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NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

interessante

verkiezingen

op komst

Gemeenteraad in Vorden
krijgt volkomen nieuw gezicht

De komende gemeenteraadsverkiezingen (eind mei)
beloven wat de gemeente Vorden betreft, bijzonder
interessant te worden. Zeker is dat vier raadsleden
niet meer terug zullen keren, terwijl gezien de te ver-
wachten samenstelling van de diverse groslijsten het
niet uitgesloten moet worden geacht, dat nog meer
raadsleden zullen (moeten) afhaken.
Dat, gevoegd bij de nieuwe burgemeester die waar-
schijnlijk in j u n i benoemd zal worden, maakt dat er
in de raadszaal een geheel andere wind zal gaan waai-
en, waarmee niet bedoeld wordt dat er misschien een
andere koers gevaren zal worden. Dit laatste ligt niet
zozeer voor de hand aangezien er objekten zijn waar-
van de lijn doodgewoon dient te worden doorgetrok-
ken, althans dat is de mening van verschillende raads-
leden.
Wat de Parti j van de Arbeid in Vorden betreft, is het
zeker dat de zittende raadsleden mevr. v. d. Heide-
v. d. Ploeg en de heer J. Bosch ambities hebben om in
de raad terug te keren. De heer G. Koerselman zal
men niet meer in de raad terugzien, waardoor de
kans zeer groot is dat de heer Bosch als lijsttrekker
gaat fungeren.
De W D-raad sleden H. Tjoonk en mr R. A. v. d.
Wall Bake hebben bij monde van de heer Tjoonk ver-
klaard interesse te hebben om zich opnieuw kandidaat
te stellen.
De drie konfessionele partijen KVP, CHU en ARP
zullen onder de naam Christelijk Demokratisch Appel
(CDA) op één lijst aan de verkiezingen deelnemen.
Zeker is dat de heer Z. Regelink (éénmansfraktie
ARP) het bijltje er bij neer zal leggen. Wethouder
G. J. Bannink (CHU) is wel bereid zich opnieuw be-
schikbaar te stellen. De heer A. G. Mennink (CHU)
heeft op dit moment nog geen beslissing genomen. Dit
hangt af van het feit hoe de CHU de groslijst zal sa-
menstellen. De heer G. Bogchelman (CHU) zit even-
eens in een moeilijk parket, doch dat heeft een andere
oorzaak. Tengevolge van een ongeval ligt zijn echt-
genote nl. al geruime tijd in het z iekenhui^ waardoor
hij het op dit moment moeilijk vindt een standpunt in
te nemen.
Bij de KVP stopt de heer W. B. J. Lichtenberg, daar-
entegen staat de heer R. J. van Overbeeke positief te-
genover een eventueel nieuw raadslidmaatschap. Nog-
maals, bij deze drie partijen hangt veel af hoe de ge-
zamenlijke groslijst er zal gaan uitzien.

VORDENS BELANG
Wat de zesde partij (BR) in de gemeenteraad betreft,
staat vast dat de heer M. H. Gotink niet in de raad
zal terugkeren. Voor wethouder J. W. M. Gerritsen
ligt de zaak wat anders. Gezien zijn vergevorderde
studie voor meester in de rechten speelde hij met de
gedachte om te stoppen en de vrijgekomen tijd geheel
te besteden aan zijn studie. Nu is er echter in Vorden
inmiddels een nieuwe partij (beter gezegd een groepe-
ring) geregistreerd onder de naam ,,Vordens Belang".
Deze groepering heeft geen politieke kleur maar be-
oogt het dienen van de belangen van de gehele Vor-
dense bevolking. Welnu Vordens Belang heeft een be-
roep op de heer Gerritsen gedaan om als l i jst trekker
van deze partij te willen fungeren. Gezien de funkl ic
die de fraktie van Binding-Rechts in de loop der jaren
in de gemeenteraad heeft vervuld en die niet door an-
dere partijen kan worden voortgezet, ziet Vordens
Belang graag dat het beleid zal worden doorgetrokken
zij het dan op een bredere basis (de afdeling Vorden
van Binding-Rechts is zoals bekend opgeheven.)
Met het oog op de verdere uitwerking van plannen
zoals bv. het dorpscentrum, aankoop kasteel Vorden,
het uitbouwen van subsidie- en sportzaken, staat de
heer Gerritsen niet onwelwillend tegenover het ver-
zoek van Vordens Belang om zich voor deze groep

in te zetten. Een definitieve beslissing heeft hij echter
nog niet genomen. Wel stelt hij duidelijk dat bij een
eventueel ..ja" de funktie van wethouder niet in het
geding is. De groslijst van Vordens Belang zal t.z.t.
nog nader worden bekend gemaakt.

DE HEER G. KOERSELMAN:
„IK ZAL DE RAAD MISSEN"

Wanneer de heer G. Koerselman officieel afscheid
neemt, heeft hij er 23 jaren als raadslid voor de PvdA
op zitten. Reeds 4 jaar geleden achtte hij de tijd ge-
komen om er mee te stoppen. Op aandringen van de
leden besloot hij nog een periode vol te maken, maar
nu op 67-jarige leeftijd vindt hij het welletjes. „Jonge-
ren moeten het nu maar eens overnemen", is zijn op-
vatting.
Als man uit de arbeidersklasse (zo er van „klasse" ge-
sproken kan worden) heeft hij een kostbare tijd ach-
ter de rug. Vooral in de tijd toen de raadsvergaderin-
gen nog overdag werden gehouden. „Dat kostte mij
dus telkens een snipperdag en dus in feite geld. Tk heb
het er echter graag voor over gehad, want achteraf
geeft het je toch een grote voldoening de mensen een
beetje met hun problemen te hebben kunnen helpen."
Bijna 20 jaar heeft de heer Koerselman samengewerkt
met fraktiegenoot G. J. Wuestenenk. „Wel hadden we
vaak verschillende opvattingen, maar dat neemt niet
weg dat Wuestenenk een eerlijke vent was."
De woningnood en de daarmee samenhangende pro-
blemen lagen de heer Koerselman na aan het hart.
„Toen ik pas in de raad kwam. behoefde je over so-
ciale toestanden niet te praten. Gezien hun funktie in
de maatschappij, trok het merendeel van de raad zich
dit niet aan. Later toen aan het licht kwam hoe de
mensen zich vaak moesten bedruipen. toonde men wel
begrip. Het heeft me grote vo1^" *ning gegeven dat er
in Vorden altijd een behoorU^ werkgelegenheid is
geweest. Toch hoop ik dat e^^ït meer i n d u s t r i e zal
komen. We komen dan onherroepelijk vast te zitten
met de woongelegenheid. Wat me nog wel een beetje
tegenstaat is dat de burgers ̂ fe vaak schromen om
het gemeentehuis binnen te sl^>en om zich van ad-
vies of i.d. te laten dienen. Er is naar mijn smaak nog
teveel formaliteit, hoewel hierin gelukkig veel ten
goede is veranderd. Bijzonder f i j n vind ik het dat ik
als man „met de overall" aan altijd in de raad werd
geaksepteerd en gerespekteerd met mijn zienswijze.
De kontakten waren altijd goed, ik zal de raad dan
ook wel missen", aldu de heer Koerselman.

DE HEER Z. REGELTNK:
.JL MOET HEENGAAN VOOR HET FEEST

IS AFGELOPEN"

De heer Z. Regelink die in de raad van Vorden nogal
eens met een nuchtere opmerking uit de hoek pleegt
te komen, lichtte zijn besluit om te stoppen ook heel
nuchter toe: „Te oud (68 jaar) voel ik me niet, maar
je moet heengaan voor het feest is afgelopen".
In september 1958 deed de heer Regelink zijn intrede
in de raad. Ongeveer 12 jaar heeft hij samengewerkt
met oud loco-burgemeester de thans 82-jarige A. J.
Lenscl ink. ,.F.en fantastische leermeester met wie ik
het bijzonder goed kon vinden." De laatste vier jaren
vertegenwoordigde de heer Regelink de raad in zijn
eentje. „Wel moeilijk, overal zit je alleen voor. Trou-
wens ik heb nooit het idee gehad dat de grotere par-
tijen dachten: die zit maar alleen, die hebben we niet
nodig."
De heer Regelink, die op een steen worp afstand van
de gemeente Warnsveld woont, vindt het van groot
belang dat er personen uit het buitengebied zitting
hebben in de raad. „Komen alle raadsleden uit het
dorp dan heb je kans dat het buitengebied wordt ver-

waarloosd", aldus luidt zijn zienswijze. Hij is ook een
voorstander van niet al te veel industrie in Vorden.
..Laat Vorden alsjeblieft een agrarisch dorp blijven.
Zeer dankbaar ben ik voor het feit dat het zondags
rondom Vorden zo lekker rustig is. Tegen sport op
zondag heb ik geen bezwaar, maar dan toch niet op
zondagmorgen. Wat me spijt is dat we in Vorden nog
steeds geen dorpscentrum hebben. Toch hoop ik de
realisering hiervan nog te kunnen meemaken."
De prettigste dag uit zijn zittingsperiode is geweest de
dag dat hij als nestor van de raad samen met zijn
vrouw het regeringsjubileum van koningin Juliana
mocht bijwonen. „Dat ik dat heb mogen beleven, de
kon ink l i jke familie een hand geven. Dit vergeet ik
nooit." Al met al heeft de heer Regelink de jaren als
raadslid met grote voldoening ervaren. Voor de jon-
geren die de opengevallen plaatsen in de raad van
Vorden gaan innemen heeft hij één advies: „Luister
eerst een half jaartje en dan pas wat zeggen!"

DE HEER M. H. GOTINK:
„TEGEN ONTEIGENING"

Van mening zijnde dat jongeren het voortaan maar op
moeten knappen en tevens om gezondheidsredenen
heeft de heer M. H. Gotink gemeend een punt te
moeten zetten achter zijn raadslidmaatschap. De heer
Gotink heeft in totaal 16 jaar zitting gehad in de raad.
Direkt na de oorlog 4 jaren voor de ARP en vanaf
1962 eerst voor de Boerenpartij en later voor Binding-
Rechts (de frakt ie koos nl. op een gegeven moment
voor hel beleid van de heer Harmsen). Wethouder J.
W. M. Gerritsen die al 8 jaren met hem de fraktie
vormt, heeft de samenwerking met de heer Gotink
als bijzonder positief ervaren. Het zijn niet alleen frak-
tiegenoten maar bovenal vrienden. Altijd neemt het
tweetal een gezamenlijk staoÉ^mt in.
Het sterkste punt van de heWKiotink is dat hij nooit
geen vooroordeel heeft. Altijd heeft hij begrip voor
het standpunt van een ander. Onteigening van gron-
den is een doorn in Gotink's oog. Hen stok paard je
van hem is om alles in den minne te schikken. Als
man uit het buitengebied (bmirtschap Dclden) staan
de landbouwbelangen prima^^ij de heer Gotink. Mo-
menteel maakt hij zich ernstig /orgen over het toene-
mende aantal „vreemdelingen" dat zich in de buiten-
gebieden gaat vestigen. „Dat schaadt de agrarische
belangen", aldus luidt zijn mening.

DE HEER W. B. J. LICHTENBERG:
„GEEN REVOLUTIONAIR BELEID VOEREN"

Wegens vertrek naar elders heeft het KVP-raadslid
de heer W. B. J. Lichtenberg moeten besluiten uit de
raad te stappen. Vanaf september 1966 heeft hij de
belangen van de KVP behartigd. De eerste vier jaren
samen met de heer A. H. A. Hartelman. „Een gewel-
dige kollega die ik niet heb kunnen evenaren, hoewel
ik er wel mijn uiterste best voor heb gedaan", aldus
de heer Lichtenberg, die de veelheid van partijen in
de raad van Vorden geen pluspunt vindt. „Een bun-
deling van krachten zou wel zeer gewenst zijn."
De woningnood grijpt de heer Lichtenberg diep in het
hart. In totaal drie jaar lid van de woningkommissie
en momenteel reeds vier jaar in Thuis Best geeft hem
in dit verband wel recht van spreken. Dat plan Brin-
kerhof nu van de grond komt, doet de heer Lichten-
berg veel deugd. „Een revolutionair beleid hebben
we niet gevoerd, maar ik ben wel ontzettend dankbaar
dat tijdens mijn zittingsperiode de parallelweg te Kra-
nenburg, de verharding van de Eikenlaan en daaraan
vastgekoppeld het uitbreidingsplan Kranenburg uit
de verf is gekomen", aldus de heer Lichtenberg die
bijzonder kontent is over de wijze van samenwerking
met de gehele raad.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

HERVORMDE JONGEREN GAAN OP BEZOEK
In het kader varr de oekumenische samenwerking,
waarmee de kerken in Vorden een begin hebben ge-
maakt door het oprichten van een plaatselijke Raad
van Kerken, zullen ongeveer 60 tot 70 jongeren van
14 tot 18 jaar op maandag 25 maart a.s. 's avonds
een bezoek brengen aan de Rooms Katholieke kerk
en het klooster in Kranenburg.

