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Oorne wassen
Et wassen hef heel wat te beduun in et léven, et eerste wat
ze een mense doet is wassen. En bi 'j et opgruujen meestal
- later mot e et zelf doen, en at e d'r zelf niet an dech helpt
ze et um of eur wel onthul len . Ewassen mot e wodden - dat
wös um gien water af! En ok at e deur de wekke zik zelf
wast wodt e ens in de wekke nog deur de moeder onder
handen enommen veur een goeje beurte. Et slimste von ik
vrogger altied de oorne - a'j zelf meenen da'j ze schoone
hadden zat 'r meesUieds in een of andere plooje nog wel een
vergetten huuksken. 't Is wonder dat de zeepenfabrikanten
nog niet bunt ekommen met een speciale ,,oornezeepe".
,,Zonder p i jn - je ooren rein"! - zol et bezunder goed doen
bi' j et „kotte volk" . . . 't Is gek maor dat oorne wassen
schient een hoop mensen in et bloed te blieven zitten. En
die gaot dan later in de politiek - dat he'w de leste tied
weer duudelek können zien. Dat is weer begonnen toe d'r
bekend wodden emaakt da'w weer naor de stembusse mosse
um iedereene die daor tegen was de oorne te wassen. Daor
zit wel wat in - d'r bunt mensen die van de linkerkante niks
as nare geluuden heurt, de groezel trekt d'r eur van aover
de hoed. En wat van rechts kump klinkt eur as muziek
in de oorne. En andren heurt et net andersumme - van links
heurt ze muziek, en wat van de rechterkante kump is niet
um an te heurn, zekt ze. D'n eenen snapt d'n andren neet
- d'n andren begrip niks van d'n eenen, daor mot bi'j d'n
eenen of d'n andren toch wat niet goed zitten, denkt ze en
allemaole zuukt ze et bi'j een ander, zonder zik af te vrao-
gen of ze zelf ok soms een proppe in et geheur hebt zitten.
Zoodoende zölt ze wel op et idee ekommen um die andren
es de oorne te wassen. Of zie haalt alleene mensen van et-
zelfde geheur bi'j mekare um naor eigen muziek te luuste-
ren, maor dat haalt ok al niks uut. Andren laot een paar
speciale wasbazen kommen, en trommelt een hoop volk bi'j
mekare die mot kommen kieken hoe of ze mekare onder-
handen nemt. Ik had d'r ok wel es hen ewild, maor daor is
nooit van ekommen. 't Helpt zoo weinig - ze kunt mekare
net wassen zoo at ze wilt, zie verandert d'r niks van. At ze
een wekke later weer bi'j mekare zollen kommen, können
ze weer van veurten af an beginnen. Nee, dat oorne wassen
vin ik niks veur groote mensen. Teder mos zikzelf maor
schoone hollen, en dan met beide oorne luustern - werke-
lek luustern - dat is meer as ow effen stille hollen - naor
weerskanten. Dan heur i'j aoveral wat waor wel muziek in
zit. En ok wel wat minder goed in et geheur ligt. En dan
maor vertrouwen op et begrip dat ons egeven is - meer
kont ze van een mense niet verlangen. En nog altied he'k
een bctjen heimwee aoverehollen naor die olde Efezieërs,
waor van eschreven stcet dat ze alleene bi ' j mekare kwam-
men um wat n i ' j s te zeggen en te heurn . . .

d'n Oom

Echtpaar
Golstein
50 jaar
getrouwd

Op 21 maart, de dag waarop de lente begint, traden 50 jaar
geleden de heer J. W. Golstein en mej. T. H. Wicherink in
het huwelijk.
Nu is het uiteraard weer feest op die datum. De heer en me-
vrouw Golstein, die 10 kinderen, 38 kleinkinderen en 10

achterkleinkinderen hebben, zullen er de 21 c een gezellige
dag van maken.
Het echtpaar woont aan de Nieuwstad 30 in Vorden.
Naast de vele felicitaties die zij die dag ontvangen voegen
wij gaarne de onze.

