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Jaarvergadering
Paardenfonds Wildenborch & omstreken
Het paardenfonds Wildenborch en Omstreken mag ge-
rekend worden tot de grootste in de Gelderse Achter-
hoek met zijn ruim 450 leden en 500 verzekerde paar-
den! Het werkgebied omvat Vorden, Lochem, Warns-
veld, Hengelo Gld, Zelhcm, Steenderen, Laren, Ruurlo
Borculo en Gorssel.

Voorzitter Dinkelman uit Barchem zei dat het fonds
een redelijk goed jaar heeft gehad met geen bijzondere
gebeurtenissen. Gezien de financiële resultaten van de
laatste 5 jaar blijkt dat wij een klein tekort hebben
van f 151,66 aldus de voorzitter, op deze vergadering
die in zaal Schoenaker werd gehouden.

Bij de bestuursverkiezing werd voorzitter Dinkelman
herkozen evenals kommissaris Meyer voor Klein Doch.
teren en de heer Visscher als kommissaris voor Lochem
Uit het jaarverslag van boekhouder Dinkelman bleek
dat de vereniging over 1972 een nadelig tekort had
van f 1874,02. In 1972 waren 498 paarden verzekerd
voor f 586.400,- Verder waren 46 pasgeboren veulens
verzekerd, waarvan er één gestorven is. Er gaven zich
12 nieuwe leden op. Het juiste ledental is moeilijk vast
te stellen omdat er leden zijn die geen paard hebben
en dan toch weer verzekeren. Bij monde van de heer
Heuvelink uit Nettelhorst bracht de kaskommissie een
goedkeurend verslag uit.

Een moeilijk punt was het vaststellen der premie. De
voorzitter wees er op dat het voortbestaan der vereni-
ging bijzonder belangrijk is. De prijzen van paarden zijn
vaak ongekend hoog waardoor de leden ze ook flink
willen verzekeren. Er zal dan echter ook een hoge pre-
mie betaald moeten worden. Het grondbedrag gebaseerd
op de slachtwaarde der paarden van omstreeks 4 jaar
en ouder tot een max. van f 2000 met 2 procent premie.

Boven dit grondbedrag kan nog met een verhoogde pre-
mie van 6 procent worden gewerkt tot een max. van
f 3000 Dus een paard verzekerd voor f 3000 met een
grondbedrag van f 1800 kost jaarlijks f 108 aan premie.
De veulens kunnen worden verzekerd tot max. f 1500
mits ze goed kunnen drinken en lopen. Verder werden
hier nog nadere bijzonderheden door de voorzitter over
verstrekt. Dit gold ook voor de pony's zoals Shetland,
Welsh en New Forest welke premie nu 4 procent be-
draagt.

Indien men een paard wil opruimen is hiervoor een
verklaring van de veearts nodig en moet het paard
aan de verzekering worden aangeboden. Het fonds zorgt
dan voor afvoering. Besloten werd ook de overgomen
paarden voor 100 procent uit te betalen. De paarden
zijn tevens verzekerd voor brand, hemelvuur en diefstal
Een en ander werd onder het genot van een kopje
koffie goed besproken, zodat er voor de rondvraag niet
veel overbleef.

DERKSEN
GOEDERENHANDEL
Spalstraat 32 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1884

De zaak waar kwaliteit en service voorop staat!

Werkkleding - Werkschoenen
Regen en sportkleding - Spijker en
Corduroy broeken . Dump artikelen
Nato jacks . Overhemden - T-shirts
En alle soorten truien

Nu ook elke vrijdag in Vorden op de markt

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen nissen 10.00 en 12.00 uur

Deze week stellen we vier onderwerpen/mede-
delingen aan de orde, ieder van zeer verschillende
aard, te weten:

1. Horsterkamp voorrangsweg;
2. Het plaatsen van afrasteringen;
3. Het verjaren van geldvorderingen op de ge.

meenten en het indienen van rekeningen;
i. De arbeidskrachtentelling 1973.

1. Horsterkamp voorrangsweg
B&W hebben in oktober en december 1971 aan
Gedeputeerde Staten van Gelderland verzocht de
Horsterkamp aan te wijzen als voorrangsweg.
Door nader onderzoek hebben Ged. Staten gekon-
kludeerd dat het verkeer op de Horsterkamp zich
veelal gedraagt alsof het zich op een voorrangs-
weg bevindt en dat dit onder meer in de hand
vvordt gewerkt door de funktie van deze ca 7 m
brede weg als Oostelijke Rondweg om Vorden en
ils verbinding tussen de Hengeloseweg/Rond weg
sn de Ruurloseweg. Zij vonden het dan ook wen-
selijk de Horsterkamp als voorrangsweg aan te
duiden - om gevaarlijke verkeerssituaties te voor-
komen - en hebben hiertoe op 18 december 1972
besloten.

Bij ditzelfde besluit hebben zij bepaald dat fietsers
en bromfietsers verplicht zijn gebruik te maken
van het naast de hoofdweg gelegen fietspad, zo-
ovel wanneer men in Noordelijke als in Zuidelijke
richting rijdt. Vooral de bewoners van plan Zuid
wijzen wij er op voortaan acht te slaan op deze
verandering: de Horsterkamp is voorrangsweg!

2. Het plaatsen van afrasteringen
Bij kontrole is gebleken dat buiten de bebouwde
kom geregeld afrasteringen van prikkeldraad of
schrikdraad op een kortere afstand dan 0.50 m
uit de kant van de door de weggebruikers benutte
strook van een weg zijn aangebracht. Ingevolge
art. 14 van het Reglement op de wegen in Gel-
derland, is dit echter uitdrukkelijk verboden.

Het gemeentebestuur van Vorden stelt mensen,
die op grond van het bovenstaande in overtreding
zijn, alsnog in de gelegenheid deze ongeoorloofde
toestand uit de weg te helpen en dus de afraste-
ring op de juiste afstand van de weg te plaatsen
In dit kader is het wellicht ook nog wenselijk
om te wijzen op een andere bepaling uit voor-
noemd reglement nl art. 11 dat zegt: 'Het is ver-
boden zich op een weg te bevinden met een voer-
tuig indien de wielen ervan niet zijn ontdaan van
modder en klei'. De bedoeling van deze bepaling
is duidelijk: een schone aanblik van de wegen,

en vooral veiligheid op de wegen b.v. het voor-
komen van slipgevaar).

3. Verjaring geldvorderingen en indiening rek.
B&W herinneren belangh^fcpnden aan het be-
paalde in art. l der wet vSRl okt. 1924, S 482,
houdende o.a. voorschriften betreffende de verja-
ring van geldvorderingen ten laste der gemeenten
De rechtsvorderingen te dezer zake verjaren in
elk geval door verloop van 5 jaren na de 31e dec.
van het jaar waarin de sch^^opvorderbaar is ge-
worden, tenzij deze reeds ̂ Bgevolge de bepalin-
gen van het burgerlijk wetboek aan een kortere
verjaring is onderworpen.