BAAS IN EIGEN
PROVINCIE
Ir. Baas,
Zutphen
Mr. Slingenberg
Vorden

Deze jongeren namen in de afgelopen winter deel aan
de gespreksgroepen van het Leerhuis van de Her-
vormde gemeente. Tot besluit van dit winterprogram-
ma willen zij zich graag op de hoogte stellen van het
geloofsleven in de Rooms Katholieke Kerk. Pater
Sutorius zal deze jongeren mét hun predikant ont-
vangen, rondleiden en een en ander vertellen. Daarbij
zal het ongetwijfeld komen tot een goede uitwisseling
van gedachten.

v. v. Vorden stelde
kommissie van goede
diensten in
Hel is goed dat de voetbalvereniging Vorden de be-
schikking heeft over een nieuwe kantine. In de oude
kantine zouden de ruim 100 personen die voor de
buitengewone ledenvergadering waren komen opdagen
geen plaats hebben kunnen vinden.
Door 72 leden van de afdeling zondag was om deze
vergadering verzocht. Dit naar aanleiding van een en-
quêteformulier die de afdeling zaterdag onder haar
leden had verspreid en waarin o.a. de vraag werd
voorgelegd: „zou u er voor voelen dat de afdeling
zaterdag als eigen vereniging gaat optreden". Dit
laatste lag de leden van de zondagafdeling bijzonder
zwaar op de maag.
Het lag voor de hand dat hierover in de vergadering
danig en verhit werd gediskussieerd. Al gauw bleek

dat het hier in feite om een aantal persoonlijke kwes-
ties ging, want zowel de leden van de afdeling zater-
dag als de afdeling zondag voelden niets voor een op-
splitsing van de voetbalvereniging Vorden. Dit laatste

Z I L V E R W I T EDELSTAAI .

KOERSELMAN CASSETTES

was vooral te danken aan de taktische wijze waarop
voorzitter De Boer de vergadering leidde.
Omdat het werkklimaat tussen de afdelingen zaterdag
en zondag nog lang niet gezond schijnt, besloot de
vergadering een zgn. kommissie van goede diensten
te benoemen. Deze kommissie zal trachten een oplos-
sing voor dit probleem te vinden opdat de hier en
daar nog bestaande kontroverses voorgoed uit de
wereld kunnen worden geholpen. Namens de afdeling
zaterdag hebben zitting de heren W. Stokkink en J.
Harmsen en namens de afdeling zondag de heren A.
Nijenhuis en A. Velhorst.
Konklusie na afloop van deze vergadering: „Bij de
voetbalvereniging Vorden wordt de soep niet zo heet
gegeten als ze wordt opgediend".

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.30 uur dr. O. Jager te Kampen; lc).0() uur ds. N.
J . Goris te Zutphen

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoed recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden. telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke c insdagavond van 18.45 tot
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDTNGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

GEBOREN, geen.

ONDERTROUWD: geen.

GEHUWD: G. W. A. Hogewcij en S. C'rama.

OVERLEDEN: L. Haarman, 69 jaar, echtgenote van
J. Riefel; L. J. Rietman, 89 jaar, echtgenoot van W.
van Til.



Pracht

BOSJE
ROOSJES

voor

Knalkoopje

PRINCE FOURRE
GROTE ROL

(zolang de voorraad strekt) voor

Fricandellen
3 stuks

Roomsnitzels
3 stuks

Magere speklappen
500 gram

Voor een heerlijke erwtensoep :

Bovenbeen of Hips
500 gram nu

Varkenspootjes
nu 3 stuks

Runderlappen
500 gram nu

Onze specialiteit :

Runderrollade A
500 gram om te stoven, heerlijk gekruid )̂ • •

Malse riblappen K OO
500 gram W jfciW

Ons bekende

Soeppakket * 2,58
200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99
150 gram ZURE ZULT 79

150 gram BOTERHAMWORST 79
150 gram PALINGWORST 119
150 gram GROVE BOERENMETWORST 119

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen !
Voor- en achterbouten tegen speciale lage prijzen, diepvriesklaar

Medium, small of large

HUISHOUD-
HANDSCHOENEN

per paar nu

Diverse smaken

JOHN MOIR
PUDDING

2 pakjes van 98 voor

groente en f ruit

Hollandse komkommer
per stuk

Harde uien
per kilo

Panklare rode kool
500 gram

Verse ananas
per stuk

Volsappige citroenen
5 stuks

Jaffa grape f ruits
6 stuks

Pers sinaasappelen
(honingzoet) 12 stuks

UIT WIJNHOEKJE
Neem vast iets in huis

voor de paasdagen !

Pontoise landwijn O "JC
rose of rood, literfles van 325 voor ^™ J ^^

Golden Amontillado
'Siebrand' fles van 325 voor

Moselblümchen wijn
(koel serveren) fles van 348 voor

Legner jonge jenever
liter

Fijne Franse cognac
'Courvoisier V.S.O.P.' per fles

sss UIT ONZE
SLIJTERIJ

2150

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer hiervan !

Don Campos sherry
3 flessen slechts

Beaujolais
deze week per fles

999

585
GROTE MAMMOET ONTBIJTKOEK
nu voor

SMARIUS EIERKOEKJES 350 gram
80 tot 100 stuks, van 250 voor

Rose fond sprits R.b. hazelnoot
R.b. pitmoppen heerlijk koekje nu

MERGPIJPJES NATUREL
pak van 122 voor

Weer volop voorradig
TEA CRACKERS EN PAASMATZES

PAASMIX chocolade fantasie Q^
per bakje nu O w

ZOUTE DROP QQ
pak a 10 rolletjes van 110 voor O\/

BOLLETJE PANEERMEEL
2 pakjes voor

POTATO CHIPS
grote baal van 112 voor

GEURTS APPELMOES 3/4 pot 95
Elke 2e pot voor slechts

FIJNE SOEPBALLETJES
2 blik van 156 voor ,

WIENER KNAKWORST
pot a 8 stuks 125 - Elke 2e pot

CHINESE SPERZIEBOONTJES
per blik nu

KG KOFFIE vacuüm
500 gram van 422 voor

MAGERE CHOCOLADE DRANK
literfles van 118 voor

HERSCHI CASSIS literfles 135
Elke 2e fles

CLASSE ROYAL BIER
krat a 24 flesjes

POPLA 1000 CLOSETPAPIER
pak a 4 rol van 138 voor

VERNEL WASVERZACHTER
2 liter van 329 voor

VLOEIBARE GROENE ZEEP
literflakon van 215 voor

KOFFER PERSIL ZEEPPOEDER
van 780 voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



(Inplaats van kaarten)

FRANS BESSELINK
en
ALY KLEIN KRANENBERG

hebben de eer u, mede namens hun ouders
kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op vrijdag 22 maart a.s. 's middags
om 14.30 uur ten gemeentehuize te Hengelo G

Kerkelijke bevestiging om 15.00 uur door ds
Kabel en pater Sutorius in de Chr. Koning-
kerk te Vorden

Maart 1974
Stationsweg 21, Vorden
Antinkweg 2, Hengelo G

Toekomstig adres: Spalstraat 10e, Hengelo G

Receptie van 16.45 tot 17.30 uur in hotel
Concordia te Hengelo G

WHMHMMMMM3

CJERARD HULSHOF
en
JEANNETTE KROES

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen om in het
huwelijk te treden
De huwelijksvoltrekking vindt plaats op vrij-
dag 29 maart a.s. om 14.00 uur in het ge-
meentehuis te Vorden
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden door de weleer
waarde heer ds J. C. Krajenbrink

Maart 1974
Vorden, De Haar 5
Doetinchem, Kruisbergseweg 25

Toekomstig adres: Eikenlaan 56, Borculo

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in cafe-rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit), Vorden

Heden nam de Here uit ons midden weg mijn ge-
liefde man en onze zorgzame vader, grootvader
en overgrootvader

LAMMERT JAN RIETMAN
echtgenoot van Willemina van Til
eerder van Hendrika J. Wesseldijk

in de gezegende ouderdom van 89 jaar.

Vorden: W. Rietman-van Til
Warnsveld: H. J. Rietman

H. J. Rietman-Oortgiezen
Vorden: G. Rietman

J. H. Rietman-Hesselink
Vorden: Joh. Rietman

J. G. Rietman-Ruiterkamp
Voorst: B. Rietman

H. J. Rietman-Wolters
Klarenbeek: J. H. Rood-Rietman

J. W. Rood
Wichmond: A. Rietman

M. L. Rietman-Langwerden
Vorden: L. J. Rietman

T. F. Rietman-te Kiefte
Vorden: W. Rietman

G. W. Rietman-Maalderink
Vorden: J. W. Rietman

H. Rietman-Willems
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 17 maart 1974
Baakseweg 12

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag
21 maart om 12.00 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Vorden. De teraardebestelling zal plaatsvinden
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden. Gelegenheid tot kondoleren na de begra-
fenis in cafe-rest. 't Wapen van Vorden (F. P.
Smit) te Vorden

Heden werd uit onze familiekring weggenomen
onze beste broer, zwager en oom

LAMMERT JAN RIETMAN

echtgenoot van Willemina van Til
eerder van Hendrika J. Wesselink

in de leeftijd van 89 jaar

Vorden:
fam. de wed. J. Rietman.Buunk

Vierakker:
fam. G. J. Rietman

Vorden, 17 maart 1974

Heden overleed geheel onverwachts mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder en grootmoeder

LAMMERDINA HAARMAN
echtgenote van J. Riefel

op de leeftijd van 69 jaar

Rust zacht

Vorden:J. Riefel

D. Riefel
H. E. Riefel-Becks

Marietje

Vorden, 15 maart 1974 *""'*
De Leuke l ^^

De teraardebestelling heeft plaats gehad

Gaarne ontvangen wij u aan de zaak te Doetinchem op onze

voorjaarsshow
van alle 1974-modellen uit de Opel-reeks, o.a. de nieuwe
Opel Kadett in vele variaties, de Commodore GSE-
Automatic en de Opel Rekord 2100 diesel-caravan

21 maart 22 maart 23 maart

AUTOPALACE
PLAKHORSTWEG 1-3 DOETINCHEM

TELEFOON 08340-24544

Industrieterrein Keppelseweg

SPECIALE AANBIEDING GEBRUIKTE WAGENS

Voor uw

vloerbedekking
natuurlijk naar uw interieurverzorger:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GROTE VOORRAAD

lir MERKTAPIJT

5 JAAR SLIJTGARANTIE

^ EN GRATIS GELEGD

Wij zijn dankbaar dat ook
wij het wonder van de
geboorte van onze zoon

DIRK JAN
mochten beleven

Gerard
en Dicky Wesselink

Baak, 13 maart 1974
Zutphen-Emmeriksew. 97

Gratis af te halen
jong hondje bij G. Aalderink
Maalderinkweg 3
Linde-Vorden

Te koop oude eiken kast en
eiken kastje met opzet-
spiegel, tevens dubbel-
wandig kippenhok 200x145
A. F. J. Waar Ie, Vorden
Stationsweg 14

Gevraagd voor enige uren
per week voor het onder-
houd van 2 kleine tuinen
iemand misschien 65 + , die
verstand van en plezier in
tuinieren heeft
Beatrixlaan 22-24
Tel. 1756 na 3 uur

Te koop Combi kinder-
wagen zwart, babysitje,
babykleertjes f 100, wandel-
wagen en draion voeten sak
f 35 bij A. Dijkman
De Hanekamp 24 Tel. 1441

Te koop aangeboden elektr.
naaimachine borduren, zig.
zag enz. weinig gebruikt,
zwaar model f 175
Beatrixlaan 24 na 3 uur

Te koop 4 klubs skai-
bekleding 's avonds na 18.00
uur Mevrouw Hissink
Ruurlo - D 74 Tel. 2021

Gelegenheid tot het zaaien
van 1.20 ha mais
D. Pardijs - Kranenburg

Te koop wasmachine Miele
automatic in goede staat

G. H. v.d. Peyl
Zutphenseweg 81 Vorden

Gevraagd gediplomeerde
apothekers-assistente voor
de ochtenduren in apotheek
houdende huisartsenpraktijk
Omgeving Vorden Voorl.
voor enige maanden

Brieven onder nr 2-1
buro Contact - Vorden

Alles onder één dak
WAT EEN GEMAK!