WEDSTRIJDEN EHBO
In de kantine van „De Enk" werden zaterdagmiddag voor-
wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging
voor EHBO gehouden, waaraan werd deelgenomen door
ploegen uit Angerlo, Neede, Vorden en Zutphen.
Een bromfietsongeval waarbij twee personen betrokken wa-
ren diende telkens als uitgangspunt. De verrichtingen van
de EHBO'ers werden nauwkeurig geregistreerd door drie
juryleden. De ploeg uit Neede toonde zich de beste en ver-
wierf 79 punten, Angerlo en Zutphen behaalden beiden 62
punten terwijl Vorden, dat voor de eerste keer aan deze
wedstrijden deelnam, 55 punten verzamelde.

goederenhandel

derksen tijden
spalstraat 32

Hengelo gld.
tel. 05753-1884
naast r.k. kerk

e^ a l ba re

kleding

Veilig Verkeer
Tijdens de ledenvergadering van Veilig Verkeer Vorden
werd als nieuw bestuurslid gekozen de heer F. J. Wolsing
in de plaats van de heer v. d. Peijl die zich niet herkiesbaar
stelde. Enige gedane suggesties zullen door het bestuur na-
der worden uitgewerkt.
Aansluitend op de ledenvergadering werd een verkeersavond
gehouden welke onder leiding stond van distriktskonsulent
de heer Eijbersen. Naast zijn welkomstwoord herdacht voor-
zitter v. Ooyen allereerst de onlangs overleden oud-voorzit-
ter en ere-lid de heer Folmer en werden enige ogenblikken
stilte in acht genomen.
Bij de verkeersavond werd naast een aantal films van de
filmdienst de hoofdschotel gevormd door de verkeersquiz
voor verenigingen, instellingen en bedrijven enz. Hieraan
werd deelgenomen door 15 teams van 4 personen. Aan de
hand van getoonde dia's moest men verkeerssituaties etc.
beoordelen, hetgeen niet gemakkelijk bleek.
Als winnaar kwam uit de bus één van de vier ploegen van
autorijschool „De Eendracht" met 14 strafpunten; de brand-
weerkombinatie sleepte met 16 ̂ afpunten de tweede prijs
uit het vuur terwijl de derde pl^^met 17 punten opnieuw
naar een team van bovengenoemde autorijschool ging.
De heer Eijbersen gaf uitleg over de gemaakte fouten. Het
bleek wel dat het zelfs voor ervaren automobilisten niet
meevalt om theoretisch en praktisch alle verkeerskennis on-
der de knie te hebben. ^^

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 tussen 10.00 en 12.00 uur

Deze weck komen vier onderwerpen aan de orde,
te weten:
1. de subsidieverordening/aanvrage;
2. de vergadering van de gemeenteraad op 27 maart

a.s. 's avonds half acht in het gemeentehuis;
3. brievenbus in plan Zuid en
4. schoonmaakaktie Vorden.

De subsidieverordening/aanvrage
Ingevolge artikel 3 van de nieuwe subsidieverordening
moeten verenigingen vóór l april a.s. een verzoek om
subsidie voor het jaar 1973 hebben ingediend bij bur-
gemeester en wethouders. Hiervoor zijn speciale aan-
vraagformulieren verkrijgbaar op de afdeling finan-
ciën van de gemeentesekretarie. Deze afdeling deelt
mede dat pas enkele verenigingen een tijdige aan-
vrage hebben ingediend. De verenigingen die nog
geen subsidie hebben aangevraagd wordt dan ook
dringend geadviseerd dit alsnog te doen vóór l april
a.s.
In november 1972 werden van vele verenigingen fi-
nanciële gegevens gevraagd; deze gelden echter niet
als subsidie-aanvrage. Om misverstanden te voorko-
men delen burgemeester en wethouders nogmaals me-
de dat, behalve de eerder genoemde aanvrage volgens
het standaardformulier, tevens de volgende gegevens
moeten worden verschaft:
a. een gewaarmerkte ledenlijst per l j anuar i van het

jaar waarover subsidie wordt verlangd;
b. een gewaarmerkte l i j s t van jeugdleden per l ja-

nuari als sub a. bedoeld;
c. een gewaarmerkte lijst van donateurs - indien

aanwezig - per l januari als sub a. bedoeld;
d. de rekening van baten en lasten over het afgelo-

pen boekjaar en, indien deze noodzakelijk wordt
geacht door burgemeester en wethouders, de ba-
lans op de laatste dag van dat kalenderjaar;

c. een verslag van de sekretaris of de met hem, naar
het oordeel van burgemeester en wethouders, ge-
lijk te stellen funktionaris, waarin onder meer de
in het voorafgaande jaar ontplooide aktiviteiten
worden vermeld;

f. de begroting voor het jaar, waarover subsidie
wordt verlangd, vergezeld van de nodige toelich-
ting op de begrotingsposten.