Behalve door de oorzaken, in het burgerlijk wet-
boek genoemd, wordt de verjaring gestuit door
de indiening van een deklaratie bij de betrokken
administratie. De verjaring loopt mede tegen min-
derjarigen en onder kuratele gestelden, onver-
minderd hun verhaal op voogden en kurators.
Aangezien binnenkort de gemeenterekening over
het afgelopen jaar moet worden opgemaakt, zul-
len belanghebbenden goed doen hun rekeningen
ten laste van dat jaar ten spoedigste in te zenden
Ongeacht het bovenstaande kan niet-tijdige indie-
ning belangrijke vertraging in de betaling ten-
gevolge hebben.

4. Arbeidskrachtentelling 1973
Steekproefonderzoek in de landen van de EEG
In het kader van de Europese samenwerking zal
in het voorjaar van 1973 in Nederland en in alle
andere bij de Europese Gemeenschappen aange-
sloten landen een Arbeidskrachtentelling worden
gehouden. Deze telling die aansluit op de arbeids-
krachtentellingen in de jaren 1975 en 1977.
Doel van een arbeidskrachtentelling is het ver-
krijgen van gegevens omtrent de omvang en de
samenstelling van de beroepsbevolking voor tus-
sen 2 opeenvolgende volkstellingen gelegen jaren.
Daarmede wordt de mogelijkheid geschapen om
de veranderingen van de werkgelegenheidsstruk-
tuur in de betrokken landen nauwkeuriger te vol-
gen, waardoor een betere basis wordt verkregen
om verwachtingen op korte en langere termijn
te formuleren. De gegevens voor de onderhavige
arbeidskrachtentelling dienen te worden verza-
meld door enqueteurs aan de hand van een vraag-
gesprek met de bewoners der aan hen toegewezen
adressen. De antwoorden op de te stellen vragen
moeten worden vastgelegd op daarvoor door het
Centraal Buro voor de Statistiek beschikbaar te
stellen vragenlijsten. Er wordt gebruik gemaakt
van 3 vragenlijsten nl:
Vragenlijst A: voor het verzamelen van gegevens
over de bewoning van het adres en van enige
persoonlijke gegevens over de aldaar gehuisveste
personen;
Vragenlijst B: voor het verzamelen van gegevens
over de beroepsarbeid die wordt verricht, over het
zoeken naar werk of ander werk en over de situa-
tie in dit opzicht een jaar geleden (voor elk per-
soon in 1959 of vroeger geboren);
Vragenlijst C: voor het verzamelen van gegevens
van het onderwijs dat is gevolgd en/of dat even-
tueel nog wordt gevolgd (voor elk persoon ge-
boren in de periode 1908-1959).
De Arbeidskrachtentelling 1973 zal, evenals de
vorige tellingen worden gehouden op basis van
vrijwillige medewerking. De enqueteur is in het
bezit van een legitimatebewijsl. Het onderzoek zal
plaatsvinden tussen 12 maart en 3 juni 1973. De
gegevens die worden verzameld zfln geheim en
worden niet aan derden verstrekt!

Carnaval
Feest De Plaggenstekkers uitstekend
geslaagd !
De nog jonge carnavalsvereniging De Plaggenstekkers
heeft het eerste carnaval bijzonder goed in gezet. Vrij-
dagavond tegen acht uur raakte de fraai versierde
feesttent al lekker vol en toen Prins Evert de Eerste
(E. Hoogkamp) binnen werd gereden in een Itruiwagen
met plaggen begeleidt door de Raad van Elf, barstte
de feestvreugde eerst goed los.
Ook het optreden van de Zutphense Majoretten en het
showpeleton was bijzonder goed. The R:thm Stars ver-
zorgde deze eerste avond uitstekende carnavalsmuziek.
Het hoogtepunt was het aanbieden van de sleutel van
De Boggelaar door voorzitter Kolkman aan Prins Evert
de Eerste, die hierdoor het recht kreeg om 3 dagen te
regeren over De Plaggenstekkers. Zaterdagavond was
het druk en gezellig, terwijl zondagmiddag het disco-
team Smilê uit Warnsveld de jeugd in uitstekende en
vrolijke stemming bracht.

Vergadering
van de Kranenburgse Buurtvereniging
Voorzitter Wiggers opende deze vergadering in de zaal
van Schoenaker waar hij een teken van grote belang-
stelling konstateerde door de goede opkomst. In het af-
gelopen jaar werden vele aktiviteiten ontplooid, die
door de sekretaris werden gememoreerd. Hij noemde
de avondwandeling tijdens de vakantie en de traditie-
nele eierzoekwedstrijd op Ie paasdag. Het ledental be-
draagt thans 68. Men zal een brugleuning laten aan-
brengen langs de zgn. Windenbergerlaak, waar deze de
weg kruist.

Ook dit jaar wordt waarschijnlijk weer een paasvuur
opgericht. De eierzoekwedstrijd zal weer op Ie paasdag
worden gehouden. Voorts is men van plan om gedurende
de zomermaanden fietstochten te organiseren door de
fraaie omgeving van de Kranenburg. De jaarlijkse feest
avond wordt op 13 april gehouden met o.a. een toneel,
stuk door de Hengelose Toneelvereniging.
Bij de bestuursverkiezing werd in plaats van de heer
Mullink die zich niet bes^Ékbaar stelde, gekozen de
heer Gogselink. Pennnigmi^ier Kappert deelde mede
dat er een batig saldo was. In de kaskommissie werd
benoemd de heer Norde. Naar aanleiding van een ge-
stelde vraag zal het bestuur zich in verbinding stellen
met de sv Ratti om de langs het sportveld geparkeerde
auto's zo te plaatsen, dat h^fcdoorgaande verkeer op de
Eikenlaan geen hinder ondwRndt.

Orv
mannen-
hoekje

In vroeger jaren leidde de broek een afhankelijk
bestaan als noodzakelijk onderdeel van een kos-
tuum. Wie een 'losse' broek wilde hebben werd
naar de afdeling werkkleding verwezen. Daar
hingen de stugge zweetbroeken, die met weinig
plezier werden gekocht. En kom nu eens kijken
naar onze kollektie broeken. Je weet niet wat je
ziet! Broeken voor alle leeftijden en in alle maten
Met een geweldige keuze in modellen, stofkwali-
teiten, kleuren en dessins. Een plezier om te kie-
zen én om te dragen! Leve de 'losse' broek!

Ui i m M
VH A.C. WELLINK

RAADHUISSTR.. VOROEN

NIEUWS VAN

DE KERKEN

Bidstond voor gewas en arbeid
Op biddag (woensdag 14 maart) zal in de hervormde
kerk een gebedsdienst gehouden worden voor gewas en
arbeid Deze dienst begint om half acht.

Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg
In de vergadering van de plaatselijke Raad van Kerken
is besloten om in de voorbereidingstijd tot Pasen een
gezamenlijke dienst te houden en wel op zondagavond
l april in de Christus Koning Kerk te Vorden.
Deze dienst midden in de Lijdenstijd, begnti dan om 7
uur. Nadere aankondiging volgt.

