 'Contact'!



Za terdagvoetbal
DZC 2 - Ratti l
De Rattiploeg heeft deze lastige uitwedstrijd in een
verdiende l—2 overwinning weten om te zetten.
Na een lange rustperiode staat Ratti voor de taak
om het ongeslagen record in deze tweede kompeti-
tiehelft te handhaven. Immers de eerste twee ge-
plaatsten in hun afdeling gaan over naar 2e klas
en deze kans moet aangegrepen worden. Het elf-
tal is daarvan overtuigd en zal dan ook alles op
alles zetten om het kampioenschap en de promotie
waar te maken. Dit zou een bekroning zijn van
drie seizoenen meedraaien in de top van hun afde-
ling.
In Doetinchem tegen DZC 2 werd er in de eerste
helft nog wat onwennig gespeeld maar na het eers-
te kwartier vlotte het beter en konden enkele goe-
de aanvallen worden gelanceerd. Na 40 minuten
werd een kombinatie op het middenveld door J.
Arendsen op de rechtervleugel afgesloten met een
laag hard schot dat de DZC-doelman te machtig
was 0—1. Doetinchem kwam nu opzetten en via
de snelle binnenspelers werd de Ratti-achterhoede
onder druk gezet. Dit resulteerde 10 minuten voor
rust in de gelijkmaker. Een in eerste instantie door
doelman Boss weggewerkte inzet kwam voor de
voeten van de midvoor die deze kans niet voorbij
liet gaan 1 — 1.
In de tweede helft wilde Doetinchem een voor-
sprong forceren en met snelle vleugelaanvallen be-
stookten zij de Rattiverdediging. Door kundig in-
grijpen van vooral Geurds en Van Bommel wist
Ratti zich steeds weer de aanvallen te ontzenu-
wen. Met korte een-twee kombiaties veroverde
Ratti het middenveld en ging zelf in de aanval.
Dit resulteerde in de 15e minuut tot een vrije schop
enkele meters buiten het strafschopgebied. Langs
het muur t je schoot H. Reindsen met een effektvol
schot de bal in de touwen hetgeen l—2 betekende.
DZC probeerde nog wel tot de gelijkmaker te ko-
men maar Ratti gaf het middenveld niet meer uit
handen en waren met hun uitvallen steeds gevaar-
lijk zodat de Doetinchemse verdediging steeds pa-
raat moest blijven.

Touwtrekken
Touwtrekkers-nieuws
Manege De Gompert in Hengelo Gld vormde za-
terdagavond het strijdntoneel van liefst 22 touw-
trekploegen, die elkaar in felle maar sportieve strijd
de hoogste eer betwistten.
Het was voor de tweede maal dat de otuwtrekver-
enigingen Bekveld, Hengelo Gld, Oosterwijk en
Velswijk gezamenlijk dit indoortoernooi organiseer-
den onder auspiciën van de NTB. Vele honderden
bezoekers en supporters hebben dan ook sportieve
en spannende wedstrijden kunnen zien en meebele-
ven.
De grote verrassing in de 640-kg klasse was onge-'j
tw i j f e ld het achttal van Warken. Medler startte!
hier weliswaar als favoriet maar had kennelijk niet]
op zo'n geweldige tegenstand gerekend. De Vor-j
denaren konden de met spanning tegemoet geziene)
wedstrijd tegen rivaal Warken veilig stellen.
De animo om mee te trekken in de zestallen bleekj
zo groot dat men de negen ploegen in twee poules]
moest indelen. In poule A werd EHTC winnaar!
en in poule B Oosterwijk. In de beslissingswed-j
strijd tussen beide poulewinnaars kwam EHTC alsj
overwinnaar tevoorschijn.
De belangstelling in de jeugdklasse bleek niet zo!
groot. De Oosterwijkjeugd behaalde hier de eerstej
plaats.
Na afloop werden de prijzen, bestaande uit een!
vi j f t a l fraaie bekers, aan de leiders van de winnen-]
de ploegen uitgereikt.