De vereniging die voor subsidie in aanmerking wenst
te komen en waaraan nog nimmer subsidie is toege-
kend, is verplicht bij de eerste aanvraag tevens over
te leggen de statuten en/of het reglement van de or-
ganisatie.

Gemeenteraadsvergadering
In de gemeenteraadsvergadering van 27 maart a.s. ko-
men in totaal plm. 25 onderwerpen aan de orde. En-
kele daarvan willen we nu reeds aanstippen, zodat
de aanwezige, belangstellende burgers enigszins zijn
voorbereid (uiteraard is, zoals steeds, iedereen van
harte welkom).
• Het kollege van burgemeester en wethouders stelt
de raad voor om aan 8 mensen een bouwterrein te
verkopen, te weten aan de heren v. d. Wall Bake,
Zeevalkink, Janssen, Schoolderman, Smits, Te Velt-
huis, Horsting en Zweverink.
• Daarnaast komen de voorbereidingsbesluiten aan
de orde om de verbouw van de boerderijen aan de
Zutphenseweg nr. 10 en de Almenseweg nr. 6 moge-
lijk te maken.
• Verder komt o. a. ter sprake het uittrekken van
(aanvullende) kredieten voor de verbouw van het
Nutsgebouw tot openbare bibliotheek en leeszaal, zo-
als een bedrag voor de inmiddels gestegen bouwkos-
ten, de kosten voor de nieuwe voorgevel, de huisves-
tingskosten, een extra eenmalige subsidie voor een
startkollektie boeken. Indien alles naar plan verloopt,
zal de nieuwe bibliotheek in oktober van dit jaar
kunnen worden geopend.
• De verbetering van de Schoneveldsdijk; Onsteinse-
weg en Lindeseweg vormen ook een agendapunt.
In 1972 zijn door de Kultuurtechnische Dienst ver-
keerstellingen op deze wegen gehouden; naar aanlei-
ding hiervan heeft deze dienst medegedeeld dat bij de
huidige verkeersintensiteit de verharingsbreedte van
de wegen van 3-3,5 meter voldoende is; een verbre-
ding zou derhalve niet voor rijkssubsidie in aanmer-
king komen.
Toch is het kollege van burgemeester en wethouders
van mening, mede door overleg met de betreffende
raadskommissies, dat deze wegen verbreed dienen te
worden tot 4,50 meter, en dat in elk geval rekonstruk-
ties moeten plaatsvinden. Om te trachten althans voor
deze rekonstrukties een subsidie te verkrijgen van de
Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken, stellen
burgemeester en wethouders de raad voor de Heide-
maatschappij Nederland BV een plan terzake op te
laten stellen, aan de hand waarvan het subsidie kan
worden aangevraagd. Als ook dit subsidie niet kan
worden verkregen, overwegen burgemeester en wet-
houders in eerste instantie voor te stellen de nodige
middelen te voteren voor alleen de verbetering van de
Schoneveldsdijk, die in een bijzonder slechte staat ver-
keert.
• Aan de orde komen verder o. a. zes nieuwe ge-
meentelijke verordeningen, nl.:

a. de verordening op de heffing en invordering van
begrafenisrechten en de verordening op de Alge-
mene Begraafplaats;

b. de legesverordening;
c. de algemene politieverordening;
d. de brandbeveiligingsverordening;
e. de verordening opslag gas-, huisbrand- en stook-

olie en
f. de verordening op de Sportraad.
De verordeningen als genoemd onder c, d en e moe-
ten de goedkeuring van Gedeputeerde Staten van
Gelderland hebben, terwijl de verordeningen onder
a en b Koninklijk moeten worden goedgekeurd. Zo-
dra deze goedkeuringen zijn verkregen, zullen wij de
regelingen nader in deze rubriek uiteenzetten, een en
ander uiteraard indien de raad deze inderdaad vast-
stelt. De verordening op de Sportraad zal binnenkort
worden besproken, wederom onder het voorbehoud
van vaststelling door de raad.
Tot zover een greep uit de onderwerpen die a.s. dins-
dag door de raad worden behandeld. Nogmaals: u
bent allen van harte welkom voor het bijwonen van
de raadsvergadering; gezien de verscheidenheid van
agendapunten, is een leerzame avond gewaarborgd.