Nieuwe scriba (sekretaris) Hervormde Kerkeraad
Als opvolger van de heer W. ter Haar ouderling scriba
van de hervormde kerkeraad is gekozen de heer D.
Norde, Ruurloseweg 48 ('De Wenneker'). Zijn bevesti-
ging tot ouderling-scriba is gesteld op zondag 11 maart
in de morgendienst van 10 uur. Na de dienst is er ge-
legenheid samen een kopje koffie te drinken in het
catechisatielokaal en afscheid te nemen van de gaande
en komende scrïba

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds J. H. Jansen (bevestiging ouderling-scriba)
19.30 uur ds D. Schakel, emeritus-predikant v. Gorssel
Woensdag 14 maart (biddag gewas en arbeid):

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH
10 uur Eerw. heer M. C. W. Smit

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds J. B. Kuhlemeier
19 uur ds H. van Minnen van Eibergen

R.K. KERK VORDEN
zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.75 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelacr, telefoon (05752) 1566

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

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

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

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

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

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

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

BURGERLIJKE.. - ,
STAND VS A

Geboren: Bianca d.v. A. H. M. van der Logt en
F. van der Linden
Overleden: J. Krooneman wed. van van Zeeburg,
oud 79 jaar

Z I L V E R W I T E D E L s TA AL.

KOERSELMAN CASSETTES



Ibers
SUPERMARKT

presenteert:

GROTE BUS

Bensdorp
CHOCOLADE HAGEL

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks nu 128
OSSESTAART

500 gram 198
KLAPSTUK MET KLEIN BEENTJE

500 gram 298
WIENER SNITZELS

100 gram 140
RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram 368
MALSE RIBLAPPEN

500 gram 518
VARKENSFRICANDEAU van de ham

500 gram NU

MAGERE SPEKLAPPEN

500 gram

ONS BEKENDE

SOEPPAKKET nu

488
198
235

150 gram Boterham worst

150 gram Hamworst

150 gram Snijworst

250 gram Amsterdamse Leverworst

Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

79

89

98

89

Heerlijke Appel of Kersentaart per s tuk . . . 1.49

Heerlijke TOMPOUCEN 4 stuks per doos 1.29

BERKE STAM per stuk 2.29

Herschi VRUCH-

TENLIMONADE

literfles 95

elke 2e fles

69

Herschi

UP

literfles 85

Elke 2e fles

59

JUS

d'ORANGE

nu

per fles

79

Litersfles

FRAMBOZEN

BESSENWIJN

van 255 voor

198

3/4 pot

Geurts

AUGURKEN

van 179 voor

159
wwwvwwwvwwwwv^^

AFTEREIGHT
geen 3.10 maar nu per doos

HARING IN

FOMATENSAUS

groot blik el 49

Nu per blik voor

129

2 kuipjes

SUN

MARGARINE

voor

75

Calvé

SLASAUS

van 253

voor

219

Halfvolle

KOFFIEMELK

geen 109

maar

79

PCD roodmerk

KOFFIE

500 gram van 412

voor slechts

359

t
LITERSBLIK ^^^

BRUINE BONEN fiA

Maggi

GROENTESOEP

2 pakjes

van 110 voor

98

Pak d 6 stuks

COCOS-

KRANSEN

per pak

89

Voor de kinderen

Grote zak vol

SPEK

voor

79

SMITHS CHIPS

Potato of

paprika

grote zak voor

89

Heerlijke

SPRITS-

KOEKJES

groot pak

98

4Onze bekende TANNER SHERRY ,̂ ^̂ ^

ml J ^\
per fles van 4.95 voor T • C. V

Q QQbij 3 flessen voor slechts W • w w

Groente en Fruit
Heerlijke J af f a' s 4 "J Q
GRAPE FRUITS 6 stuks 1 /Jf

FIJNE HANDSINAASAPPELEN -IQQ
14 stuks voor I\/O

fMPORT H ANDAPPELEN 4 AO

iy2 fc« ISlo
X - -

H ANDAPPELEN Golden De/icious -IQO

2 kg I9O

Donderdag: O C
Panklare Rode Kool 500 gram v. slechts bO

Vrijdag: QQ

Mafse Andijvie heef kif o voor Ov7

Zaterdag:
2 kroppen MALSE KASSLA en -l /l Q
een KOMKOMMER samen voor slechts |4\/

Voor de schoonmaak/ -i*|/\
ZWARE GRIJZE DWEIL nu per stuk 1 l9

Voor de afwas Jif\f\
DUBRO CITRON van 730 voor 109

GROTE FLES ANDY O >• A
van 302 voor fa4\/

GROTE TON DIXAN -IOAC
van 22,95 voor IO\/O

GROTE DOOS NIVEA CRÈME OCA

normaaf 3,90 nu fcOw



Hallo, hier ben ik dan
Ik ben geboren donderdag
l maart om 18.10 uur
Ik weeg 4% pond
Mijn pappie en mammie zijn
Jos en Francien v.d. Logt
Zij noemen mij: BIANCA
Peter: ome Wim
Meter: tante Thea
Vorden, De Hanekamp 7

Willem en Elsbeth
van Wermeskerken-Lulofs
geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun
zoon
OLIVIER TAKO
27 februari 1973
2206 Queenstr. E
Toronto (Ontario) Canada

Voor de vele blijken van
deelneming ondervonden bij
het overlijden van onze lieve
moeder, groot- en over-
grootmoeder

Wilhelmina Hendrika
Kappert

weduwe van B. Bannink
betuigen wij u onze oprech.
te dank
Uit aller naam:

Fam. Bannink
Vorden, maart 1973
Baakseweg 4

Wie heeft per ongeukl mijrf
nieuwe zeiljack en sjaal
maandagavond in zaal
Schoenaker - Kranenburg
meegenomen (donkerblauw)
Gaarne terug te bezorgen
Marleen Bakker
Molenweg 4, Vorden

Te koop aangeboden
Siegler oliehaard met
thermostaat en ventilator
Telefoon 05730-2254

Gevraagd: mollenvanger
hoge beloning f 7,50 per ha
Helmink
Onsteinseweg 19 Vorden
Telefoon 05752-6701

Gevraagd flinke hulp
één morgen in de week
Mevrouw Vos
Het Jebbink 28 Vorden

VOOR

Wapen, en sporthandel

ttted* doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

KEUNE
SUPERBENZINE

68,4 cf per liter
Nijverheidsweg 4 - Vorden

Gevraagd met spoed
te koop of te huur
1/2 of l ha bouw of weiland
in omgeving van Vorden
Boomk wekerij -Tuinaanleg
M. G. SPIEGELENBERG
Zutphenseweg 57 - Vorden
Telefoon 05752-1964

Te koop kippenhok
8x6 meter
Kuikenbroedenj
GELDERLAND
Ruurloseweg 96 Vorden

Gevraagd
een winkelmeisje
voor l april
VAN ASSELT
Lindeseweg 23 Vorden

Vermist:
wie heeft onze
BELGISCHE HERDER
gezien? Geelachtig donker
dek. Inlichtingen:
Zents, Vorden
Larenseweg 3 Tel. 1924

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Gal lees tr.

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermaker^, Rozen-
hof laan l, Zutphen
telefoon 2264

mmmimMi^^
Inplaats van kaarten

AUKE VAN DER WEY
en
ALINE MENGERS

gaan trouwen op vrijdag 16 maart 1973
14.00 uur stadhuis Doetinchem

15.30 uur gereformeerde kerk, Doetinchem
predikant B. K. Breeman

Gelegenheid om ons te feliciteren van 18.00 tot
20.00 uur in café-restaurant 'Den Elter'

Toekomstig adres: Vondellaan 178, Zevenaar
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Inplaats van kaarten

JAN VERSTEEGEN
en
JACOBIEN RENSEN

gaan trouwen op zaterdag 17 maart a.s. in
de Christus Koningkerk te Vorden om 13 uur

Wichmond, Dorpsstraat 7
Vorden, Graaf van Limburg Stirumstraat 3
Maart 1973

Toekomstig adres: Scheerling l, Heerenveen

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café.
restaurant 't Wapen van Vorden (F. P. Smit)
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WIM WASSEVELD
en
JO ROTJWENHORST

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaats vinden op vrfl-
dag 23 maart a.s. om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Hengelo Gld.