Biljarten

KOT-nieuws
In klasse Cl van het biljartdistrikt Zutphen en om-
streken behaalde koploper Voorst tégen nummer
3 van de ranglijst t.w. DLS l een fraaie 6—l zege
J. W. Wiggers en H. Teunissen maakten er een
bijzander fraaie partij van door remise te spelen.
In 29 beurtea verzamelde Wiggers zijn benodigde
229 caramboles, met een hoogste serie van 43 en
Teunissen zijn 319 caramboles met een hoogste
serie van 68. Ondanks een hoogste serie van 62
caramboles kon Oelemans het in 37 beurten niet
bolwerken tegen A. J. Kerkemeyer die de 180 ca-
ramboles bijeen had toen Oelemans ,nog 44 punten
diende te scoren 220 (176) . In 36 beurten dolf
Swienink 108 (90) het onderspit tegen W. Brug-
gink 108 (108) .
Het eerste drietal van het Vordense KOT b l i j f t
Voorst goed volgen, getuige de 7—O zege op de
Kroon. I. W. Pardijs 220 (220) bracht in 35 beur-
ten zijn tegenstander De Vries 108 (80) een neder-
laag toe. W. Remmers 108 (108) versloeg De Wit
108 (95) terwijl J. Wijnbergen 121 ( 1 2 1 ) Denkers
108 (99) achter zich liet. De hoogste serie kwam in
deze wedstrijd op naam van Remmers nl. 27 caram-
boles.
KOT 2 verloor thuis met 5—2 van Pelikaan 2.
Klein Hekkelder 286 (286) was tegen Eikeboom
1 4 1 (80) goed op dreef en maakte de partij ni 25
beurten uit met een hoogste serie van 55 carambo-
les. H. Zieverink 108 (96) leed in 32 beurten een
nederlaag tegen J. Lievers 134 ( 1 3 4 ) terwijl H.
Meyerman 108 (82) kansloos was tegen H. Jeb-
bink 108 (108) .
De stand in deze klasse luidt: 1. Voorst l 16-87;
2. KOT l 16-76; 3. DLS l 16-57; 4. DLS 2 16-56;
5. KOT 2 16-41; 7. Poorte l 16-39; 8. Pelikaan l
16-40.
In klasse C2 is een hevige str i jd ontbrand tussen de
Pauw l en de Poorte 2.
KOT 3 verloor in deze klasse met 5—4 van de
Poorte 2. Hier waren de uitslagen: G. Hellewegen
108 (66)-F. Wisseborn 85 (85); S. Huizinga 92
(92) -G. Schooltink 77 ( 7 5 ) ; M. Pardijs 77 (64)-
ï. Koenen 77 (77) : W. Seesink 77 (77)-G. van
Bemmel 77 (54) . Hoogste serie in deze afdel ing
P. Zorg met 23 caramboles.
De stand luidt: 1. Poorte 2 13-77: 2. Pauw l 13-71;
3. Lindeboom l 13-50; 4. KOT 3 13-52; 5. Voorst
2 12-48; 6. Carambole l 12-44.
In klasse C3 bleef de Kroon 2 aan de leiding door
een fraaie zege op Voorst 3 van 7—2.
De Pelikaan 2 won met 8—l van KOT 5. De uit-
slagen waren hier: G. Beskers 85 (85)-B. Seesink
77 (57) ; L. Nieuwenhuizen 77 ( 7 7 ) - W. Golstein
77 (37); H. Haverkamp 69 (69)-W. Zuurveld 69
(69); J. Klein Nagelvoort 62 (62)-G. van Hunen

169 (57) . Hoogste serie in deze afdel ing G. J. Bes-
jkers ril. 20 caramboles.
De stand in C3 luidt: 1. De Kroon 2 16-79; 2. DLS

J3 15-76; 3. KOT 4 16-69; 4. Pauw 2 14-67; 5. Pe-
jlikaan 2 15-67; 6. Lindeboom 2 15-56; 7. Voorst 3
14-55.
KOT 6, koploper in klasse Q^won vrij gemakke-

j l i j k met 8—1 van DLS 5. De ^Rslagen waren hier:
R. Knoops 69 (69)-Hendriks 62 (59): G. Sleurink
•46 (46)-L. de Boer 46 (45) ; J. Vriezekolk 46 (46)-
Van Aanholt 46 (40) ; W. Eggink 39 (39)-Koen-
ders 39 (39). ^
DLS 4 verloor thuis met O—^Jm KOT 5. De uit-

Islagen waren: A. v. d. Meent 62 (54)-J . Stapper
62 (62) ; R. Vetter 54 ( l7) -W. Wonnink 62 (62) ;
G. Eimers 54 (42)-A. Boe rs 54 (54) ; R. Breiten-
bach 39 (27 ) - J . Jansen 39 (39). Hoogste serie in

Ideze afdeling werd gescoord door F. de Boer van
iPoorte 3 nl. 14 caramboles.