Brievenbus in plan Zuid
Het gemeentebestuur maakt de inwoners van plan
Zuid e.o. attent op het feit dat op het plein aan de
Beatrixlaan, hoek Clauslaan, onlangs door de PTT
een brievenbus is geplaatst.

Schoonmaakaktie Vorden
Met uw aller medewerking willen wij ook dit jaar
weer trachten de gemeente zo schoon mogelijk te
maken vóór de Paasdagen.
Wilt u allen uw overbodige en ontsierende afval naar
de stortplaats brengen?
Alleen afval waarvan de herkomst niet meer is na te
gaan, zal door de zorg van de gemeente naar de stort-
plaats worden vervoerd en wel in de week van 9 t/m
13 april a.s. Indien u dergelijk vuil weet te liggen
wordt u verzocht daarvan opgave te doen aan het
bureau gemeentewerken tot 6 april a.s. tel! 1841. Ge-
hoopt wordt op een spontane medewerking van alle
burgers.
Tegen diegenen, die vuilnis op ongeoorloofde plaat-
sen hebben gestort en dit niet vóór 6 april a.s. hebben
verwijderd, zal eventueel na die datum volgens de
wettelijke bepalingen moeten worden opgetreden. Ho-
penlijk zal dit door prettige samenwerking echter niet
nodig zijn.
Ook gevelde bomen en ander gehakt houtgewas dient
van bermen en uit sloten te worden verwijderd vóór
9 april a.s. Indien daaraan, onverhoopt, niet wordt
voldaan, zal zonodig ook tegen de eigenaren van het
hout, op grond van de wettelijke bepalingen, moeten
worden opgetreden, doch nogmaals: prettige samen-
werking voorkomt veel ellende!
Wij vertrouwen dat ieder er naar vermogen aan zal
medewerken om onze mooie gemeente schoon te ma-
ken en schoon te houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink gezinsdienst met medewer-
king van de Kindercantorij
19.00 uur Open-deur-dienst ds. v. d. Vlies, Geref. predikant
te Nijverdal

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur Open-deur-dienst in de Herv. kerk, voorganger
ds. v. d. Vliet te Nijverdal

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 9.15 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. Wechgelaer, 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 '«avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

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

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

BEGRAFENISDIENST

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

Geen opgaaf ontvangen.

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

KOERSELMAN CASSETTES



SUPERMARKT
presenteert:

Honig
VERMICELLI

PER PAK VAN 69 VOOR

Uit de slagerij
HAMBURGERS

3 stuks nu 128
MAGERE SPEKLAPPEN

500 gram 198
KLAPSTUK MET KLEIN BEENTJE

500 gram

VARKENSFRICANDEAU VAN DE HAM

500 gram

RUNDERSTOOFL4PPEN

500 gram

WIENER SNITZEL VAN DE HAM

700 gram

HEERLIJK MALSE RIBLAPPEN

500 gram NU

ONS BEKENDE

298
488
368

SOEPPAKKET

140
528
238

150 gram SNIJWORST 98

150 gram TONGENWORST 89

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 89

150 gram HAM 129

Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

VAN DE JUWEELBAKKER

SLAGROOMSOEZEN 4 stuks van f 3,00 V0or
ROZIJNENBOL van f 1,35 voor

é

GEVULDE KOEKEN e stuks van f 1,29 V00r

12,19
f 1,15
f 1,09

Herschi

UP

literfles 85

Elke 2e liter

59

Doos a 12

Euro flessen

Classe Royal

voor

595

Goed voor 3 liter

appelsap DIXAP

per fles geen 3.45

maar nu

259

Cheerio

ABRIKOZEM

WIJN

deze week per fl.