Kerkelijke inzegening om 13.30 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Hengelo Gld, door de weieer-
waarde heer Ds J. P. Kabel

Hengelo Gld, E 67
Vorden, Almenseweg 7
Maart 1973
Toekomstig adres: Rozenhof laan 33, Hengelo Gld

Receptie van 15.30-17.00 uur in zaal
Concordia te Hengelo Gld

Wij zijn dankbaar dat onze ouders en groot-
ouders

G. H. KLEIN BRAMEL
en
A. KLEIN BRAMEL-BANNINK

op 16 februari j.l. hun 50-jarig huwelijk
mochten herdenken

Kinderen en Kleinkinderen

Gelegenheid hun hiermee te feliciteren op zater-
dag 17 maart van 2.30-4.30 uur in café-restaurant
Schoenaker, Kranenburg-Vorden

Vorden, maart 1973
Nijlandweg 6

b. a

l

Heden overleed, voorzien van de Sacramenten der
zieken, nrujn lieve man en onze dierbare vader
en opa

HENK FOLMER
oud hoofd van de katholieke school te Kranenburg

op de leeftijd van 76 jaar.

Vorden: H. A. J. Folmer-Boskas*

Rotarua J. M. G. Beetz-Folmer
(Nw Zeeland): W. Beetz

Son: J. Folmer
B. S. Folmer. van Pol vliet

Helmond: G. Th. Folmer
M. P. M. Folmer-van der Zanden

Nijmegen: H. A. Folmer
J. F. Folmer-Heymans
en kleinkinderen

Vorden, 4 maart 1973
Nieuwstad 44 N

De uitvaart heeft plaats gehad woensdag 7 maart
1973 in de Christus Koning Kerk te Vorden
waarna de begrafenis op de Alg. Begraafplaats.

A.R. kiesvereniging
Voor de Anti-revolutionaire Kiesver.
eniging zal op donderdag 15 maart
spreken de voorzitter van de
A.R. Tweede Kamer-fraktie

Mr W. AANTJES TE UTRECHT

De vergadering zal gehouden worden
des avonds om 8 uur in de zaal
Eskes te Vorden

De heer Aantjes zal zich vooral bezig houden met
een kabinetsformatie, de wonderlijkste formatie
in de geschiedenis van Nederland

<

H.H. LANDBOUWERS

Wy hebben een 'BRILLION'

GRASZ A Al MACHINE
aangeschaft, voor het inzaaien van nieuw weiland

Met minder zaad, beter resultaat !

Ook met bij levering van het zaad

Beleefd aanbevelend,

B. Seesink
Het Hoge 7 - Vorden - Telefoon 1572

H. J. GROOT ENZERINK
Vorden B 30 - Telefoon 1571

Veilig Verkeer Vorden
Donderdag 15 maart a.s. 's avonds
19.30 uur

LEDENVERGADERING

's Avonds 20 uur VERKEERSAVOND
onder leiding van de distriktskonsulent de heer
Eybersen in zaal Bakker te Vorden

Hebt u een hekel aan

SPITTEN ?
Laat dan door ons uw tuin ploegen!

G. J.Oortgiesen
Holterweg 64 - Laren G - Telefoon 05758-532

speciaal• •••

MEISJES PULLOVERS
korte mouw, moderne kleuren

i 8,50

kleine stijging per maat

RAADHUISSTR.. VORDEN

DAMES PULLOVERS
korte mouw, moderne kleuren

f 72,95

Met ingang van l maart 1973 is de
praktijk van H. L. Hiemcke
(fysiotherapeut) in het Groene Kruis
Gebouw te Vorden
OVERGENOMEN door:

K. J. JANSEN VAN DEN BERG
{fysiotherapeut)

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Mcdler - Tel. 6634

DEZE WEEK

Setter Set Pantys
met ingezet kruisje

f 1.50
H.LUTH

Nieuwstad - Vorden

Fles HALFYETTE MELK van 74 voor 59

100 gram BOERENHAM van 135 voor 89

250 gram BOTERHAMWORST 98

SPAR ROOKWORST van 132 voor 108

Pak SPAR VACUÜM KOFFIE van 236 voor 208

Litersfles SHERRY van 592 voor 538

10 SPAR REPEN van 139 voor 125

3 pakjes SPAR MARGARINE van 129 voor 79

Blik Unox GROENTE-, KIP- of TOMATENSOEP 79

3 stukken SPAR TOILETZEEP van 125 voor ... 100

Rol afwasbaar KASTPAPIER van 100 voor 79

2 pakjes THEEBISCUITS van 116 voor 89

12 SINAASAPPELS . 198

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Voor ons hypermoderne
IJZERMAGAZIJN

zoeken wij door toename van het werk enkele

MAGAZIJNBEDIENDEN
in de leeftijd van 21 tot 45 jaar die willen meewerken
om onze afnemers zo goed mogelijk te bedienen

De mogelijkheid om in een 2-ploegendienst geplaatst te
worden van 17.15-16.15 uur resp. van 16.15-1.15 uur)
is aanwezig. Uiteraard wordt hiervoor een ploegentoe-
slag gegeven

U VINDT BIJ ONS:
- een hogere toeslag op het CAO-loon door een spe-

ciaal daarvoor ontworpen beloningssysteem waarbij
men zelf de beloning kan beïnvloeden

- geen sjouwwerk, door de vele moderne hulpmidde-
len als kraanbanen, rollenbanen c.d.

Dagelijks tijdens de werktijden alsmede op maandagavond van 7.00-8.00
uur stellen wij u gaarne in de gelegenheid te informeren naar arbeids-
voorwaarden enz.

Desgewenst kunt u schriftelijk of telefonisch kontakt
opnemen, telefoon (05750) 5551 vragen naar toestel 353
de heer De Maag

REESINK H A VEN STRAAT 7 — ZUTPHEN

Adverteer in Contact

BRUIDSHUIS

BEIJER-BESSELINK
de grootste spec/'cra/zaak van Oost-Nederland in

bruids- en avondkleding

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

uit FRANKRIJK, BELGIË, DUITSLAND en ENGELAND

IN DOETINCHEM
dinsdag 13 maart a.s.
IN DE SOCIËTEIT

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

Aanvang 20.00 uur

Reserveer tijdig

Kaarten in de voorverkoop of bij TEL. RESERVERING 05448-222
Prijs f 3,50 inklusief koffie.komplet Voor aanvang aan de zaal f 4,50

KONSTANT RUIM

400 bruidsjaponnen
VOORRADIG !