Desnoods gaan we in de boot...
niet zoals deze verslaggever van The Times,

die zijn „slachtoffers" zoekt op het water.

Wij getroosten ons echter wel veel moeite

om ,,er bij" te zijn en dat is ook veel waard.

NEEM EEN ABONNEMENT !
Contact - Nieuwstad 12 - Vorden

Badkledingmode 1970
De rcisbureauboekjes en de reklamekampagnes hebben altijd mooi praten. Verrukkelijke zonnige oor-
den aanprijzen voor exceptioneel lage prijzen, wat bruine juffrouwen in kleine bikini s er tegen .1.111
en voile het slachtoffer dat zon vrolijk kleurenboekje doorbladert waant zich al werkelijk in een zo-
merse zon en voelt het druivensop al langs zijn mond lopen. Maar als je ziet dat er in Nederland
zelfs in de lentemaand maart nog sneeuwvlokken langs je raam dansen en er staat erwtensoep op
het menu dan is het toch tijd om in doffe wanhoop naar je hoofd te grijpen en je af te vragen of de
zon nog wel ooit terug komt.

Foto /: Rechts, katoenen biki-
ni. Klein afgebiesd b-h-tje en
fijne bloemenrand op het
broekje. Links, kotnbinatic van
katoenncn badstof.

2: Van badstof is de bi-
kini met grote bloemen die in
kont: Ie kleuren er apart
zijn opgezet. Rechts: eenvoudi-
ge bikini van helanca stof.

Foto 3: Vrolijk gedessineerde
bikini van katoenen badstof m.
dito j a s j e . Rechts: sportieve bi-
kini van antron-helanca met v-
uitsnijding en grote gesp op
het broekje.

Foto 4: Rechts: een e) f en biki-
ni van hel.tnca. bijzonder ele-
gant ook voor de wat zwaar-

f i g u r e n . Links: een vrolijk
getinte bikini van antron.

Foto 5: Voor strand, tuin en
boulevard werd deze set ont-
worpen. Links: voor hem
ruige gemakkelijke badjas run
badstof -velours. De manne-
cjuine in het midden dragen
bedrukte badstof-jurkjes met
rif 3. Rechts: badjas met /
Ie shawlkraag en ceintuur,

Foto 6: Bijzonder origineel
ontwerp voor een chique ton»
ncjurkje. De gespen van
schouderbanden en zakje
de zoom zijn dezelfde.

Foto 7: Rechts: jurk met A
en rits, v-hals en lage rug.

Links: een gemakkelijke jurk
om snel even over het badpak
aan fe trekken.

Foto 8: Rechts: chcmisir van
badstof met knoopsluiting en
zakken. Linkc. l^idstof jurkje
in ttvee uni-klcnren.

MOTRAC N.V.
ZUTPHEN

Vraagt voor spoedige indiensttreding:

EEN ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKER
\ ;in ca 22 j a a r .

Voor cle/e t u n k t i e xijn de diploma's MULO en
Prakt i jkdiploma Boekhouden vereist.

Wij bieden een ambi t i eu /e medewerker een goed
gesalarieerde t u n k t i e in een modern bedrijf.

Sollicitaties binnen 8 cla^en aan ons adres: Pollaan 49

JL=Ji JL=JL

PLASTIC EMMERS
ƒ 1,85 per stuk of 6 voor ƒ 10,-

TEFLON KOEKEPAN
norm. prijs ƒ 16,95 tijdelijk ƒ 9,95

WANDBLIKOPENER DROOG M AND J ES
nu ƒ 6,95 riet, ƒ 4,50

GEBR.BARENDSENVORDEN
Zutphenseweg 23 „ Tel. 1261

Makelaars- en
assurantiekantoor

ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Met grote blijdschap ge-
\vij kennis van de ge-

boorte van ons dochtertje
Johanna Jolanda

JOLANDA
J. Stokkink
J. H. Stokkink-

Walgemoet
Vorden, 26 februari '70
Brandenborchweg 10

NVV AFD. VORDEN
Op de zaterdag H maart
te houden Nutsavond
hebben leden van het N
VV op vertoon van hun
ledenkaart ƒ 0,50 reduk-
tie. Kaarten afhalen bij
Klein Brinke Molenweg
33, Vorden.