169

Diverse soorten

Adel Rosa

WIJNEN

per fles

198

onze diepvries

PINGO HAANTJES ± 1000 gram nu voor 298

Zak a 4 KROKETTEN voor 79

ATATES FRITES heel kilo van 195 voor 159
BOERENKOOL 750 gram geen 170 of 145 maar 129

CHIPOLATA PUDDING 4 persoons nu voor slechts ... *|39

WWfMNWJ^^

De kinderen zijn

er dol op!

ICE LOLLY

10 stuks voor

89

Heerlijk koekje

KLETSKOPPEN

per pak

van 119 voor

79

Bakje a 150 gram

Heerlijke

KERSEN-

BONBONS voor

105

Abrikozen of

roomboter

CARREE'S

per pak

89

Diverse soorten

FIJNE

KOEKJES

per pak

79

HEERLIJK BIJ UW DIEPVRIES HAANTJE

ROSEWIJN
PER FLES SLECHTS

Pak d 6 stuks

AMSTER-

DAMMERTJES

per pk van 119 v.

89

PCD

ZOUTE PINDA'S

500 gram

van 185 voor

159

PCD gemalen

VACUÜM

KOFFIE

500 gram voor

369

PCD

PINDAKAAS

jampot

van 129 voor

115

PCD

CHOCOLADE

PASTA

nu per pot

89

WEGENS TE VROEG UITVERKOCHT NOG EENMAAL

AFTER EIGHT
PER DOOS VAN 3.10 VOOR

Groente en Fruit
Donderdag

PR4CHT BANANEN kilo 98
Vrijdag: 2 krop MALSE SLA en

l KOMKOMMER samen

Zaterdag
BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram

Jaffa GRAPE FRÜ/TS
5 stuks

139
98

169
Grote HANDSINAASAPPELEN

per nef 198
HANDSINAASAPPELEN

12 stuks 198
Panklare WITTE KOOL

500 gram 29
NIEUWE KRIELAARDAPPELEN

per kilo 98
üif onze diepvries

SPIN AZIË 450 gram 59
Unox 4 borden blik

GROENTE- of KIPPESOEP voor 79
L/fersb/ik Unox

ERWTENSOEP geen 798 maar 149
Litersb/ik Jonker Frïs

APPELMOES van 774 voor 95
Lifersb/ik

DOPERWTEN zeer fijn 119
Edef Help Mij

150
Zolang de voorraad strekt

Pak a 70 rol GRIJS TOILETPAPIER 205



Pe koop g.o.h. donkerblauwe
Riemersma kinderwagen
Het Jebbink 31 Tel. 1820

Te koop elektrische boiler
50 liter

Zutphenseweg 38 Vorden
Telefoon 1947

Te koop Daf 33
met schuifdak

W. H. Martinus
Almenseweg 28 Tel. 1648

Te huur gevraagd in dorp
Vorden: woonhuis
of evt. koophuis

Burg. Galléestr. 65 Vorden

Te koop Kreidler
Stationsweg 18

Te koop wegens overkompl.
een eiken dressoir, l pers.
binnenveringsmatras en een
douchekabine

Ruurloseweg 7 Vorden
Telefoon 1959

Vermist: zwarte poes met
witte bef en witte pootjes
2 witte ringen om de
achterpoten
Inl.: Ouwinga
't Vaarwerk 8 Tel. 2090

Gevonden: portemonnee
met inhoud in de telefooncel
postkantoor
Oonk
dr Staringstraat 7 Vorden

Te koop g.o.h. bromfiets
Kaptein Mobylette (wit)
Tel. 05752-1798

Gevraagd met spoed
te koop of te huur
1/2 of l ha bouw of weiland
in omgeving van Vorden

Boomkwekerij-Tuinaanleg
M. G. SPIEGELENBERG
Zutphenseweg 57 - Vorden
Telefoon 05752-1464

Te koop Philips cassette-
rekorder Type 2205 l jr oud
Molenweg 15 Vorden

Gevraagd hulp in de huis-
houding voor de dinsdag-
en vrijdagmorgen

E. v.d. Linden-Joustra
Het Jebbink 31 Tel. 1820

Te koop jonge konijnen
Lotharingen

Klein Ikkink - Vorden
Oude Zutphenseweg 5

Te koop 4 persoons caravan
type Sprite 400 bouwjr '70
kompleet uitgerust met
potten, pannen enz. met
voortent, kachel, tafel
en stoelen
Te bevr.: tel. 05754-489