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



"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

Zondag 11 maart

DANSEN
Muziek :

The Evening Stars
/

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

Engbers motors Zelhem

Official dealer van: BMW, Norton, Jamaha, Jawa, CZ, Ducati, WSK

Diverse types uit voorraad leverbaar
Voor deze motoren speciale reparatie-
prijzen en onderde/en
Inruilers: BSA Lightning 1971 f 2800,-
MZ 150 1972 f 1000,-
Jawa 350 1972 f 1300,-

INRUIL FINANCIERING MOGELIJK

Wassinkbrinkweg 2 - Zei hem - Telefoon 08342-1849

in de blazer bent
ublits!

Gelegenheid tot het
LATEN ZAAIEN VAN GRANEN

Spoedige opgave gewenst!

D. M. WULLINK
Tel. 1427
Hengelo Gld

H. MENKVELD
Tel. 1567

Hengelo Gld

Te koop 2 gaskachels DRU
en Benraad l oliekachel m.
tank exklusief model, alles
met pijpen enz. in prima
staat, l droogcloset, l toon-
bank met glasvitrine en
laden 1.45-72 cm

G. W. Eyerkamp
Zutphenseweg 2 tel. 1386

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Adverteer steeds in Contact!

OCCASIONS
met BOM AG garantie

Ford 12 M TS b.j.
Opel Rekord 4-deurs b.j.
Opel Kadett LS bj.
Fiat 850 Special bj.
Fiat 850 Coupé bj.
Fiat 124 bj.
Simca 1501 Special 2 stuks bj.
Austin Seven 1000 1968-
Renault R 16 bj.
Vauxhall Viva bj.
VW 1300 bj.
NSU Prinz 4 L bj.
BMW 1800 bj.
Simca 1100 LS 4-deurs bj.
Citroen Dyane 6 bj.
VW 1300 bj.
Simca 1000 GL bj.
Fiat 850 bj.

1969
1968
1968
1969
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1971
1969
1969
1970
1971
1968
1969
1969

Inruil en financiering mogelijk

DIVERSE INRUILAUTO'S

in mechanisch goede staat o.a.:

Fiat 125 bj. 1968
Fiat 1500 bj. 1967
Vauxhall Viva bj. 1968
Fiat 850 bj. 1968
Opel Kadett bj. 1966
Renault R 10 bj. 1966
BMW 1800 bj. 1966
Simca 1000 bj. 1966
Fiat 850 Coupé bj. 1967
NSU Prinz 4 bj. 1968
VW Karmann Sio bj. 1967
Fiat 600 bj. 1965
Ford Cortina bj. 1969

GARAGE

Wisselink
Steenderen, Dorpsstraat 4
telefoon 05755-228 en 432
Zutphen, Laarstraat 103-105
telefoon 05750-2021

MEDEDELING
Onze sigarenzaak wordt met ingang van

22 MAART 1973

verplaatst naar Zutphenseweg 16 te Vorden
(naast het postkantoor)

Sigarenmagazijn 't Centrum

G. W. Eijerkamp

Onze bakkerij en winkel wordt met ingang van
22 MAART 1973

verplaatst naar Zutphenseweg 16 te Vorden
(naast het postkantoor)

Zie advertenties Contact volgende week

FRUIT fS GEZONI0

GOLDEN DELICIOUS
LOM B ARTS
GOUDREÉtTTEN
STOOFPEREN
Verkoop:
Zaterdagmorgens van 9-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Frufttee/tbedriff

MEDLER

Hebt u financieringen of een persoonlijke lening?
Geef dan uw gezin de zekerheid dat,
mocht u te komen overlijden, zij uw
verplichtingen niet behoeven te
betalen!

Neem bij ons een

restschuld
verzekering

zeer Jcge eenmalige premie
B.v. Als u 25 jaar bent, kost u een verzekering
voor een 3-jarige financiering van f 5000,- slechts
f 27,50 eenmaal te betalen
Vraagt inlichtingen bij Assurantiekantoor

LENSINK
Eligiusstraat 62 - Aalten - Telefoon 05437-3066

Zeer voordelige premies
Verzekeringen - Financieringen - Hypotheken

<U* JLSr^^ J heet op Malakka de bakker. Maar
^% wat zegt dat nu helemaal? Even

weinig als ten onzent, want je hebt.
bakkers van allerlei plujmage. U zit goed met 'n Echte Bakker: hij ver-
plicht zich tot regelmatige strenge keuring van zijn brood door TNO;
hij bakt al zijn brood zelf volgens de traditie van zijn eeuwenoude
vak. Andere bakkers kunt u maar beter Malak aan hebben ...

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

De blazer, die past in de allernieuwste
mannenmodetrend. Dun, voegzaam ma-
teriaal. Rond opgestikte zakken, de
beroemde Cardin reverkraag, een rond-
weglopend voorpand. Sukses beslist
verzekerd!

Trefpunt van mode voor morgen

Uissti
——•^^VORf

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

KLEUREN
TELEVISIE

51 cm beeld

56 cm beeld

66 cm beeld

Kunnen wij u demonstreren !

De nieuwste modellen

IN TOPMERKEN /

met goede inruilmogelijkheid

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Weekend aanbieding!
HINDER

spijkerbroeken
prima kwaliteit, vanaf maat 116

f 10,95
met kleine stijging per maat

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514



Donderdag 8 maart 1973

Tweede blad Contact
34e jaargang nr 49

Er werd 'Neet genölt maor deur
gedreajd' op het carnaval!

Deurdreajers hadden over belangstelling niet te klagen

Prins Willem I op bezoek by de kleuters op de Kranenburg, met rechts juffr. VVolbert die juist jarig was en
links de jeugdpring

Met de overhandiging der sleutel van de gem. Vorden
zaterdag op het gemeentehuis door burg. van Arkel,
verkreeg Prins Willem de Eerste 4 dagen het recht de
kolderieke scepter te zwaaien over deze gemeente. Nadat
vrijdagmiddag de Prins en het bestuur de jeugdige car-
navalsvierders al een voorproefje van het feest hadden
gegeven door bezoek aan de scholen, begon de pret pas
goed tijdens de optocht door Vorden.

Begeleidt door Sursum Corda en Concordia kompleet in
uniform en met drumbands, benevens marjorettekorp-
sen uit Hengelo en Zutphen, trokken de praalwagens
met de Raad van Elf en Prins naar het gemeentehuis.
Zij werden daar welkom geheten door burg. van Arkel
de beide wethouders Bannink en Gerritsen en gemeente
sekretaris Drijfhout. De burgemeester heette het bestuur
'an De Deurdreajers, de Prins en zijn gevolg welkom
en wees er op, dat dit de 2e maal was dat hij in zijn
26 jarige loopbaan zo'n hoog geze Ischap mocht ver-
welkomen. Hij had goed gezien dat de presentatie nu
stijlvoller was, dankzij de nieuwe uniformen. De heer
van Arkel vond het geheel indrukwekkend met de 2
carnavalspoppen en de vele muziekkorpsen.

Hij prees De Deurdreajers die hun carnaval tot hét
streekcarnaval voor Vorden en omstreken hebben ge-
maakt. Was het carnaval vieren in het verleden aan de
bewoners beneden de grote rivieren voorbehouden, te-
genwoordig viert men overal carnaval. Het Vordense
carnaval is een traditie geworden want het wordt voor
de 15e maal gevierd! Spreker wenste allen namens het
gemeentebestuur veel leut.