TAPIJTHAL HARMSEN
't Hoge 35 VORDEN (de voormalige kleuterschool)

KAMERBREED TAPIJT 4 meter breed
by ons geen 89,- 79,- of 69,- maar slechts f 59,— per meter

KOKOSMATTEN bijna nergens meer te koop !
tapijthal Harmsen heeft ze voor u

Voor de liefhebbers vele COUPONNEN VLOERBEDEKKING zelf uitzoeken. De prijzen zijn te
laag om ze op te noemen. Indien gewenst kunnen wij uw vloerbedekking ook leggen. U ziet het:
met ons kunt u alle kanten op! Onze vakman woningstoffeerder kan u met raad en daad
bijstaan

AFD. KEUKENS speciale voorjaarsprijzen
Dit vindt u nergens

KEUKENBLOKS kompleet m. roestvrij stalen wafelbladen
Keukenblok 150 cm, kompleet met wafelblad geen 474,- maar f 330,—*.
Keukenblok 170 cm, kompleet met wafelblad geen 486,- maar f 343,—
Keukenblok 180 cm, kompleet met wafelblad geen 520,- maar f 374,—
Keukenblok 200 cm, kompleet met wafelblad geen 622,- maar f 418,—
Keukenblok 220 cm, kompleet met wafelblad geen 674,- maar f 453,—

Bijpassende WANDKASTEN

50 cm breed nu f 62,
60 cm breed nu f 65,

100 cm breed nu f 94,
3 20 cm breed nu f 107,

NEFF AFZUIGKAP
met verlichting, 3 afzuigsnelheden
roestvrij stalen front,

geen 410,-

bij ons slechts f 298,-

Zojuist weer ontvangen: grote partij ROESTVRIJ STALEN AANRECHT
BLADEN met lichte bijna onzichtbare transportschade
ALLE maten zelf uitzoeken nu f 98,—

Roestvrij stalen spoelbakken eveneens met lichte schade nu f 40,-

VOOR DE TUIN:
Originele Duitse TUINSCHAARHEKKEN
kompleet met achterlatten en palen
50 cm hoog speciale voorjaarsprijs f 9,75 per meter
80 cm hoog speciale voorjaarsprijs f 13,75 per meter
GEWASSEN GRINDTEGELS afm. 40x60 cm alleen bij Harmsen
afgehaald f 3,90 per stuk Thuisbezorgd betaald u slechts f 4,25 per stuk
BETONNEN SIERBLOKKEN voor tuin of kamerafscheiding (zeer
dekoratief) afm. 30x30x10 cm Geen f 5,- maar slechts f 2,90 afgehaald

BEHANG duizenden rollen voorradig ~ ' 50 tot 70 procent goedkoper !

VEEGVASTE MUURVERF
per emmer a ± 4 kg geen 6,50 maar slechts f 3,25
LATEX WASBARE MUURVERF per emmer a ± 3 kg
Vele kleuren AlleenbijHarmsen nu slechts f 9,90
SIERPLEISTERS uit voorraad leverbaar
Waar koopt u in deze tijd nog GRENEN WANDSCHROOTJES
voor slechts f 1,20 per meter Alleen bij HARMSEN !

ALUMINIUM HUISHOUDTRAPPEN
3 treden nu JP f 32,50
4 treden nu .. . . f 39,50

nu extra lage prijzen
5 treden nu f 47,50
6 treden nu f 61,—

Voor de liefhebber: uit de keukentoonzaal enkele NIEUWE PHILIPS
KOELKASTEN 140 l tafelmodel normaal 330,- nu slechts f 256,50

Breng vrijblijvend een bezoek aan

DOE-HET-ZELF EN KEUKENCENTRUM

Schoolstraat 6 - VORDEN . Telefoon 05752-1486 Vrydagavond koopavond

Brood
de gezonde oase in onze welvaarts-

woestijn

Vers van uw Warme Bakker

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

Heden ontvangen:

PUCH dames en herenrijwielen
een laaggeprijsde fiets van de betere
merkrijwielen

SOLEX BROMFIETSEN

(voor l liter brandstof 70 km rij.
genot) prijs is f 435,—

Solex, een goed en goedkoop vervoer-
middel

Cortina ryvvielen nu nog vanaf f235,-

Animo zegels op al uw aankopen !

RIJWIELBEDRIJF voor al uw rjjwielonderdelen

TRAGTER
Zutphenseweg 95 Vorden Telefoon 1256

GEMEENTE VORDEN
De Burgemeester van Vorden maakt bekend:

1. dat de bestemmingsplannen Brinkerhof 1973,
nrs l en 2, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 3 mei
1973 resp. 17 juli 1973, en goedgekeurd door Ge-
deputeerde Staten van Gelderland d.d. 14-1-1974,
onherroepelijk zijn geworden, aangezien geen be-
roep op de Kroon is (en kon worden) ingesteld;

2. dat de Raad dezer gemente in zijn vergadering
van 19 maart 1974 heeft besloten dat een her-
ziening van de volgende bestemmingsplannen
wordt voorbereid:

a 'het Uitbreidingsplan in onderdelen der ge-
meente Vorden, Herziening 1962', met dien ver-
stande dat dit besluit niet geldt voor de oorspron-
kelijk in dit plan opgenomen gebieden, waarvoor
(later) de bestemmingsplannen Vorden Noord en
Zuid 1969, alsmede de plannen Brinkerhof 1973,
nrs l en 2 zijn vastgesteld;

b) 'het bestemmingsplan Vorden Noord 1969' ten
aanzien van het gebied ten oosten van de Almen-
seweg, ten westen van de bebouwing van ma-
chinefabriek G. ten Have aan de Industrieweg
en ten noorden van de spoorlijn Zutphen-
Winterswijk;

c) 'het bestemmingsplan Buitengebied 1970' ten
aanzien van het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sektie K nr 2720, gelegen aan de
Kerkhoflaan

De sub l genoemde bestemmingsplannen en de
sub 2 genoemde voorbereidingsbesluiten (die in
werking treden op 30-3-1974) met bijbehorende
situatietekeningen liggen vanaf 20 maart 1974
voor een ieder ter gemeentesekretarie ter inzage

Vorden, 20 maart 1974

G. J. Bannink,
loco.burgemeester



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Kassakoopje DRIEHOEK KANO's per 6 stuks f 0,99

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij IKEURSIAGER

'n goeie vinger

Doorr. runderlappen
500 gram

Mag. malse riblappen I c OO
500 gram l Wj£O

f 4,48
Speklappen f O OO
500 gram fcjtiV

Magere varkenslappen f A QQ
500 gram voor IJwU

f 1,50
f 1,98

Paprika snitzeis f 4 QQ
nu 3 stuks ^1 I J WW

4 2,50

Slavinken
3 stuks

Roomsnitzels
nu 3 stuks

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram ...

Vrijdag en zaterdag onze heerlijke

Nasi & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts f 1,98

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Dagmelk f ft 73
een hele liter voor \J l m \J

Karnemelksebloempap L A "1O
liter normaal 83 nu voor ^^ l ^m

Magere yoghurt I A £*c
liter van 74 nu W J V V

Groente en fruit dagelijks vers
Komkommer m, 68
Citroenen per3stuks 58
Bloed sinaasapp. 2 kg 198
Chiquita bananen kg 98
Groente en fruitreklame geldig t.m. zaterdag

Maandag: Dinsdag:

Witte KQ0I (gesneden) 500 gram 39

DIEPVRIES
Haantjes
Patat
Patat
Groko andijvie

1100 gram van 459 nu

1000 gram normaal 210 nu voor

500 gram normaal 110 nu voor

600 gram van 129 voor

389
169
89

109

BOS MOOIE TULPEN f 2,48

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram HAMWORST

150 gram TONGEWORST

150 gram CERVELAAT

250 gram LEVERWORST

98
109
119
98

UIT ONZE BROODBOETIEK
KRENTEBROOD 400 gram van 163 nu ...

MOORKOPPEN 4 stuks van 308 nu

GOUDSTER WIT BROOD 800 gram

GOUDSTER BRUIN BROOD 800 gram

149
289
84
84

Naast onze sort. King Corn brood stwds vers brood van Van Groningen

APPELMOES 3/4 liter
'Koeleman' normaal 105 nu

VIVO KOFFIEBONEN of SNELFILTER
van 230 voor

SISI SINAS
liter van 99 voor

VIVO MAGERE CHOC. MELK
per literpak

VIVO HALVARINE
margarine

BETUWE H.H. abrikozen of H.H.
kersenjam per pot

79

199

79
89
63

149

OLBA ROOKWORST
225 gram

VIVO SPERZIEBONEN
per blik

DUYVIS SALATE 3/4 liter
normaal 266 nu

HERO ERWTENSOEP gevuld
literblik van 218 voor ,

LIGA JUNIOR
suikervrij ....

KOMKOMMER SCHIJVEN
3/4 liter

139
99

198
189
89
75

VOORDEELKOFFER ALL
normaal 835 bij ons

FLES PRESTO
van 98 nu ...

VAATDOEKJES
badstof

VIVO MARIE BISKWIE
per rol

GRONINGER KOFFIEKOEK
nu

GOUDSE ROOMBOTER SPRITS
nu

645
79
99

59

135
105

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformorfike/en Aanbiedingen geldig t.m. 25 maart
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36e jaargang nr. 3 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Paardenf onds Wildenborch &
omstreken nam af scheid van

voorzitter en sekretaris
Het paardenverzekeringsfonds Wildenborch & Om-
streken, dat dit jaar 73 jaar bestaat, heeft afscheid ge-
nomen van twee markante bestuursleden die vele ja-
ren al hun vrije tijd en zelfs eigen lijd voor het fonds
hebben opgeofferd. Voorzitter W. G. Dinkelman leg-
de na 31 jaar besuurslid te zijn geweest, waarvan sinds
1960 voorzitter, het bijltje er bij neer terwijl sekretaris
B. Ruesink. sinds 1949 bestuurslid, ook zijn tijd ge-
komen achtte deze funk t i e aan een jongere over te
doen.
Op de algemene ledenvergadering in café Schoenaker
was weer een trouwe kern van leden aanwezig. Uiter-
aard s-tond de vergadering in het teken van het af-
scheid. Voorzit ter Dinkelman sprak allereerst dank-
woorden tot zijn scheidende sekretaris B. Luesink die
in 1949 bestuurslid was geworden. Hij is meer dan 25
jaar bestuurslid geweest en tevens schatter. De laatste
vier jaar was hij tevens sekretaris. De voorzitter me-
moreerde dat hij samen met de heer Ruesink vele ja-
ren voor het fonds op pad was geweest, eerst per
fiets en later met de driewieler. Hij bood hem voor
zijn prettige samenwerking en goede verstandhouding
een wandelstok met inskriptie aan.

Ook richtte de heer Dinkelman afscheidswoorden tot
de heer M. Memelink die aftrad als kommissaris
(sinds 1966). Hij ontving een passende herinnering.
Bestuurslid l i . G. Hark ink , die nu het voorzitterschap
zal gaan bekleden, dankte de heer Dinkelman in waar-
derende woorden. , , ln een tijd dat het bijzonder moei-
lijk was (1943) bent u bestuurslid geworden in de va-
kature H. Ni jenhuis . Uit drie kandidaten werd u be-
noemd. Sinds j u l i 1960 (na wijlen de heer L. Bannink)
werd u voorzitter. Er is in die tijd veel veranderd: in
1944 bedroeg het presentiegeld vcK>r een vergadering
ƒ 0,25. in 1945 was er een tekort van ƒ 15.000,—.
maar dit kon worden opgehaald". Spreker wees er op
dat de heer Dinkelman steeds een vooruitstrevende
blik had en gezonde ideeën. „Het paardenfonds dat
geboren werd uit de armoe der bevolking - het paard
was onmisbaar als trekdier en ook bestemd voor de
fokkerij - heeft in mannen als u voorvechters gehad
die alles voor hun fonds over hadden." Voor zijn 31
jaar opofferend werk bood spreker hem de bekende
wandelstok met inskriptie aan.

NEGEN GEMEENTEN
Het paardenver/ekeringsfonds Wildenborch & Om-
streken mag gerekend worden tol een van de grootste
uit de Gelderse Achterhoek. Het fonds had in het af-
gelopen boekjaar 456 verzekerde paarden voor een
totaalbedrag van ƒ 843.350,—. Tevens werden 38
nuchtere veulens verzekerd. In 1973 traden er 11
nieuwe leden toe. Het werkgebied strekt zich momen-
teel uit over de gemeenten Vorden. Lochem, Warns-
veld, Ruiirlo. Borenlo, Gorssel, Hengelo Gld, Zelhem
en Steenderen.
De voorzitter zei in zijn openingswoord dat men een
financieel gunstig jaar had gehad. Uit het verslag van
boekhouder W. G. Dinkelman bleek dat er ontvangen
waren aan premies en inlcggelden ƒ 17.017,93. Er
werden 12 paarden van de leden overgenomen voor
ƒ 13.000— die tesamen ƒ 3.235,40 opbrachten. De
totale ontvangsten bedroegen ƒ 20.879.21 de totale
uitgaven ƒ 16.990.22 zodat een voordelig saldo resul-
teerde van ƒ 3.888,99. Bij monde van de heer G. Lich-
tenbarg brachl de kaskommissie een goed keurend
verslag u i t .