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insullndelaan 5 . Vorden
Telefoon 05752-1567

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant
Het Parool

Zangfes ?
ELLEN DE WAARD-
STROINK, dipl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 12
Telefoon 2049

Ook piano/essen
voor beginners

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en grijs

OEBR. WILLEMR
kleermakerij, Rozen-
hof laan l, Zutphen
telefoon 2264

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KUftZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Jonge onderwijzeres zoekt
ongemeubileerde etage of
ongemeubileerde zit/slaap-
kamer met kookgelegenheid
in Hengelo Gld of omg.

Brieven onder nr 51-1
buro Contact Vorden

JOOP VAN MAREN
en
MAKlETJiE GROOOC WASSUVK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats
hebben op woensdag 28 maart a.s. om 13.30
uur ten gemeentehuize te Vorden

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Vorden door de weieerwaarde
heer ds J. C, Kjajenbrink

Toldijk, Russerweg 41
Vorden, Galgengoorweg 11
Maart 1973

Toekomstig adres: Weth. Massinkstraat 9, Toldijk

Receptie van 20-22 uur in zaal Den Bremer,
Z.E.-weg te Toldijk

>«••*»»»•*»»••••«•••« » »*•

GERARD BRETVELD
en
JANNY ELLENKAMP

Wij geven u kennis van ons voornemen in het
huwelijk te treden op donderdag 29 maart a.s.
om 2.30 uur in het gemeentehuis Hengelo Gld

Hengelo Gld, E 69
Deventer, Lingestraat 86

Ons adres wordt: E 69, Hengelo Gld
(post Vorden)

Dag-adres: zaal Concordia, Hengelo Gld
Gelegenheid tot feliciteren van 3.30-5 uur

Na een langdurige ziekte ging toch nog vrij on-
verwacht van ons heen, mijn lieve vrouw, onze
lieve moeder, behuwd- en grootmoeder

HENDRIK A BARINK
echtgenote van H. Bargeman

in de ouderdom van 75 jaar

Vorden: H. Bargeman
B. Bargeman
H. E. Bargeman-Maandag
G. J. Bargeman
G. Bargeman-Kloosterboer
J. Bargeman
G. Bargeman-Nijenhuis

Slikkerveer: Chr. F. Wonnink-Bargeman
G. Wonnink
en kleinkinderen

Vorden, 19 maart 1973
'De Wehme' Nieuwstad 44

De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 23 maart
om 13 uur op de Algemene Begraafplaats, Vorden

De overledene is opgebaard in de aula van 'De
Wehme', bezoek van 17-18 uur

Op 28 maart hopen onze lieve vader en
moeder, opa en oma

H. ZWEVERINK

G. ZWEVERINK-BOESVELD

hun 35 jarige echtvereniging te herdenken

Dat God hun nog lang voor elkaar en voor
ons mag sparen is de wens van

Herman en Hanneke
Gracla
Reiniera

Stien en Theo
Ivonne
Mario
Miranda
Raimond

Bennie en Ria

Vorden, maart 1973
H.K. van Gelreweg 15

Heden overleed onze geliefde zuster, schoonzuster
en tante

HENDRIKA BARINK
echtgenote van H. Bargeman

in de ouderdom van 75 jaar

Vorden: Fam. Wed. G. J. Vruggink
Fam. Wed. D. W. Hiddink

Steenderen: Fam. Wed. G. H. Mulder
Barchem: Fam. G. H. Platerink

Vorden, 19 maart 1973

Heden is van mij heengegaan mijn beste schoon-
zuster

HENDRIKA BARINK
echtgenote van H. Bargeman

in de ouderdom van 75 jaar

F. Bargeman-Eskes

Vorden, 19 maart 1973

Het bestuur van de

GYMNASTIEKVERENIGING 'SP ART A'

dankt u hartelijk voor de belangstelling, getoond
bij het 50-jarig bestaan van haar vereniging