Nadat de heer Smeets als voorzitter der Deurdreajers
zijn dank had uitgesproken voor de ontvangst verzocht
hij de burgemeester de Prins de sleutel te willen over-
handigen. De Prins zei in zijn toespraak er voor te
zullen zorgen dat de sleutel goed bewaard bleef. De car-
navalsvereniging streeft er naar om de Kranenburg en
Vordendichter bij elkaar te brengen en ik dacht dat dit
een mooie gelegenheid was. Eendracht maakt Macht.

De Prins hoopte ook dat de gemeente e enoplossing zou
vinden voor huisvesting der Vordense jeugd, omdat de
ruimte die er nu is voor Vjoe veel te klein is. Ook de
sporthal is er nog niet. Een positief punt is echter de
te openen bibliotheek in het Nutsgebouw, wat voor Vor-
den alweer een hele vooruitgang is!

Opper 8-Kasfe/enf/efser
De prins wees er op dat dit het laatste jaar van de

burgemeester is en hoopte dat de burgemeester ook als
65 plusser de vermaarde achtkastelentocht zou voort
zetten. Ik geef u dan ook de toepasselijke naam van
'Opper S-kastelenfietser'. Nadat de burgemeester ver
volgens de oorkonde in ontvangst had genomen en even
als zijn be'de wethouders werd gedekoreerd in de Ord<
van De Deurdreajers, bleek uit de Tien Geboden van
Prins Willem de Eerste dat hij zijnveeleisende taak nie
te licht opvatte. De Flamingo's begeleidden hierna als
Prinsenkaped het feestgedruis in 3-kwartsmaat, waarna
het gezlschap met de nodige Alaafs het gemeentehuis
verliet.

helVia een rondganp; door hèT dorp trok men naar De
Wehme waar in no.üme een gezellige sfeer heerste. De
Prins word voorgesteld aan de 2 oudste bewoners me-
vrouw Zwiers (93) en de heer Woessink (93) terwij
ook de personeelsleden ni^^/erden vergeten. Eén was
er jarig die dan ook 'de lu^^ inging. Nadat allen waren
getrakteerd brachten de Prins, de dansmarietjes en een
deputatie van de Raad van Elf en bestuur een bezoek
aan Vordens oudste inwoonster mevrouw Pasman aan
de Kerkstraat die 9 februari 95 was geworden. Het werd
een leuke bijeenkomst, waarbij 4 muzikanten in Achter-
hoekse kleding oude deuntjes speelden en een fruitmand
aanboden.

Bal voor gehuwden
Het bal voor gehuwden van zaterdag werd een geweldig
sukses. Uit alle windstreken kwamen de feestneuzen
naar de Kranenburg waar het dan ook een dolgezellige
boel was, dat zijn hoogtepunt bereikte toen Prins Wil-
lem de Eerste met zijn gevolg hun entree maakten.
Uiteraard waren er prijzen voor de mooiste kostuums!

Kindercarnaval
Het zachte weer had zondagmiddag weer honderden
naar de Kranenburg getrokken om te kijken naar het
kindercarnaval. Het was een zeer fleurig schouwspel om
de talloze Pipo's, groepen enz. te zien defileren met de
praalwagens en muziekkorpsen. Meer dan 600 kinderen
genoten daarna van de show Appie en Flappie in de
grote feesttent. Een van de hoogtepunten was de in.
stllatie van de nieuwe jeugdprins Hemmie Hartman,
die de proklamatie voorlas, terwijl afscheid werd geno-
men van de oude prins Martin I. De jury had het heel
moeilijk om uit de gekostumeerden de mooiste en leuk-
ste te kiezen en met een prijs te belonen. Al met al een
geslaagde inzet van het carnavalsfeest op de Kranen-
burg te Vorden.

Jeugdsoos Vjoe
'Een opvallend vrolijke gevarieerde
visite' komt naar Vorden !
Op uitnodiging van Jeugdsoos Vjoe komt het program-
ma 'Een opvallend vrolijke gevarieerde visite' naar Vor-
den en wel op dinsdag 20 maart. Het programma dat
rechtstreeks via Hilversum 3 vanuit Vorden wordt uit-
gezonden, zal worden gepresenteerd door Kees van
Maasdam, terwijl de produktie in handen is van Co de
Kloet. Dat het programma dat sinds een aantal jaren
'net groot sukses op de dinsdagmorgen van 11-13 uur
door de Vara wordt uitgezonden, een grote populariteit
bezit, blijkt wel uit de grootte van het publiek dat reeds
een aantal uren van tevoren aanwezig is op de plaats
van uitzenden!'. Wij raden iedereen hier in Vorden dan
ook aan om tijdig i nde grote zaal van het Jeugdcentrum
aanwezig te zijn. Op zondagmiddag 18 maart volgt de
supertekenfilm in kleur Asterix en Cleopatra, een grap
per sekonde.

Veilig Verkeer
Voor de te houden verkeersquiz op de verkeersavond
van donderdag 15 maart a.s. hebben zich nu al 11 teams
opgegeven, terwijl daarnaast voor een 4-tal teams nog
toezeggingen zijn gedaan, waarvan de definitieve op-
gave nog niet binnen is.

Goed bedoeld
Ak zo naor buuten kiek vilt et mien op dat et d'r stille
is ewodden um 't voertaofeltjen van de vogels bi'j de
buurvrouw. Et is mooi los weer, der lig gin voer veur
de veugeltjes, die zunt et bos weer inetrokken. Die mot
now zelf de kost maor weer opgaarn. Et was anders
zo'n mooi gezichte at et vroor of als d'r snee lei, dan
was d'r meesttied brood op et taofeltjen en hingen der
apenötten an een ftiwken. Een aardig gezichte en een
mooie gelegenheid um die hongerige veugeltjes wat
naoder te bekieken.

Wi'j mossen der eigenluk een veugelbuuksken bi'j hem-
men maor zoowied hew et nog neet ebracht. De buur-
vrouw kent ze haost allemaole: toetvinken, bi'jmeezen,
wipstetjes nuum maor op. Veur ons bunt de meesten
maor zoo veugeltjes. Maor evengoed vin ik et mooi
dat ze die dierkes de winter deurhelpt. En toch is et
goed dat de buurvrouw is opgehollen met voeren en
dat ze weer et bos in mot um de kost te gaarn. En dan
mok terugdenken an et leste jaor van den oorlog. Daor
was van alles neet volle meer, de boeren waarn ook
de hoender haost allemaole kwiet. Een paar olden liepen
hier en daor nog. Um toch neet heelemaale zonder te
kommen had de buurman zich een paar bruudhoender
ezet, de eier had e gehaald bi'j de fokker die der ook
nog een paar hans had loopen.