BESTUURSVERK1EZÏNG
Voorzitter Dinkelman die dit jaar 75 jaar was gewor-
den, bedankte voor zijn funktie. In het bestuur werd
hiervoor gekozen de heer W. Groot Nuelend. Tnplaats
van de heer B. Luesink die in verband met zijn leef-
tijd ook wenste af te treden, werd gekozen de heer
G. J. Knoef. De aftredende kommissaris H. J. Klein
Haneveld werd herkozen; inplaats van de aftredende
kommissaris M. Memelink werd gekozen de heer A.
C. Gotink. Tnplaats van het aftredende kaskommissie-
lid G. Boeyink werd gekozen de heer Joh. Wesselink.

VASTSTELLING PREMIE

Een zeer belangrijk punt was het vaststellen van de
premie voor het nieuwe verzekeringsjaar. De prijzen
van sport- en fok paarden zijn ongekend hoog. daar-
door wi l len de leden ook een zo hoog mogelijke ver-
zekering. Er zal dan ook een goede premie betaald
moeten worden, a ldus de voorzitter. Om tot een zo
redelijk mogelijke verdeling te komen werd besloten
de premies als volgt vast te stellen: een grondbedrag
gebaseerd op een slachtwaarde van paarden van pi m.
4 jaar en ouder tot een m a x i m u m van ƒ 2.000,— met
een te betalen premie van 2 procent; bij de schatting
kan de eigenaar in overleg met de schatters zijn paard
nog boven dit grondbedrag verzekeren (met een pre-
mie van 6 procenl) tot een maximum van ƒ 5.000.—.
Veulens kunnen di rekt na de geboorte worden verze-
kerd, mi ts ze goed kunnen lopen en dr inken , tot een
maximum van ƒ 2.500.--. De eerste maand is de ui t -
betaling bij overname 30 procent van de verzekerde
moederwaarde, tweede maand 50 procent en vanaf de
derde maand tot een half jaar 60 procent van de moe-
derwaarde tot het maximumbedrag. Veulens worden
lot een half jaar verzekerd. De premie bedraagt 2 pro-
cent van de geschatte moederwaarde; hengstveulens
l procent premie, maar ook bij overname de halve
uitbetal ing, te weten 15.25 en 30 procent.
De premie voor de ponyklassen te weten Shetland.
Welh, New-Forest bedraagt 4 procent. Indien men een
paard wil of moet opruimen is hiervoor een verklaring
van de veearts nodig en moet het paard aan de ver-
zekering worden aangebtxlen; het fonds zorgt dan in
overleg met de eigenaar voor de afvoering. Ook de
overgenomen paarden worden voor de volle 100 pro-
cent uitbetaald. De paarden zijn tevens verzekerd voor
brand, hemelvuur en diefstal.
Besloten werd. dat voor een overgenomen paard waar-
voor meer wordt ontvangen, de eerste ƒ 50. voor
het fonds is (voor onkosten enz.) en het restant van
de meerwaarde voor de eigenaar.

TARIEVEN HUISSCHATTING
Over de tar ieven van het aan huis schatten van de
paarden werd uitvoerig gediskussieerd. Beloten werd

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-l841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdag-
ochtend van 8.0012.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: dinsdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

Deze week gaan we in op:

/. De verkiezingen voor Provinciale Staten op
woensdag 27 maart a.s.:

2. Aanvragen voor hinderwetvergunning.
3. Aanvragen voor subsidie op grond rem de sub-

sidie ver< ir d c n ing.
4. Raad verkiezingen 1974.

Ad 1)
DF VERKIEZINGEN VOOR
PROVINCIALE STATEN

Woensdag 27 maart a.s. wordt u weer ceacht te
gaan stemmen, en wel in d k geval voor de samen-
stelline van de zgn. Provinciale Staten.
Eind 1972 hebben we in deze rubriek al eens ruw-
weg eeschetst hoe de verschillende besturen in ver-
houding tot elkaar staan; i .v.m. de komende ver-
kiezingen doen we dat nu nogmaals en wel speciaal
toegespitst op de Provinciale Staten.
Ons land kent. in hoofdlijnen, drie ovenbare bestu-
ren: de rüksoverheid, de provinciale overheid, de
gemeentelijke overheid (en de waterschappen).
Een belangrijk kenmerk is om. dat deze overheden
op een demokratische wijze worden bemand: alle
Nederlandse burgers vanaf de leeftijd van 18 jaar
bepalen tesamen hoe deze overheden qua bestuur
worden samengesteld en wel door middel van
rechtstreekse verkiezingen. De uitslag van de ver-
kiezingen Reeft doorgaans aan welke politieke par-
tij of welke kombinatie van partiien de komende 4
jaren het sterkste zi in en deze par t i j of partijen vor-
men dan het bestuur.
Fen tweede kenmerk is dat we op de drie bestuurs-
niveaus een onderverdeling hebben in ..algemeen
bestuur" en .dagelijks bestuur": op rijksniveau
kennen we zodoende het parlement (aleemeen be-
sUuir) en de recerine (daeeliiks bestuur), op pro-
vinciaal niveau de Provinciale Staten (algemeen)
en Gedeputeerde Staten (daeelijks) en op eemeen-
teliik niveau de gemeenteraad (algemeen) en het
kollege van B&W (dagelijks).
Een derde kenmerk is de zcn. hiërarchie, d.w.z. in
zeecenschap komt het ruk op de eerste plaats, de
provincie on de tweede ntoats en de gemeente op
de derde plaats. Het rijk bepaalt het beleid voor
het eehele land. de provincie voor het provinciale
pebied en de gemeente voor het pemeenteliik ge-
bied: de gemeente is op veel gebieden onderge-

sch ik t aan het rijk en de pro
op haar beurt is weer op vel
schik t aan het r i j k .

l™
e en de provincie

terrein onderne-

De provincie
Zoals hierboven al bleek, is de positie van de pro-
vincie er één van tussen het rijk en de gemeente
staande. We kunnen, grofweg geschetst, drie taken
van de provincie onderscheiden:
a. het uitvoeren van wetten van de rijksoverheid;
b. het regelen van het bestuur en de huishouding

van haar eigen provinciale gebied (d.m.v. pro-
vinciale verordeningen); en

c. het toezicht houden op de gemeenten en de wa-
terschappen.

Vanuit gemeentelijk oogpunt gezien zijn vooral de
punten b en c van belang: het regelen van het ei-
gen bestuur en de eigen huishouding omvat bv. het
maken van verordeningen, die voor allen in de pro-
vincie gelden, zoals o.a. op het gebied van de wa-
terstaat, de ruimtel i jke ordening (streekplannen),
natuurbescherming, ontsierende reklame, kampe-
ren, water- en gasvoorziening, de aanleg van we-
gen en kanalen, het verlenen van subsidies, het sti-
muleren van aktiviteiten op ekonomisch, sociaal en
kul tureel terrein, enz. enz. Tedere burger en iedere
gemeente is aan deze voorschriften gebonden.
Het toezicht houden op de gemeenten houdt o.m.
in dat aan de goedkeuring van de provincie (in dit
geval van het dagelijks bestuur, de Gedeputeerde
Staten) zijn onderworpen de besluiten van gemeen-
tebesturen inzake:

- het oprichten van en het deelnemen in stich-
tingen,

- het aangaan van geldleningen,
- het uitlenen van geld en het verlenen van ga-

rantie voor geldelijke verplichtingen van ande-
ren.

- het kopen, rui len, verkopen en bezwaren van
onroerend goed,
het instellen van marktdagen.

- de goedkeuring van de jaarl i jkse begrotingen.
- de goedkeuring van gemeentelijke verordenin-

gen, tegen overtreding waarvan straf is be-
dreigd.

Zoals u ziet. heeft de provincie ..een grote vinger
in de pap" in het provinciale gebied. We hopen dat
u door deze ui teenzet t ing het nut van het uitbren-
gen van uw stem voor de verkiezing van de Pro-
vinciale Staten inziet, en dat u op 27 maart a.s.
in grote getale zult (caan) stemmen. Nadere inlich-
tingen over deze Provinciale (en Gedeputeerde)
Staten worden u gaarne verstrekt op de afdeling
voorlichting van onze gemeentesekretarie.

Ad 2)
AANVRAGEN VOOR
HINDERWETVERGUNNING
De volgende instelling/personen hebben bij B&W
een aanvraag ingediend voor een vergunning inge-
volge de hinderwet:
- Gems Metaalwerken BV. Zutphensewcg 3 te

Vorden, voor een nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunning voor haar fabriek t.b.v.
de vervaardiging van tanks, apparaten en kon-
struktiewerk. alsmede de opslag van zuurstof-
gas. propaangas. butaangas, dieselolie en huis-
brandolie, op het perceel gelegen tussen Zut-

phenseweg-Raadhuissitraat cTH^t Hoge. kadas-
traal bekend gemeente Vorden. sektie K nrs.
:>31^-3320-332^1 -3177 3228-31«').
De heren H. F. G. Robbertsen. Nieuwenlui is-
weg 2. H. Klein Geltink. Ho.se Slagdijk 2. A.
Beeftink. .loostinkweg 12 î T' Bannink. Nij-
landweg 6 voor het oprichtni van een veehou-
derij met mestopslag. alsmede voor de opslag
van diesel- en/of huisbrandolie en/of propaan-
gas op hun respektievelijke percelen.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te brengen bij hot gemeentebestuur tot
uiterlijk 29 maart 1974. Voorts heeft ieder de gele-
genheid in persoon of bij gemachtigde mondeling
bezwaren in te brengen in een openbare zitting ten
gemeentehuize op dinsdag 2 april 1974 te 10 uur.
Z/7, die niet in persoon of bij gemachtigde op bo-
venbedoelde zitting zijn verschenen, zijn niet ge-
rechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig
schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en niet op
de zitting zijn verschenen, zijn wel tot beroep ge-
rechtigd, indien zij niet woonachtig zijn in een ge-
meente, waar ingevolge artikel 9, lid l, onder b, of
lid 3, der hinderwet, openbare kennisgeving moet
geschieden.

Ad 3)
AANVRAGEN VOOR SUBSIDIE
INGEVOLGE DE GEMEENTELIJKE
SUBSTDIE VEROR DENTNG

Ingevolge artikel 3 van de subsidieverordening
1973 moeten verenigingen vóór l april a.s. een ver-
zoek om subsidie voor het jaar 1974 indienen bij
B&W. De speciaal hiervoor bestemde aanvraag-
formulieren zijn gratis op de afdeling financiën van
de gemeentesekretarie verkrijgbaar. Het gemeente-
bestuur adviseert de verenigingen dan ook dringend
om veel spoed bij de aanvrage te betrachten.

Ad 4)
RAADSVERKIEZING 1974

In Contact van 27 februari jl. deelden wij u mede
dat politieke groeperingen in de gelegenheid wer-
den gesteld hun namen, aanduidingen daarvan of
beide in te laten schrijven in een register, dat door
het centraal stembureau voor de verkiezing van de
leden van de raad der gemeente Vorden. wordt
aangelegd.
Van deze gelegenheid hebben gebruik gemaakt de
afdeling Vorden van de Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie (WD), de afdeling Vorden van de
Partij van de Arbeid (PvdA), de Stichting Vordens
Belang, de afdeling Vorden van het Christen De-
mocratisch Appèl (CDA) (samenwerkingsverband
ARP/CHU/KVP).
Het centraal stembureau heeft in een op 15 dezer
gehouden zit t ing de vier hiervoor genoemde ver-
zoeken ingewilligd. Dit houdt in dat deze politieke
groeperingen op de op dinsdag 16 april a.s. in te
leveren kandidatenlijsten hun namen c.q. aandui-
dingen mogen vermelden en tevens dat deze na-
men c.q. aanduidingen t.z.t. voorkomen op de
stembiljetten.
Volgende weck gaan wc nader op deze materie in.

P.S. Wethouder J. W. M. Gerritsen is verhinderd
om op vrijdag 29 maart a.s. spreekuur te houden.

de tarieven grondig te herzien en met l (K) procent te
verhogen. Voortaan zal voor het eerste paard dat aan
huis geschat moet worden ƒ 10,— onkosten moeten
worden betaald en voor de volgende ƒ 2,50 per paard.
De veulenschatting werd eveneens verhoogd. De
schattingsplaatsen blijven gehandhaafd, de schattingen
worden eens per jaar gehouden, eind april-bcgin mei.
De scheidende bestuursleden te weten de heren Din-
kelman, Ruesink en Memclink, dankten tot slot de
vergadering voor de vele jaren samenwerking en de
prettige verstandhouding in de bestuurskaders.