Te koop: Nuchter vaars-
kalf. G. Koning Wilden-
borch

Te koop: l volbloed MR
IJ-vaarskalf van goede
produktie. G. Dijkman,
Kapelweg 8, Wilden-
borch

JL=JL JL JLUZJL

J



Haal gratis 'n SILVESTERtJe bij uw tapijtleverancier

Ja, reuze makkelijk! Om rustig thuis uit te kienen, welke
soort tapijt en welke kleur het beste staat in uw kamer. En
de prijzen? Die vallen altijd méé, want't is van SILVESTER,

SILYESTER
'n compliment voor u w smaak!

SIMCA
SIMCA 1000 SIMGA1100

SIMCA 1301 SIMCA 1501

Automobielbedrijf

A. G. Tragter
Zutphenseweg 95 . Vorden . Telefoon 1256

i SIMCA j

81

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Verse worst 500 gram 260

Gehakt 500 gram 225
Balkenbrij 500 gram 50

Haas-, rib-, schouder-
karbonade 500 gram 325

A

Fijne rookw. 500 gram 200

Boterhamw. 200 gram 80

Haantjes 325
4 pakken Treffer 100

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

DEZE WEEK

SPECIALE AANBIEDING

Adverteer in Contact

TERLENKA
HERENPYAMA'S
van ƒ 24,75 voor

f 16,75

Ijüinv^Cvv^

speel met
de mogelijkheden

in uw inferieur

ü ;••• • ;

l

Wie droomt niet van zo'n slaapkamer? Wit laqué in
combinatie met sapeli mahonie. Strak en stijlvol van
vorm. Maar bovenal betaalbaar. Kijk: nachtkastje
f 48,50, toiletmeubel plus spiegel f 135,-, drie-deurs
linnenkast f 395,- en ledikant met boekenplank
f 199,50. Laat uw droom werkelijkheid worden. Het kan.

Visser - Vorden
Burg. Galleestraat - Telefoon 1381

ADVISEUR VOOR

MOOIER WONEN

Wij vernieuwen voor u
ritsen in pantalons, rok-
ken, windjacks enz.
Ook verkorten wij win-
termantels, rokken en
japonnen!
STOMERIJ VISSER
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Gezocht: Vrijstaand
vooroorlogs huis voor
permanente bewoning.
Liefst drie ruime kamers
met keuken gelijkvloers
en zolder erboven. Gro-
ter geen bezwaar. Geen
opknappend. Brieven on-
der no. 46-1 bur. v. d. bl.

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Verhuur
gelcgenhcidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Ruime sortering in h<i<n/-
plantcn, heesters, bomen
en koniferen enz.
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BLJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Staat u op het punt
UW INTERIEUR TE WIJZI-
GEN?

EEN BELANGRIJK MEUBEL-
STUK TE KOPEN?

U WILT ANDERE
GORDIJNEN OF EINDELIJK
DIE VLOERBEDEKKING
VERVANGEN?

Aa r/el t c lan niet en stapt binnen bij uw
woonvisiezaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Ds AMRO Bank
is er ook voor

al die mensen die
geld willen lenen.

Wanneer u op korte termijn contant geld
nodig hebt, kan de AMRO Bank u helpen: niet
een AMRO-Lening.

U hebt een grote keuze in de bedragen die u
kunt lenen en de termijnen waarin u gemakkelijk
kunt aflossen. Tïn u kr i jg t de zekerheid dat bij over-
lijden het nog niet terugbetaalde gedeelte van de
AMRO-Lening wordt kwijtgescholden.

Als u een lening s lu i t bij de Amsterdam-Rotter-
dam Bank, prof i t ee r t u bovendien g e m a k k e l i j k van
al die andere bankdiensten van de AMRO Bank
zoals de AMRO-Prhé-rckening. spaarmogelijkhe-
den (41/2 t/m 7 % rente) en ver/eken;
Wanneer komt u eens langs om een en ander te
bespreken?

AMRO BANK
AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK

Waar de deuren wijd open staan.

Kantoor: Dorpsstraat 20
Vorden - Telefoon 1886

AR lijst 6

Ir J. Achterstraat