Et uutbruun veel met, een paar mooie koppeltjes kuu-
kens. De eerste paar wekke wodden ze nog bi'jevoerd

maor toen mossen ze de ko maor opzuuken. De beide
kloeken trokken met et hongerige spul rond, en vonnen
een ende van huus af al gauw een dreuge graven daor
in dat olde blad konnen ze ge wodden! 's Margens
op een goeie tied wazzen der al. At et weer der effen
naor was koj ze der vinnen. En later toen de kuukens
de kloeken neet meer neudig hadden, toen et al leg-
gende hoender wazzen, een paar jaor lang koj dat kop-
peltjen hennen daor antreffen. Altied even gezond en
wierig, niks gin las van te vet wodden.
Die hoender hadden van kuuken af eleerd de kos op
te scharrelen. De jongen van een jaor later kregen
v\reer voer in cl c bak, die hebt de weg zoo wied van huus
nooit kunnen vinnen. En daor dach ik an, now met die
veugeltjes. Ik zie wel es dat sommige mensen blieft
voer streujen, al is et ook et mooiste weer van de wereld
Het is natuurluk goed bedoeld maor aw now de veugel-
tjes der an went dat ze bi'j de mensen veur de deure
de kos op kunt halen? Dan hoeft ze zich neet zo druk
te maaken met et zuuken naor ongedierte, maor daor
stuuren wi'j de natuur met in de warre!
En hoe geet dat straks met die veugeltjes die wegtrekt ?
Ze bunt niks gewend en wi'j kunt heur gin voer nao-
brengen, hoe zal dat gaon ? Ik wil der maor met zeggen
't is goed um de veugeltjes deur de winter te helpen
maor deur der met an et voeren te blieven kuw der een
hoop an bedarven! Voeren as et neudig is, is goed, maor
ze mot wierig blieven das ook et beste veur de veugel-
tjes zelf. Dat hek nog onthollen van die hoender die
daor geregld in die olde graven zatten te rossen.
De natuur hef now eenmaol zin eigen regels en daor
mow neet an gaon veranderen liekt et mien toe. Laot
de mensen die hier meer van afwet der et eure maor
es van zeggen D'nOom

Damrubriek
Hier volgt onze gebruikelijke opening:
1. 32-28 18-23 2. 34-29 23x34 3. 40x29 19-24 4. 38-32
17-21 5. 31-26? 12-18 6. 26x17 11x22 7. 28x17 24-30
8. 35x24 18-23 9. 29x18 20x27 10. 37-31 13x11 11. 31x22

Stand van ons vorige probleem:
Wit 10 schijven op 20 24 25 31 32 33 38 39 40 en 42
Zwart 10 schijven op 7 8 9 13 15 17 18 21 22 en 29

Goede oplossingen ontvangen van: Wolferink, van Ma-
nen, Eykelkamp, Hiddink, Wassink, Janssen, Bennis,
Grotenhuys ten Harekl en Reuver
Oploss'ng was: 1. 31-27 22x31 2. 40-34 29x40 3. 39-34
40x29 4, 32-27 21x43 5. 20-14 29x47 6. 14x1 47x20
7. 1x19 en op zwart volgende zet 19-14 of 19-24

Ons nieuwe probleem:
Wit 11 schijven op
Zwart 11 schijven op
Wit speelt en wint!

26 29 34 36 37 38 39 42 48
13 14 15 16 18 22 23 27 28

zwart

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

Vergadering
Minder geld voor leermiddelen
Op de vergadering van de openbare school te Linde
bleek dat ondanks kontributieverhoging het aantal leden
vrijwel konstant is gebleven. Dit jaar zullen alle leden
de schoolkrant De Schakel ontvangen waarvan de kos-
ten door de afd. Vorden worden bijgedragen. Penning-
meester Kettelerij kon een batig saldo melden. De af-
tredende voorzitter van de Peijl werd dank gebracht voo
de wijze waarop hij ruim 10 jaar op bekwame wijze de
voorzittershamer hanteerde. Tot nieuwe bestuusleden
werden gekozen mw Dekker en de heer Niemeyer.
Uit de jaarverslagen van sekr. van Dijk bleek, dat uit
statistische gegevens en informaties kan worden afge-
eid dat de hoofden der Vordense Openbare Scholen

over minder geld kunnen beschikken voor de aanschaf
van leermiddelen dan hun kollega's elders. Het door de
schoolraad geadviseerde en voorzichtig geraamde be-
drag van f 38,50 wat al spoedig te laag bleek, werd
niet geaksepteerd. Ook het bedrag voor materiaal en
exploitatiekosten dat voor dit jaar tegenover het vorig
aar vrijwel hetzelfde, is in vergelijking met het lande-
ijk gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten ver bene-

den dit gemiddelde.
Hoewel de dorpsschool per l januari 8 vaste leerkrach-
en telt is nog steeds een halve klas in het spreek-
<amertje gehuisvest, terwijl dit dringend voor haar oor-
spronkelijke bestemming benodigd is. Een evtra school-
okaal hetzij permanent hetzij een noodlokaal, zou een
,eer gewenste oplossing zijn. Momenteel worden de wc's
n de Dorpsschool gemoderniseerd. Dit belooft een zeer
rote verbetering te worden. Hiermee zullen alle oude
uitenmuren verdwijnen, behalve dat kleine stukje naast
e voordeur. Hiervoor zal toch stellig een oplossing
evonden kunnen worden en moeten worden ter verfraa-
ng van het aanzicht, zoals dit ook bij andere gebouwen
ormaal geacht wordt.
)ver een en ander zal kontakt met de schoolraad wor-
en opgenomen. Uit de taken en bevoegdheden van de
choolraad als gem. adviesorgaan, blijkt nl. dat deze
choolraad een belangrijke schakel dient te zijn tussen
et gemeentebestuur en het Openbaar Onderwijg, omdat
en gemeentebesteuur naar zijn aard verder afstaat
an het schoolgebeuren en elk belang nu eenmaal beter
ediend, door de mensen die er direkt bij betrokken zijn
)m tot een hechte samenwerking tussen de Nutskleu-
rschool De Kroezestulp, de openbare kleuterschool Het

Cwetternest en de openbare basisscholen te komen zal
en kommissie ingesteld worden, die de koördinatie
hiervan op zich zal nemen.

Woonvisie
meubelen

Kwaliteits
meubelen
Grote voorraad en betaalbare prijzen

Blijvende garantie

ZIE ONZE MEUBELTOONZALEN

IE E N 2E ETAGE

HELMINK
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1514

renata
KINDERSCHOENEN
IN 4 WIJDTE MATEN

SMALLE voeten:
SMALLE schoenen

BREDE voeten:
BREDE schoenen

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat zij voornemens zijn - met inachtne-
ming van artikel 19 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening -

a) a&n de Vereniging voor Christelijk Nationaal
School onderwij s vrijstelling te verlenen van art.
6 van het Uitbreidingsplan Vorden, herz!ening
1962, zulks voor de bouw van een permanente
tweeklassige kleuterschool aan de Schoolstraat,
ter plaatse van de voormalige noodkleuterschool
De Springplank

b) aan de heren H. B. J. Horsting en J. H. Zwe-
verink vrijstelling te verlenen van art. 27 van het
Uitbreidingsplan Vorden, herziening 1962, zulks
voor de bouw van 2 woningen aan het verlengde
Wiemelink, naast de kleureschool De Timpe.

De bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 8
tot en met 22 maart voor een ieder ter gemeente-
sekretarie ter inzage, gedurende welke termijn
belanghebbenden schriftelijk bezwaren tegen ge-
meld voornemen kunnen indienen bij B&W

Vorden, 6 maart 1973

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
De burgemeester,
Van Arkel
De sekretaris,
Drijfhout

Zeer speciale aanbieding !