HYPOTHEKEN.
via de

BONDSSPAARBANK

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

VVD-forumavond
Teneinde de kiezers een beter inzicht te geven in de
werkzaamheden van de Provinciale Staten - men is
hiervan in het algemeen bijzonder slecht op de hoogte
- -organiseert de VVD in Gelderland een aantal fo-
rumavonden. Voor Vorden en omgeving wordt een
dergeli jke avond gehouden op donderdag 21 maart
in ..de Kap" te Warnsveld. Een drietal kandidaten
van de Gelderse VVD-lijst voor de a.s. statenverkie-
zingen hebben in dit forum zi t t ing nl. Mr M. A. V.
Slingenberg uit Vorden, de heer R. v. d. Berg uit
Arnhem en mevr. L. Tiessens-Gorzeman uit Epe.

Flke maandagavond badminU>ne lub in het
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.
ledere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
Iedere donderdagavond t ra in ing volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
ledere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

21 mrt. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
23 mrt. Noapruuversbal karnavalsvereniging De

Deurdreajers in residentie Schoenaker
25 mrt. Jaarvergadering supportersvereniging

Vordens Dameskoor in 't Wapen van
Vorden

26 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
in 't Wapen van Vorden

27 mrt. Herv. vrouwengroep dorp
28 mrt. Vrouwengroep Wildenborch
29 mrt. Toneelstuk m.m.v. eigen spelers in

Wi thmundi
30 mrt. Toneelstuk m.m.v. eigen leden in

Withmundi
30 mrt . Wedstrijden ponyclub in manege De

Gompcrt >te Hengelo Gld
4 april NVEV-bijeenkomst in Concordia
7 april Trimwandeldag georg. door g.v. Sparta
8 apr i l Gesprcksavond NVV over ziekenfonds-

aangelegenheden
10 april Herv. vrouwengroep Linde
15 april Meubel- en tapijtshow Helmink
17 april Herv. vrouwengroep dorp
24 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
25 april Vrouwengroep Wildenborch

2 mei Herv. vrouwengroep Linde
11 mei Nationaal volleybal toernooi Dash op

het Gemeentelijk Sportpark
14 mei Herv. vrouwengroep Linde, reisje
15 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
18 mei Openbare les blokfluit- en melodicaclub

in het Jeugdcentrum
27 mei NVEV-reisje
5-8 juni A vond vierdaagse Vorden

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.



Weekend
aanbieding!

Restanten

Jongens en meisjes jacket

Wullink
vooraan n

schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Dames blouses
(tricot) korte mouw

nu f 14,90
alle kleuren en maten

Modehuis Tennissen
Modecentrum voor Ruurlo en Omgeving

G. W. Eijerkamp
Vorden

Hebt u al eens proet genomen met het

KWALITEITSVLEES vers van het mes van

Slagerij Vlogman
A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFSTUK
250 gram

500 gram RUNDERSTOOFLAPPEN 398
1 kilo

500 gram RIBLAPPEN 548
1 kilo

RUNDERROLLADE
500 gram

f 3,98
f 7,00 «
f 10- J
f 4,98 «

Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Het einde van de appeltijd
nadert alweer
Nu nog in voorraad:
Goudreinetten - Golden
Delicious - Lombarts
KLEIN TIESSINK
Groenloseweg H 61
Telefoon 05739-261

Voor de boterham
100 gram HAM 95

100 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

BLOEMBOLLEN
zoals dahlia's, begonia's, gladiolen, lelies
enz. enz.

* KWEEKBAKJES

* TUIN EN BLOEMZADEN

TUINGEREEDSCHAP
groot assortiment

POTGROND
zowel Triumph 17 en 26 als ook de bekend»--
VAM siertuin compost

Gazongraszaad - Afrasteringspaaltjes

Siergaas - kortom alles voor uw tuin

Wullink
Vooraan in
f»choenmodo

Dorpsstraat 4 - Vorden

Kamers te huur
voor werkend meisje
Inl.: buro Contact

Partner gevraagd
Welke jongedame wil vrij-
dagavond met een speler
van Vorden 4 mee naar de
bruiloft van Frans Besse-
link? Inlichtingen bij:
J. Jansen, Heeckerenstraat
2 te Vorden

Te koop eetaardappelen
'Ysselster'
D. A. Lenselink, Vorden
Zomervreugdweg 9 tel. 6671

privé- en
handelsdrukwerk

V.LC. De Graafschap
Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 12 - Vorden: Stationsweg 20

worden u snel en uiterst
verzorgd geleverd
door

DRUKKERIJ
WEEVERS B.Y.
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

H.H. landbouwers

Gelegenheid tot het

zaaien van
suikerbieten
Spoedige opgave gewenst

G. D. WULLINK
D 136 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1427

H. MENKVELD
D 14 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1567

Karnavalsvereniging

De
Deurdreajers
Kranenburg-Vorden

Zaterdag 23 maart groot

Noapruuversbal
m.m.v.

Prins Jan de Eerste
en gevolg

Prinsenkapel Flamingo's

Residentie zaal Schoenaker - Kranenburg

Aanvang 19.30 uur

Als het om plastik
voor inkuilen gaat

Ook in deze tijd van groncLstoffen-
sci i : i ;us l i \ mi't. voor ons vaak lange
lever t . i j<ion, adviseren w i j :
BLMF l'IUJSBFAVTST
MIS K WAMT KIT
BKSTKL V R O K < i T M I > I < ;

Wij kunnen nog leveren tegen billijke prijzen en
zijn nog ruim gesorteerd in alle breedten en dik-
ten P.E. folie, welke in de landbouw worden toe-
gepast. Ook fabriceren wij vijvers van P.V.C.,
geplastificeerde dekkleden, autokappen enz.

En wij zijn ruim gesorteerd in diverse
soorten plastik slang, golfplaten,
emmers, dakgoten, plastik buis voor
regenwater-afvocr en riolering (met
alle hulp en verbindingsstukken

PLASTIK VERKOOPCENTRALF

ATOMICA
Hengelo Gld - Telefoon or>7f>:!- l . r><)7
Zutphen Telefoon 05750-16124

Opslag: Goossen, Steenderensew., tel. 05753-2139

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg Vorden - Telefoon 05752-1514

BEHANG 1974
Keuze uit meer dan 200 soorten

Allemaal buitenlands papier, dus niet
wat iedereen heeft

Natuurlijk bij de vakman £ r l i ; i . i ] d
die er verstand van heeft !

J. M. UITERWEERD
35 - Vorden - Telefoon 05752 :

( icd ip l . meester Sch'ldcr Nat. Schildersschool

Chrysler ILitres
volautomatisch

!lf 11-B e" i deale, a^u tp; y oo r: w i e hp§r l ij k J| ts pa n n e n wil r i j d e n.
i lefeaal i s;; opH d at! voor d e vo l autömati s ch e t ransm i ss ie n i ets

^ ; • :
lS j e Ë ra n s e G hï ry s l e r s (J BCi || | Oen 2 L i t r e s) zi j n l u x u e u s,

È^^fP^^ S:$n taïi ef j%lee rg§]öze wag e n s
i::te;;|̂ én

1111111' göij | i :e;ve ::f ac tp re n yöp|al l e ;| ri e rripd e 11 e n z ij n b pve n -
• dief; i ve r r aës e n d - lag e n i ë u w ptp?; m i n i risia l on d e r Ho ü d,
; h o ge- i i rui l w a ard e,; p rp b l eemi o p s; r i j d ene n p u net u el e s e r v ie e.

: Onze Service.

^Chrysler;2ptres;:(4drs) : v.a. f 13,995-

Simca-Chrysier...voor alle zekerheid
Alle prijzen zijn af importeur, incl, BTW.

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 95 - VORDEN - Tel. 05752 -1256



voor de feestelijke officiële opening op
vrijdag 22 en zaterdag 23 maart van het ARAL SERVICE STATION

HENK SEESINK, Zutphenseweg 22 te VORDEN.

Iedereen die op deze feestelijke dagen bij ons langs komt
ontvangt een kristalhelder drinkglas. Breng vooral uw
kinderen mee, want ook zij worden goed bedacht.

Speciale aanbiedingen;
ledere keer dat u bij ons koopt (met uitzondering van sigaretten en snoep)
krijgt u een stempel in een spaarkaart. Zes stempels geven u recht
op een gratis doorsmeer-controle beurt. ^

Plaids:
voor in de zomer. Nu nog voor
de oude prijs van ƒ 12,75.

l.ampenset:
een veilige reserve in de auto
voor slechts ƒ 7,65.

Weefcendaanb/ed/ng

Meisjes blouses
(TRICOT) in diverse kleuren

deze week f 12.95
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

AANBIEDING

HANDIGE
POOTSET
onmisbaar in elke
tuin
Met 10 meter lijn
van f 9,65

nu f 6,75
Ook voor tuin-
gereedschap:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Helio-Form
de moderne
dames gemakschoen

Nu in leuke kleurenkombinaties '?n
in 3 verschillende wijdte n

Namelijk:

-̂  COMFORT „F"

^ COMFORT ROAI. „FF"

^ COMFORT SUPER „(i1

Natuurlijk bij:

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat Vorden - Tel. 05752-1304

EXTRA AANBIEDING !

Zolang de voorraad strekt

Kurktegels
van 1.25 nu voor slechts

80 cent
per tegel. Eerste klas kwaliteit

KURK IS IN

Natuurli jk bij schildersbedrijf

UITERWCERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523
Onbetwist de v<'rfspcciali<J^

Volkorenbrood
gebakken van biologisch dynamisch
gekweekte tarwe
EEN PRODUKT VAN LOVEREN
ÜALE MEEL
is een bron van leven en gezondheid!

Haal die specialiteit bij

A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

Zweedse klompen
of -muilen

ZOWEL VOOR DAMES, HEREN
ALS KINDEREN

In de meest moderne
kleuren en modellen
Volop voorradig

Natuurlijk bi j :

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat Vorden Tel. 05752-1304

Voor uw ouforij/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferlnk, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

L.R. en Ponyklub

De Graafschap
Bezit u een paard of pony

Wilt u rijles
onder deskundige leiding

Kom dan eens praten met een van de
bestuursleden

Korrespondentie-adrea:
K. (JOTI1SK . Langkanipweg 4

U koopt toch niet zomaar

behangen verf!
Wij geven niet klakkeloos

ft EEN ROL BEHANG

ft EEN BUS VERF OF

ft EEN EMMER MUURVERF

Dat eerst goedkoop kan lijken :

Wij geven liever een goed produkt
en een goed advies

DAT LATER GESCHIKT

ZAL BLIJKEN !

Gratis technisch en kleurenadvies, desgewenst
aan huis

Plaktafels en afstoomapparaat gratis
Door massale inkoop steeds de laagste prijzen

I)E WEG VOOR (iLAS, BEHANG

KN VERF NAAR :

UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

TENNIS EN BADMINTON
Rackets
Schoenen
Ballen
Dames-
en herenshorts
in terlenka,
helanca en
katoen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeds doeltrefftndl

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

Weekendaanbieding

T shirts
korte mouw
vele hippe kleuren

2 stuks f 11,95

Wapen- en Sporthandel

Zntphenseweg - Vorden

KOOPJE !

Nog niet voorgekomen

± 18.000
CETONKLINKERKEIEN
sh-chts lx gebruikt

f 120,- per 1000 stuks
I'Yanko op de plaats

DOSTAL's
aannemersbedrijf

20 - Vorden - Telefoon 05752-G691

Het Nut - Vorden
Op donderdag 21 maart (morgenavond dus) om
8 uur 's avonds, organiseren wij onze laatste
Nutsavond van het seizoen in zaal Eskes,
Dorpsstraat

Acupunctuur
is de titel van deze avond: een theo-
retisch en praktisch experiment
(met lichtbeelden)
verzorgd door 2 lektoren uit
Nijmegen, over deze Chinese genees-
kunst

Geheimzinnig, griezelig!
Wij horen er veel over, zonder het
fijne er van te begrijpen

Kom morgenavond uw nieuwsgierigheid
bevredigen !

Het Nut - Vorden
Vrijdag - Zaterdag

Reklame
VRUCHTENVLA'S
SLAGROOM SOESJES

Grote sortering paaseieren en paaseitjes

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galleestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750



Gems-aanbiedingen!
AEG VOLAUTOMAAT van 858,- nu f 678,-
AEG VOLAUTOMAAT van 952,. nu f 7SO,-
AEG VOLAUTOMAAT van 1090,- nu f 850,-
ERRES VOLAUTOMAAT van 827,- nu f 670,-
INDESIT VOLAUTOMAAT f 399,-
DROOGTROMMEL voor 2V2 kg was van 403,- nu ....f 335,-
DROOGTROMMEL voor 4 kg was van 559,- nu f 465,-
CENTRIFUGE met hoog toerental nu f 149,-

STOFZUIGER modern sledemodel van 219,- nu f 159,-
KOELKAST tafelmodel 140 liter Inhoud van 334,- mf 245,-
GASFORNUIS ATAG met grill van 599,- nu f 479,-

KOOKPLAAT 4-vlams aardgas nu f 159,-
WASEMAFZUIGKAP 60 cm breed van 349,- nu ....f 279,-
GRILL APPARAAT zeer lage prijs nu f 89,-

ZEER SPECIAAL !
PERSONENWEEGSCHAAL f l :*.!>')
WANDWEEGSCHAAL . f 19,95

BROODROOSTER automatisch van 60,- nu f 45,—

KOFFIEAUTOMAAT 12 koppen nu f 59,—
STRIJKIJZER lichtgewicht van 39,95 nu f 24,95
HAARDROOGKAP met vloerstatief nu f 49,95
LADY SHAVE de Luxe van 57,25 nu f 49,—
TELEVISIE zwart-wit 61 cm beeld vanaf f 498,—
TELEVISIE kleur met goede inruil vanaf f 1595,—

STEREO FM RADIO met boxen vanaf f 499,—
CASSETTE REKORDER kompleet met draagtas
van 169,. nu f 139,—
TRANSISTOR RADIO met FM vanaf f 75,—
DRAAGBARE RADIO 'Erres' van 199,- nu f 149,—
RADIO TAFEL APPARAAT voor aansluiting op het
lichtnet, merk Erres, van 189,- nu f 159,—
RADIO ERRES iets groter apparaat van 229,- nu .f 189,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

27-ste motorcross Hengelo Gld
a.s. zondag 24 maart - circuit 't Zand

Aanvang 1 uur

500 cc senioren + Ned. Int.

Zijspannen senioren + Ned. Int. 250 cc junioren B

HENGE LO (GLD)

Zondag 24 maart

THE EVENING STARS

Speciale aanbieding
van

gloednieuwe

kunstmestsfrooiers
op aftakas
(centrifugaal)

a f 450,-
kontant, afgehaald

C.W. Seegers
Drempt bij Doesburg
Zomerweg 21
Telefoon 08334-2722-2936

JAPONNEN

STOFFEN

EN VOERING
nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt

Raadhuisstraat 18 Vorden
Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrijdag-
avond van 7-9 uur

Te koop voor oude prijs

800 m. nieuwe
gegalvaniseerde

slalroosters
0.80x1.50 m of 1x1 m
Komt dat zien !

C. W. Seegers
Drempt bij Doesburg
Zomerweg 21
Tel. 08334-2722 293C

Op foto- cu
nu mini-prijzen
toch service en Ie keus
vakhandels kwaliteit !

Foto Dolphijn
Vorden

Foto A. D. G. Teelen
Ruurlo

Nette man 36 jaar met
woning omg. Apeldoorn,
met goede baan wil graag
in kontakt komen met
huiselijke weduwe ± 33 jr
(met l tot 2 kind. tot 7 jaar
geen bezw.) om na serieuze
kennisperiode, samen tot
gelukkig gezinsleven/
huwelijk te komen
Brieven onder nr 2-2
buro Contact - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Voor al uw

DRUKWERKEN

aoals:

briefpapier

rekeningen

briefkaarten

enveloppen

orderbloks

folders

konvokafies

raambiljeften

Alsmede al uw

familiedrukwerk

gaat u natuurlijk
naar

DRUKKERIJ

WEEVERS B.Y.
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

ENKELE

medewerkers
GEVRAAGD

*
voor onze afdeling
machinale borstelfabrikage

Borstelfabriek

HAVO B.V.
Burg Galléestraat 67 - Vorden
Telefoon 05752-1361

Een goed brommertje die

Pueh Maxi
Leverbaar met voor- en achterwiel,
vering

EN IN DE

MODERNE KLEUREN

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Telef. 05753-7289

Wij noemden deze moderne slaapkamer naar de
Zwitserse stad Genève,zo schitterend gelegen aan het
'Lac Leman'. Een droom van een kamer uitgevoerd in wit
laqué en groen voor een uitgeslapen prijs.
Bestaat uit: 2-persoons ledikant, 3-deurs linnenkast,
nachtkastje met klep, nachtkastje met schap, bovenbouw
met verlichting, ladekastje en toilettafel met spiegel.

IJ^Wttk
4 é(9r

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

*£••••••••••••*
Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

PAARDRIJLESSEN

door ervaren inslrukteur
voor kinderen vanaf 8 jaar

PAARDRIJDEN ook voor ouderen een goede be-
weging. Desgewenst privélessen of groepjes van
gelijke leeftijd

Stoeterij 'DE HESSENKAMP'
Mevrouw II. M. Keune-Doiik
Nijverheidswe»- l - Vorden - Telefoon 05752-1736

TOELEVERINGSINDUSTRIE
Productontwikkeling en fabricage van

electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.

In ons nieuwe bedrijf in Hengelo Gld zijn funkties vakant voor NIET technisch ge-

schoolde medewerksters. Deze nog ,,open" plaatsen zien wij gaarne bezet door

. die handig en nauwkeurig zijn

en de wil hebben om te werken.

Momenteel zijn reeds meer dan 60 meisjes in onze ateliers werkzaam. Zij kunnen u

vertellen dat het werk uitermate geschikt is voor vrouwenhanden.

Ongetwijfeld hebt u vragen over de verdiensten, de sociale voorwaarden, de werk-

sfeer, etc. Kom dan gerust vrijblijvend even praten of bel ons onder nr

05753-1900 voor een afspraak, eventueel bij u thuis. U kunt ook 's avonds terecht
bij onze personeelschef, de heer Rootinck, telef. te bereiken onder nr 05440-2285

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek

NEDAP - Hengelo Gld.
Zelhemseweg 22a
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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

BOUW BEJAARDENWONINGEN

HUISTELEFOONINSTALLATIE
GEMEENTEHUIS

SUBSIDIE

BOUW BEJAARDENWONINGEN
De raadsvergadering die dinsdagavond werd gehouden
en onder voorzitterschap stond van loco-burgemeester
G. J. Bannink. was binnen een half uurt je bekeken.
De woningbouwvereniging Thuis Best is voornemens
zeer binnenkort over te gaan tot de bouw van 16 be-
jaardenwoningen in het bestemmingsplan Brinkerhof.
In verband met deze bouw nam de raad een besluit
ten aanzien van het aanvragen en aanvaarden van
door het rijk te verstrekken leningen en bijdragen.
Ter uitvoering van het bestemmingsplan Brinkerhof
kocht de raad 5600 vierkante meter grond van Thuis
Best voor de prijs van ƒ 14.000,—. Dit betekent dat
de gemeente de grond voor ƒ 2,50 per vierkante me-
ter koopt. ..Later wanneer Thuis Best de grond terug-
koopt moet zij zeker vijftien maal zoveel betalen", al-
dus een opmerking van de heer Lichtenberg (die zit-
ting heeft in Thuis Best). ..Dat t.z.t. kleine beetje door-
rijden met de bulldozer gaat ons veel geld kosten. Al
met al worden we er niets wijzer van", aldus de heer
Lichtenberg. ..Wij ook niet", repliceerde voorzitter
Bannink. ,.Er v indt een eerlijke verdeling van de las-
ten over alle meter plaats. Denk aan de kosten van
het bouwrijp maken" (riolering etc.), aldus de heer
Bannink tot een glimlachende Lichtenberg. ,.Aan z'n
gezicht te zien weet hij precies hoe het in elkaar zit,
maar hij denk t : het is toch een saaie vertoning deze
avond, laat ik maar wat zeggen", aldus merkte de
heer Regelink onder hi lar i tei t op.
Verder werd met Thuis Best een overeenkomst van

erfdienstbaarheid van weg over perceel K gesloten
voor een bedrag van ƒ 2,98 per jaar. Voor het gemis
van gronden (moes-tuin etc.) zullen de bewoners van
de Berend van Hackfortweg een eenmalige vergoe-
ding van ƒ 0.50 per vierkante meter ontvangen.

De huistelefooninstallatie in het gemeentehuis is ver-
ouderd. Daartoe voteerde de raad ƒ 24.000,— voor
de aanschaf van een nieuwe installatie. De automaat
kan t.z.t. weer gebruikt worden in het nieuwe gemeen-
tehuis. Met de verhuizing daarvan zal een bedrag van
ƒ 2.000,— gemoeid zijn.

Voor het gebied ten oosten van de Almenseweg. ten
westen van de bebouwing van de machinefabriek G.
ten Have en ten noorden van de spoorlijn Zutphen-
Winterswijk en voor een gedeelte van het gebied ge-
legen in het uitbreidingsplan Vorden herziening 1962
werd een voorbereidingsbcsluit genomen.

SUBSIDIE

De raad besloot 2 cent per inwoner beschikbaar te
stellen voor de G. A. van der Lugt-stichting. Deze
stichting heeft tot doel het bevorderen van de instand-
houding van monumenten (in de ruimste zin van het
woord) die karakteristiek kunnen worden geacht voor
Oost-Gelderland.

Het presentiegeld voor de raadsleden zal voortaan
ƒ 55,— per vergadering bedragen. Voor kommissie-
of afdelingsvergaderingen bedraagt het presentiegeld
75 procent van ƒƒ 55,—.

Voor vergoeding vakonderwijs over het jaar 1974 zal
de bijzondere school Het Hoge als voorschot ƒ 8000,-
ontvangen. Voor de aanschaf van diverse materialen
t.b.v. van deze school voteerde de raad ƒ 10.000,—.
Voor de aanschaf van twee aardrijkskundige kaarten
ontvangt de openbare lagere school Linde ƒ 750,—.
Met het oog op de politieverordening verzocht mevr.
v. d. Heide-v, d. Ploeg of B&W stappen wilde onder-
nemen naar aanleiding van de vrachtwagen die altijd
geparkeerd staat tegenover de bejaardenwoningen.
„Deze morgen hebben we juist een brief aan de be-
treffende persoon gezonden", aldus het antwoord van
de heer Bannink.

De heer Koerselman kreeg te horen dat de daders van
het kattepultschieten inmiddels bij de politie bekend
zijn. Op het binnenplein in plan Zuid komt een kleine
broeikast aldus kreeg mevr. v. d. Heide te horen die
het vreemd vond dat de boompjes op dit pleintje
verdwenen waren.

De nieuwe burgemeester van Vorden zal samen met
de heer Bannink de gemeente vertegenwoordigen in
het rekreatieschap De Graafschap. Uit de raad werd
voorts benoemd mr R. A. v. d. Wall Bake met de
heer J. Bosch als plaatsvervanger.

Dekenaat Zutphen helpt peperboeren
Brazilianen betalen eikaars ontwikkeling

Tijdens de Vastenaktie van vorig jaar hebben de katholieken van het dekenaat Zutphen de helft betaald
van een gemeenschapscentrum in Afrika, op voorwaarde dat de bewoners van het dorp zelf de andere
helft bij elkaar brachten. De opzet van het projekt van dit jaar gaat nog verder: ihet geld wordt nu niet
meer beschouwd als een kadootje, maar als een renteloos voorschot. Het moet worden terugbetaald om
daarna in andere dorpen opnieuw te worden uitgeleend.