TEENER

SLAAPKAMER
KOMBINATIE

bestaande uit

2 DEURS KAST
BED
NACHTKASTJE EN
COMMODE met bovenkasf

De prijs ongelooflijk

nu f495,-
ZIE ETALAGE !

HELMINK



Nieuw tapijt?
U weet het

VOOR MERKTAPIJT
uit voorraad te leveren

5 jaar slijtgarantie en wekelijks

SPECIALE AANBIEDINGEN

Uw tapijtleverancier:

HELMINK
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1514

Het leggen doen wij vakkundig en gratis!

Zie onze tapijthal (achter de zaak)

Gezocht
VAKANTIE-PLEEGGEZINNEN
Weet u al waar u deze zomer heen gaat met vakantie ?
Er zijn in Europa legio kinderen die nooit met vakantie
kunnen door bv. erbarmelijke toestanden in huis. Bij
de Stichting Europa Kinderhulp kent men honderden
van deze kinderen. Sinds de oprichting in 1960 wordt
jaarlijks een steeds groter aantal kinderen naar Ne-
derland uitgenodigd om hier een 4 weken durende va-
kantie door te brengen bij pleeggezinnen. Zij die in
deze kontreien er wat voor voelen zo'n kind enkele
weken in huis te nemen kunnen zich daarvoor in ver-
(tel. 05752-1484) Men kan kiezen uit de volgende mo-
binding stellen met de heer Bijlsma, Het Gulik Vorden
gelijkheden: 30 juni-21 juli Ned. kinderen; 3-27 juli
Franse kinderen; 23 juli-16 aug. Duitse kinderen en
30 juli-24 aug. Franse kinderen

gen in het werk om veel Vordenaren mee te krijgen
naar deze wedstrijden. Verdere plannen van de sup-
portersklub: binnenkort een verloting, voorts op een
nog nader te bepalen datum een film en dia.avond over
crosses en wegraces.

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding

Zie raambiljet:

Don. l/z kg Gekookte Bieten 49

Vrd, ]/2 kg Geschrapte Worteltjes 39

Zat. 2 zware kroppen Sla gO.

l kg Sappige Handperen. 125

Mnd. x/2 kg Groene Kool panklaar 55

Di. l/2 kg Gesneden Koolraap 45

Wnd. MJ kg Gesneden Andijvie 75

J. J. Dijkerman
Bloemen - Plasten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

TE KOOP

NL FOKBEREN
opgenomen met B-f- met gezond-
heidscertificaat, ingeënt tegen vee-
ziekte, Vader Albert
Moeder Ie klas sterzeug

G. B. Lebbink
Eikenlaan 27 - Vorden Telefoon 05752-6739

NEEM HETELUCHT-

VERWARMING
met zijn specifieke voordelen!

Vraag vandaag nog alle inlichtingen

A. B. NIJENHUIS
de Steege 5 - Vorden - Tel. 05752-1843

DAMSPORT i
Voor de onderlinge jeugddamkompetitie van DCV wer-
den gespeeld: A. Wagenvoort-Seesing 2-0, Hesselink-
Steenbreker 1-1, Buunk-Oltvoort 1-1, Brinkerink-W.
Wagenvoort 0-2, Klein Brinke-Lammers 2-0, Steenbre-
ker-Bosboom 1-1, Graaskamp-Wentink 2-0, Bolink-M,
Denkers 1-1, Oltvoort-Wiekart 1-1, Memelink-E. Baank
0-2, Gosselink-Huetink 2-0, Gosselink-Wolsing 2-0 en
Zoerink-Beefting 0-2

Bij de huisdammers: Wesselink-Scheffer 0-2, Rossel-
Eskes 2-0, Scheffer-Berkelder 2-0, te Velthuis-Wesselink
2-0, Groot Jebbink-ter Beest 0-2, Eskes-te Velthuis 0-2
Onderling: Hesselink-Wassink 1-1, Hoenink-Rossel 1-1
Grotenhuis ten Harkel-Offereins 0-2, Esselink-Nijenhuis
0-2, Heuvink-Oukes 2-0, Lamers-Klein Kranenbarg 0-2
Dimmendaal-Sloetjes 2-0, Breuker-Wiersma 2-0 en
Lamers-Offereins 2-0

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

Drempt 1-Vorden l, Vorden 2-Pax 3, Vorden 4-Oeken 2
WitkampersS-Vorden 3, Be Quick 6-Vorden 5, Vorden 6
Warnsveldse Boys 4, Ratti 2-Vorden 2 (zaterdag)
Vorden3-Haarlo 3

Motorsport
Jan Oosterink rijdt thans op Montesa

De Vordense motorcoureur Jan Oosterink zal dit seizoen
niet meer op een Maico rijden maar op een Montesa. Op
deze snelle en mooi afgewerkte machine behaalde Jan
tijdens zijn eerste wedstrijd in dit seizoen te Harfsen
een fraaie 3e plaats.

De Vordenaar zal op 18 maart in Hengelo G deelnemen
aan de kampioenscross die zal worden georganiseerd
door Ha move. Het verdere programma ziet er voor Jan
als volgt uit: l april Apeldoorn, 30 april Meerkerk,
27 mei Doetinchem en de laatste op 2 september te
Loenen.
De supportersklub van Jan stelt momenteel veel pogin-

Met
Contact
zit
u goed!

Luxaflex
ZONWERING

PRAKTISCH - DUURZAAM

DECORATIEF EN BESLIST NIET

DUUR

BESTEL VROEGTIJDIG
dit voorkomt lange levertijd

Uw Luxaflex dealer:

HELMINK

Zware uitvoering,
geëmailleerd met
dekor, geschikt voor
gas, elektrisch en
kolen

STERK
VERLAAGDE
PRIJZEN

Niet alleen
voor de

f© i vakantie

Maar bij elke
wandeling loopt

u heerlijk op deze
CRISTALL sportschoen,
gemaakt van varkens-
suède.

De sportieve schoen met
voetbed

Wullink
vooraan in

schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Aanvang verkoop

STdars/oren
maandag 12 maart

Mw. Klem Haneveld-
van der Zee

Nieuwstad 57
Vorden

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

Eén op de tien iliMÜeiCü lijdt aan astma.
Dat is een enorm getal Maar het aantal kinderen
dat aanleg voor astma heeft, is nog veel groten

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

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

Koos Postema zei tal in Vara's Klein Uur ü
over astma:

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

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

txlw *»r «t BW, A ^MM>^ Mefle Ita^HW J^B.

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

O voor school en bedrijf s (para-)medici en
maatschappelijk werken

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

wat n nodig hebt.

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

\
l

j

Wekelijks te koop gevraagd
7,v,;iro stiorkalvereu
voor onze mesterijen

WIM HEUSINKVELD

Hengelo G . Tel. 05753-1728

met ingang van 9 maart
van Zutphenseweg 13 naar

Vogelbosje 13, Vorden

Familie Derksen

JUWEEL
WERF/

Verf waar u zo feilloos
mee schildert, ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uwverfhande-
laar hééft Juweel verf l
Vraag ook naar die
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de
kleintjes!

Schildersbedrijf
J. M. Uiterweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden
Tel. 05752-1523

Het smaakt goed, dat
VLOERBROOD
van de warme bakker !

VAN ASSELT
Telefoon 1384

VOORAL UW

Wapen- en Sporfhandol

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoedcrs

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295