Het geld gaat naar Caméta in Brazilië, waar sinds
enkele jaren in een aantal gehuchtjes enorm veel is
gedaan aan de ontwikkeling van de inwoners. De ak-
tics zijn indertijd begonnen toen men de mensen op
zondag hun eigen godsdienstige bijeenkomsten liet lei-
den. Daarbij bleek dat de bevolking allesbehalve als
..achterlijk" kon worden beschouwd. Er waren bij-
zonder intelligente figuren met uitstekende kapacitei-
ten. Maar er was ook een groot gebrek aan ontwikke-
ling. Men is toen kursussen gaan organiseeren op al-
lerlei gebied in de dorpjes, waarvan de omvang va-
rieert van achttien tot ruim honderd gezinnen. Er
kwamen kursussen algemene ontwikkeling voor de
plaatelijke leiders, kursussen voor verpleegsters en
vroedvrouwen om de gezondheidstoestand van de be-
volking wat op te vijzelen, men ging een tuinbouw-
kursus organiseren, bibliotheekjes oprichten en er is
zelfs een eigen krantje gekomen. Het is interessant te
zien hoe na deze eerste aanzet het dorpsleven tot bloei
is gekomen en hoe de mensen nu tot eigen initiatieven
komen. Tn sommige dorpen bijvoorbeeld heeft men 'n
coöperatief winkeltje gesticht, wat er op neerkomt
dat een van de mannen eens per maand alle bood-
schappen van het dorp noteert en dan met de osse-

wagen acht uren heen en.^ ug naar de stad rijdt om
alles te halen. Er wordt ^Éjterocent winst opgezet en
die winst gaat in de pot vnB^llerlei verbeteringen ter
plaatse.
Er zijn veel meer goede i^^r.en maar het ontbreekt
aan geld om investeringdfPPfdoen voor bijvoorbeeld
een gebouwtje, een roeibooljc. een voorraadje ge-
neesmiddelen en zo meer. Omdat het hier gaat om
straatarme maar beslist niet (meer) onontwikkelde
mensen heeft men het aangedurfd te zeggen: de ka-
tholieken van het dekenaat Zutphen zullen het nodige
geld beschikbaar stellen, maar dat geld gaat in een
fonds. Uit dat fonds kunnen de dorpen lenen wat ze
nodig hebben, mits ze zelf ook een deel van de kosten
dragen. Er hoeft geen rente te worden betaald. Maar
het geld moet worden terugbetaald aan het fonds.
Daarna moet het weer renteloos worden uitgeleend
aan andere dorpen. Enkele plaatsjes hebben gepro-
beerd geld van een bank te lenen, maar ze konden niet
voldoen aan de voorwaarden die de bank stelde.
In overleg met pater Gommers hebben de dorpelin-
gen een lijstje gemaakt van hetgeen er nodig is. Tn 8
plaatsen wil men peper en cacao gaan verbouwen,
maar daar komt nogal wat bij kijken aan grondbewer-

king. kunstmest en zo meer. Cacao kan men aanplan-
ten, maar dan moet men eerst een groot bananenveld
aanplanten dat voor schaduw zorgt. In drie gehuchten
heeft men grond nodig. Grondspekulanten kopen in
Brazilië veel grond op. Die is daar - naar onze begrip-
pen - geweldig goedkoop. Maar voor de dorpelingen
natuurlijk erg duur . I n zes plaatsjes zou men een co-
öperatief winkelt je willen stichten, maar er moet enig
geld z i jn voor de eerste voorraad. Tn elf plaatsjes heeft
men behoefte aan een medische post. een soort wijk-
gebouwtje, waar nu en dan een verpleegster zitting
gaat houden. De mensen die het moeten waarmaken
zijn allemaal al opgeleid. Het ontbreekt nu alleen nog
aan wat geld om de AI;I^4fe het rollen te brengen.
Voor de in totaal achtei^^ffig projckten is een ren-
teloos voorschot van ƒ 2-8.000,— voldoende. Voor
Pasen willen de kathol ieken van het dekenaat Zutphen
dat ,'ond hebben. Behalve via de kollekten kan men
zijn bijdrage ook per pi^ciro doen. Het geld moet
dan worden overgemaakt fBfctitort op giro 5850 t.n.v.
Vastenaktie Nederland. OJWet strookje vermelden:
..dekenaat Zutphen"

Nieuw tarief voor
kleinverbruikers
Tot nu toe betrokken de kleinverbruikers van de nv
Provinciale Gelderse Elektriciteits-Maatschappij hun
elektrische energie tegen tarieven die een vrij grote
verscheidenheid vertoonden. Zowel de kilowattuur-
prijzen als de vastrechtbedragen waren nogal geva-
rieerd, met name in de sektor niet-woonhuizen. De
opbouw van de tarieven maakte het daarbij noodzake-
lijk dat de PGEM de nodige gegevens „binnenshuis"

moest opnemen. Bij het nieuwe tarief is dit niet meer
nodig. Reeds geruime tijd heeft de PGEM naar ver-
eenvoudiging en gelijktrekking van de tarieven ge-
streefd. Uitgangspunt daarbij is geweest dat de tarie-
ven gebaseerd dienen te zijn op de kostprijs, terwijl
daarnaast eenvoud in behandeling en een efficiënte
bedrijfsvoering een voorname rol hebben gespeeld,
wat zowel voor de verbruikers als voor de PGEM zelf
van belang is.
Als gevolg van de voortdurend toegenomen vraag
naar elektriciteit en door produktiviteitsverbetering
heeft de PGEM in jaren geen tariefsverhogingen hoe-
ven toe te passen. Ook het thans te introduceren stan-
daardtarief voor kleinverbruikers houdt geen verho-
ging van de inkomsten voor de PGEM in. Het is een
wijziging van de opbouw.
Het nieuwe tarief gaat in. in de opneemperiode maart-
april 1974. Aan de kleinverbruikers zal in deze op-
neemperiode een circulaire met volledige gegevens
worden uitgereikt. De minister van Ekonomische Za-
ken heeft aan deze wijziging met inbegrip van de hier-
onder vermelde overgangsregeling zijn goedkeuring
gehecht,

Het tarief
Bij dit sterk vereenvoudigde tarief geldt voor iedere
aansluiting met een hoofd beveiliging van niet meer
dan 3 x 25 ampère een vastrecht van ƒ 3,-- per
maand en e«n kilowattuurprijs van 7.8 cent. Bij het
merendeel van onze kleinverbruikers kan dit tarief in
deze simpele vorm worden toegepast.

Toeslag bij zwaardere hoofdbeveiliging
Een aantal verbruikers heeft echter een aansluiting die
- wegens het gebruik dat zij er van maken - extra
zwaar moet zijn. dat wil zeggen een zwaardere hoofd-
beveiliging moet hebben dan 3 x 25 ampère. Boven
het vastrechtbed rag van ƒ 3,— is dan een extra toe-
slag verschuldigd.
Van deze zwaardere beveiligingen is vrijwel alleen
sprake wanneer bijvoorbeeld van zware elektromoto-
ren of van speciale warmtetoepassingen wordt gebruik
gemaakt zoals dit bij bepaalde bedrijven en sommige
boerderijen het geval kan zijn. (Bij aansluitingen voor
normaal huishoudelijk gebruik komen dergelijke be-
veiligingen slechts sporadisch voor.)

Het nachttarief
Ook het nachttaricf is iets gewijzigd. Voor alle afne-
mers die van het nachttarief gebruik willen maken,
geldt thans een vaste maandelijkse vergoeding van
ƒ l , en een kilowattuurprijs van 4,1 cent.

Hrandstofclausule
De brandstofclausule blijft ongewijzigd van kracht. In
deze clausule is vastgelegd dat de kilowattuurprijzen
zijn gebonden aan de brand stof prijzen. In geval van
een stijging of daling van de brand stof prijzen worden
de kilowattuurprijzen naar evenredigheid verhoogd of
verlaagd.

Overgangsregeling
Bij de vaststelling van het nieuwe tarief is er van uit-
gegaan dat de opbrengst voor de PGEM gelijk moet
blijven. Voor de verbruikers zullen er echter individu-
eel wel verschillen optreden. Daarbij tieeft ongeveer
de helft van de afnemers een kleiner of groter voor-
deel. Voor de verbruikers bij wie het nieuwe tarief een
zeker nadeel oplevert is een overgangsregeling getrof-
fen, waarbij is bepaald dat de verhoging in het eerste
verbruiksjaar niet meer mag bedragen dan 10 procent.
Opgemerkt zij nog dat de in dit artikel genoemde prij-
zen zijn vermeld exklusief de aan de overheid af te
dragen heffingen en belastingen.

Weevers b.v.
gaat een

nieuw gebouw
betrekken

Toen de heer W Gevers zich 9 jaar geleden vestigde in
Vorden, had hij niet gedacht dat de huidige ruimte nu
al veel te klein zou zijn.
Doordat men eerst nogal een moeilijke periode moest
overwinnen, ging het later toch steeds beter. Het be-
drijf kreeg een goede naam en stond bekend dat het
goed en vakkundig personeel in dienst had die een
korrekt stuk drukwerk afleveren, vooral buiten de ge-
meente Vorden.
Veel kollega's van de heer Weevers lieten hun zetwerk,
vervaardigen in de moderne zetterij van drukkerij
Wee ver s. Ook in de grafische machinehandel werd
veel omgezet. I-'.en speciale hobby van de heer Wee-
vers is het verkopen van grafische machines in het
buitenland.
Vijf jaar geleden \verd al een kleine verbouwing ver-
richt doe h dit bleek op de duur ook niet de oplossing
te zijn. Door de toename van orders, speciaal in het
betere handelsdrukwerk o.a. het meerkleurendruk-
werk, en levens de vervaardiging van drie weekbladen
vroeg om een betere en efficiëntere huisvesting. Door-
dat er eerst nogal wat moeilijkheden waren om de di-
verse benodigde vergunningen te verkrijgen was men
zelfs al van plan om het bedrijf buiten de gemeente
Vorden te vestigen nl. in Zei hem waar de faciliteiten
een stuk beter waren dan hier. Gelukkig voor de ge-
meente Vorden bleef het bij plannen en kon de enige
drukkerij in Vorden behouden blijven. H&W verleen-
den volledige medewerking om achter hel bestaande
pand een nieuwe drukkerij te bouwen.
Het oude pand zal afgebroken worden waardoor een
ruime parkeergelegenheid ontstaat.
De nieuwe drukkerij beslaat een oppervlakte van ruim
700 vierkante meier welke is onderverdeeld in kanto-
ren en een grote hal waarin de drukkerij, zetterij en
magazijn zijn ondergebracht. Vooral dit laatste is van
belang voor het bedrijf daar de inkoop van papier in
grote hoeveelheden een vereiste is geworden.
Medio juni zal het pand in gebruik worden genomen
waarvoor onderstaande bedrijven zorg dragen:
bouwbedrijf Ten Brinke;
(i. l .msbroek, centrale verwarming en loodgieterswerk
l-.lektro Technisch Hureau Dekker elektra en ventila-
tiesysteem; fa v. d. Wal schilderwerk.
Wij komen te zijner tijd hier nog nader op terug.



An meneer de Sprekker

Jao - et bericht is aovere kommen - wi'j mot straks
weer hen stemmen, en i"] wilt kommen ons goeie raod
geven naor et olde recept: „Stemt op ons en alles
kump goed!" Ik vinne dat bes - ieder mag zeggen wat
e op zien hatte hef. Maor an de andere kante vin ik et
niks - i'j sprekt zoo vake alleene veur eigen volk, dat
ouw al gleuf t veur da'j nog een woord ezeg hebt, en
a'j dan netjes vertelt hebt wat ze heurn wollen klapt
ze in de hande - jao, zoo hadden zie et ok al edach!
Ik zol volle liever zien da'j met een man of viere
kwammen - eers afsprekken wat d'r den aovend be-
praot zal wodden - de man een kwartier sprektied -
de teks veurtied inleveren en an de keurders uutdei-
len. Dan een half uur pauze urn te laoten bezakken en
vraogen te stellen. Dan de man weer een kwartier veur
naoder teks en uutleg en de fouten van de andren an-
wiezen. En dan iedereene met laoten praoten. Wat
zollen dat mooie aovenden können wodden - volle
mooier as wat ons nou steet te wachten.
En naost dit alles nog wat ze in Engeland mot hem-
men - gewoon ergens - uut de wind en in de zonne -
een „S pre k kers hoe k" waor at iedereene maor zoo te-
gen iedereene vertellen en uutleggen kan wat zien
veurkeur hef. Dat zol hier ok können - met een olde
boerenwagen onder een lantèèrnpaol bunt ze al klaor.
. ... Et zal d'r wel niet inzitten - ik kan op mien
eentjen de wèèrld ok niet veranderen. Maor al kom i'j
dan alleene - meneer de Sprekker - ik wil ouw toch es
wat vraogen. Vertel ons maor wat a'j zelf zollen wil-
len - wat ons te wachten zol staon as i'j mossen re-
geern! Sommige sprekkers hebt et altied aover die an-
dren - hoe dom en slech of die bunt - um zelf veur
slim en braaf deur te gaon. Ik bekieke die mensen
as slechte voetballers - sokkels, die zik de bal laot
afpikken en veurbi'j loopen. En dan niet anders wet
te doen as den andren te heuken of veur de schennen
te schuppen. Nee. Dan den Cruifie, of vrogger, Abe
- zukke kèèrls spölt alleene de bal en brengt die waor
at ze um hemmen wilt - die hebt niet neudig um een
ander te betrekken. En zoo zo'k et ok op die vergade-
ring willen - a'j dan toch alleene komt praot dan ok
veur ow eigens! Dat slech maken van die andren - of
die nou Den Uil of Wiegel, Drees of Terlouw, Hen-
drik Koekoek of Marcus Bakker heit - daor zitte wi'j
nis op te wachten. Die mensen bunt zei j mans genog
um eur eigen boodschappen aover te brengen
Vrogger - op schoole - ha'w een meister die trok met
een krietjen zoo een paar strepen op een bord - wat
krabbels hier, een paar heukskes daor - en zoo 'mens
ston d'r een weg met wieteraf een darp met een kerk-
toorn. Op nog gien meter ruumte kon e ons kilome-
ters laoten kieken. Dat von ik altied iets geweldigs.
„Perspektief" nuumt ze dat. Kom i'jluu nou ok es
met een ,,perspektief" teikening, een begaonbaore
weg en wieterop een plaatse waorat et veur een men-
se goed wonen is. En dan et liefste met een man of
vier - ieder met een eigen prente urn ze es bi'jmekare
te hollen. Ik bun old genog ewodden um te wetten dat
et geliek nooit veur honderd percent an èène kante
lig, maor dat praote wi'j dan wieter wel uut. Daor
bunt juust die vergaderingen veur!
Zo'w dat dan zoo maor af praoten - meneer de Sprek-
ker? . . . .

d'n Oom.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Juist in deze tijd hebben velen van ons het gevoel
dat wij elkaar voorbij lopen. Wij hebben geen tijd
meer voor elkaar. Velen onder u willen dat anders en
willen ook meewerken daar verandering in te brengen.
Zo is er een Stichting Sociaal en Diakonaal Jaar. Deze
stichting biedt jonge mensen vanaf 17 jaar de moge-
lijkheid om een jaar mee te werken op die plaatsen
waar hulp geboden kan en moet worden.
Wie aan zo'n jaar deelneemt helpt daarmee anderen
en is tevens in de gelegenheid eigen mogelijkheden en
motieven ten aanzien van dienstverlenend werk beter
te leren kennen. Deelnemers aan zo'n jaar dienstver-
lening kunnen geplaatst worden in ziekenhuizen, be-
jaardentehuizen, verpleegtehuizen, in de gezinsverzor-
ging en bij lichamelijk of geestelijk gehandikapten.
De jongens en meisjes blijven zo'n heel jaar in dezelf-
de stichting werken. De werkzaamheden zijn van ver-
zorgende en huishoudelijke aard. Het sociaal diako-
naal jaar begint in augustus met een inleidingsweek
met een groep deelnemers die ook verder in het jaar
regelmatig bij elkaar komen. Gedurende het jaar is er
begeleiding van regionale funktionarissen.
Deelnemers ontvangen - naast kost en inwoning, de
gebruikelijke sociale voorzieningen, vakanties en twee-
maal in de maand reiskostenvergoeding - een bedrag
van ƒ 125,— per maand. De ouders komen niet in
aanmerking voor kinderbijslag en kinderaftrek.
Zij die meer inlichtingen willen hebben kunnen deze
krijgen bij: J. Hoppen, Het Vaarwerk 12 te Vorden
telefoon 05752-2017. De aanmeldingen voor het ko-
mende jaar (augustus 1974/augustus 1975) dienen bin-
nen te zijn voor juni 1974 op bovenstaand adres of bij
de Landelijke Stichting Sociaal en Diakonaal Jaar,
Wilhelminapark 46 te Utrecht telefoon 030-510763.

Provinciale
statenverkiezingen
Woensdag 27 maart mogen we weer stemmen. Dan
kiezen wij, Gelderse burgers van 18 jaar en ouder,
voor de komende vier jaar de leden van Provinciale
Staten. Is dat de moeite van de gang naar het stem-
bureau waard? Ts de provincie belangrijk?
Het kan zijn dat iemand zo redeneert. Want de daden
van Provinciale Staten die gemiddeld maar één dag
per maand vergaderen, nemen in kranten, radio en te-
levisie niet zoveel plaats in als de Tweede Kamer of
de regering. Maar dat betekent niet dat het werk van
Provinciale Staten niet van belang zou zijn. Het te-
gendeel is waar: het werk van het provinciaal bestuur
is van grote betekenis. Elke dag voor elke burger.
Om maar wat voorbeelden te noemen: Provinciale
Staten beslissen over de aanleg van provinciale we-
gen. Ook over subsidies voor sport, rekreatie en kul-
turele instellingen. Zij bepalen, wat er in de provincie

moet worden gedaan tegen verontreiniging van het
milieu. Zij stellen, in het kader van de ruimtelijke or-
dening, de streekplannen vast, na eerst via een uitge-
breide inspraak de bevolking gelegenheid te hebben
geboden haar zienswijze op tafel te leggen. De pro-
vincie is ook rechtstreeks betrokken bij de gezond-
heidszorg en de energievoorziening.
Men ziet: Provinciale Staten zijn aktief op velerlei
terreinen. De burger kan daarop woensdag 27 maart
invloed uitoefenen door het uitbrengen van zijn stem.
Het loont de moeite.
Bovendien: Provinciale Staten vormen ook het kolle-
ge dat de leden der Eerste Kamer kiest. Er komt dus
ook nog een stukje landspolitiek aan de orde op 27
maart. Reden genoeg om woensdag naar de stembus
te gaan.

Voetbal
VORDEN WON VAN DREMPT 3—1
Een subliem doelpunt door Heersink een kwartier
voor tijd gescoord, gaf definitief de beslissing in de
wedstrijd tussen Vorden en Drempt. De 3—1 stand
die toen werd bereikt gaf de krachtsverhouding in het
veld goed weer.
Tn de eerste helft deden beide ploegen weinig voor el-
kaar onder. Wel hadden de geelzwarten over het al-
gemeen een veld overwicht, gevaarlijk van opzet wa-
ren de aanvallen van Vorden echter niet. Toch was
het al gauw l—O door een doelpunt van Heersink.
Niet lang daarna werd de balans in evenwicht ge-
bracht toen Drempt profiteerde van een fout van Te
Veldhuis. De l—l stand bleef tot aan de rust gehand-
haafd.
In de tweede helft wogen de partijen goed tegen elkaar
op. Toen Hengeveld na plm. een kwartier de thuisclub
naar een 2—l voorsprong schoot, nam Vorden het
initiatief. Halverwege de tweede helft nam Hengeveld
de bal met de hand mee. Tot grote verbazing van ie-
dereen legde de scheidsrechter de bal op de penalty-
stip in de veronderstelling dat een Dremptspeler hands
had gemaakt. De gerechtigheid zegevierde echter want
de door Nijenhuis genomen penalty werd door de
Drempt keeper gestopt. Zoals hierboven omschreven
bepaalde Heersink de eindstand op 3—1.

NEDERLAAG VORDEN TEGEN AVANTI
Direkt na de aftrap had Vorden het beste van het
spel, doch verder dan een aantal corners en twee scho-
ten legen paal en lat kwaj^men niet. In de 20e minuut
kwam de ommekeer to^lfce Vordense achterhoede
voor buitenspel bleef staa^ïn de scheidsrechter niet
reageerde waarna Avanti gemakkelijk kon scoren l—
0. Tien minuten later was het 2—0. Tn de tweede helft
hadden beide ploegen veel last van het gladde veld.
Vijf minuten na de rustjjAid de eindstand 3—O be-
reikt.

RATTT WON OVERTUIGEND VAN WILP
Ratti l afdeling zaterdag heeft beide punten meege-
nomen uit Wilp waar in een goede wedstrijd de winst
niet in gevaar is geweest. Ratti nam al na vijf minuten
een O—l voorsprong toen Nijenhuis goed doorzette
en handig de Wilp-keeper passeerde. Het leek op een
grote overwinning voor Ratti uit te draaien want bin-
nen 20 minuten stond het reed O—3 door doelpunten
van Bluemink en Arendsen. Hierna nam Ratti gas
terug en beperkte zich tot kombinatiespel wat hen ook
voortreffelijk lukte. Wilp kon hierdoor niet in hun
normale spel komen en de weinige keren dat zij uit-
braken was het de rustig spelende Ratti-defensie die
goed ingreep. Toch werd het voor .rust nog l—3 toen
de Wilp-midvoor profiteerde van vermeend buitenspel
en doelman Wassink van dichtbij omspeelde.
In de tweede helft werd het spel grotendeels bepaald
door de grillige wind en het natte veld. De passes
misten nauwkeurigheid waardoor de snelheid uit de
kombinaties verdween en Wilp gelegenheid kreeg wat
vaker voor het Ratti-d oei te komen. Zij deden dit met
harde schoten waarbij doelman Wassink enkele zeer
stijlvolle safes moest verrichten om doelpunten te
voorkomen. Ratti nam het initiatief over en had met-
een sukses toen Nijenhuis profiteerde van een foutieve
terugspeelbal l—4. Het spel ging snel achteruit en
Ratti vond het wel genoeg. Wilp ging echter nog even
door en zag dit beloond met een treffer vlak voor tijd.
Eindstand 2

PROGRAMMA: Grol 2--Vorden 2; Vorden 4—Socii
3; Vorden 5—Oeken 4; Vorden 6—Warnsveldse Boys
3. Afdeling zaterdag Sp. Dieren l—Vorden 1; Olden-
kotte l—Vorden 2; DZSV 3—Vorden 3.

Motorsport
Jan Oosterink heeft zondag deelgenomen aan de
cross der Azen in Sint Anthonis. Tussen een groot
aantal buitenlande fabrieksrijders finishte de Vorde-
naar uiteindelijk als 9e.

Dammen
VERLIES VOOR HEREN VAN VORDEN
De heren van Vorden hebben zaterdagavond in Di-
dam een 4—2 nederlaag geleden tegen Proteus I uit
Twello. In de eerste periode had Proteus het beste van
het spel. Dit resulteerde in een 2—O voorsprong door-
dat de Vordense defensie verzuimde in te grijpen. In
de tweede speelperiode bood Vorden beter tegenspel
hoewel Proteus toch ook nu de beste kansen kreeg.
Een daarvan werd benut waarna Eggink er in slaagde
de achterstand tot 3—l te reduceren. Oudsen had
pech met een schot tegen de lat. In de derde speelpe-
riode werd niet gescoord. Tn de vierde periode bracht
Eggink de spanning terug 3—2. Vorden kreeg enkele
goede mogelijkheden voor de gelijkmaker, het ver-
wachte doelpunt viel echter aan de andere kant toen
Proteus bij een uitval scoorde 4—2.
De tweede ontmoeting die de Vordenaren speelden

ging tegen DWV uit Doesburg. De wedstrijd die Vor-
den direkt moest spelen na de ontmoeting tegen Pro-
teus, eindigde in een 8—O zege voqr de Doesburgers.
In de eerste periode wist Vorden de schade beperkt
te houden tot O 1. Toen ging de vermoeidheid een
danig woordje meespreken. Het werd O—4 in de twee-
de periode; 0—6 in de derde periode waarna in de
vierde periode de eindstand O—8 werd bereikt.

Voor onze winkel in :

Huishoudelijke artikelen
Elektrische apparaten
Televisie - Radio
Gereedschappen IJzerwaren
Gasapparaten

Vragen wij:

verkoopster of
jonge verkoper
Sollicitaties en nadere inlichtingen
dagelijks aan de zaak. Eventueel
telefonisch (05752-2124) of schrifte-
lijk: Postbus 2 . Vorden

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Anti-spat-deksel
op de koop toe
bij BK Fortalon

koekepan.

Verlangt u meer
RECHT, VRIJHEID EN GEZAG?

Verlangt u minder dirigisme, werk.
loosheid en geldverspilling?

KIES DAN

Boeren partij
en breng dan uw stem uit op

HENDRIK KOEKOEK, nr l van LIJST 7

Allebakproblemen
^ in één klap
opgelost

De BK Fortalon koekepan heeft een krasbestendige
anti-kleef-laag, bakt dus zonder kleven en is schoon in
een wip. Plus de beroemde BK-reliëf-bodem:
boter altijd goed verdeeld. Een prachtpan! Dik
aluminium. Keus uit 5 maten, van 20 t/m 28 cm
doorsnee. Vanaf f 17,50. Het anti-spat-deksel
maakt een eind aan dat nare gespat bij bakken
en braden. Past op elke pan. Stoomgaatjes in
het deksel, dus alles even goudgeel, even
lekkerl Normale prijs f 3,75. BEKROONDt KWALIILIf

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

uerrinir tesis een
dood!

Maak eens de g^van de maand,
zwem over Het Kanaal of stap met AU

in de ring. We zien het u niet doen.
Een ander voorstel: koop een sportief

kostuum uit onze topkollektie.
Dat is óók een sportieve daad,

waarmee u bewondering zult oogsten.

textiel en mode

/chooldermcin

Voorjaars
schoenen

in moderne kleuren en

betaalbare prijzen

De grootste keuze bij

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4

's Maandags de gehele dag geopend

Vorden

GEVRAAGD

verkoopster
Prettige werkkring

Vijfdaagse werkweek

Zaterdags tot 5.00 uur geopend

UITNODIGING
Forumdiskussie over
VVD-programma
21 maart 1974 in
„De Kap" Warnsveld
20.00 uur

Gevraagd

zetter-opmaker
jongp/H, o i' een p i en t e r e
d i e - h i e r v o o r opgeleid wi l worden

Drukkerij Weevers b.v.
Vorden - Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404


	CVO12-21-03-1974 deel 1
	CVO12-21-03-1974 deel 2