Het bestuur

Vorden, maart 1973

».».»««».».».».«.*.«.».».».»«.»».».«»»»»•

Zondagavond a.s. 's avonds 7 uur

Open
Deurdienst

In de Hervormde Kerk
fe Vorden

Enige en algemene kennisgeving

tden overleed onze geliefde moeder, groot-
eder en overgrootmoeder

SARA THATE-CROL

in de ouderdom van 94 jaar

i
Zaandam: S. Keg-Thate

C. Keg c zn

Den Haag: H. Thate
T. Thate-Hirschig

Laren Gld: J. B. Thate
L. Thate-Reich

Gorssel: J. O. Thate
C. Thate-de Marez Oyens

klein en achterkleinkinderen

Vorden, 18 maart 1973
'Den Bramel'

De begrafenis vindt in alle stilte plaats te Vorden
Geen bezoek

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Heden bereikte ons het doeve bericht van het
overlijden van mevrouw

S. THATE-CROL

in leven verpachtster van de door ons bewoonde
boerderijen en woningen

De gezamenlijke pachters
en huurders van het

Landgoed 'Den Bramel'

Vorden, 18 maart 1973

U'* /•n ) zeggen de Arabieren tegen hun
Echte Bakker, als zij een brood
willen hebben. Dan krijgen zezo'n

platte koek of 'n Halve Maan-zaadbol... Maar het Mekka van de
brood lief hebbers is toch wel de Echte Bakkerswinkel. Daar geuren al
die sprookjesachtige broden naar bakwerk van 1001 Nacht! Uw Echte
Bakker, oase in een woestijn vol broodsnood ...

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

3 pak SPAR MARGARINE van 129 voor 87

Fles HALFVETTE MELK van 74 voor ..

100 gram BOERENHAM van 135 voor

150 gram SNIJWORST van 128 voor ..

59

89

99

Potje KICK POEDERKOFFIE van 132 voor 118

Blik BRUINE BONEN van 95 voor

Blik APPELMOES

ONTBIJTKOEK 500 gram

85

98

89

5 kg AARDAPPELEN 179

Fles Winner KOFFIEMELK van 173 voor 149

Bus Proset HAARLAK van 505 voor 298

HAANTJES per kilo 338

2 kilo SINAASAPPELS . 198

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Grote verkoop
Wy komen met een grote partfl prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur by café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur by café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o. a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politie j assen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht, flzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf ƒ 79,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

Adverteer in Contact

HOERA!
de nieuwe cloqs van,

0DMI

U vindt ze volop bij:

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 — Vorden



Graslandvernieuwing
voor méér en beter voer l

Door inkoop engros kunnen wij aanbieden:

Graszaden
TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN .'

alleen Oranjeband mengsels
Uit voorraad leverbaar:

Pootmais Caldera 535
Grote ko/lekfie TUIN- EN BLOEMZADEN
in de vanouds bekende kwaliteit

WAAMELINK's Zaadhandel
KEYENBURG — TELEFOON 05755-1334

FRUIT IS GEZOND .'

GOLDEN DELICIOUS

LOMBARTS

Verkoop:

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

Fru/ffee/fbedri/f

MEDLER

Tuinhark
Door de speciale
vormgeving is
het mogelijk
zeer dicht bij en
onder de planten
te harken,
zonder deze te
beschadigen

Kompleet met
steel, t i j d e l i j k
van 8,95 voor

f5,60

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

GEMEENTE VORDEN
Onderhoud zandwegen
Belanghebbenden, die het schaven van zandwegen
tegen verminderd tarief door de gemeente willen
doen uitvoeren, dienen hiervan mededeling te doen
voor l april a.s. op het buro gemeentewerken.
De vaststelling van het te betalen bedrag, het-
welk bij vooruitbetaling moet worden voldaan, zal
de weg in het werkschema 1973 worden opge.
nomen.
Bij opgave na l april zal op een langere wacht-
tijd moeten worden gerekend
Vorden, 19 maart 1973

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

Nieuw tapijt?
U weet het

VOOR MERKTAPIJT

uit voorraad te leveren

5 jaar slijtgarantie en wekelijks
SPECIALE AANBIEDINGEN

Het leggen doen wij vakkundig en gratis!

Zie onze tapijthal (achter de zaak)

UU TAPIJTLEVERANCIER:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Voor een
mooi hangend

GORDIJN of
VITRAGE

zijn wij
uw adviseur l

Nergens vindt u een

GROTERE EN
EXCLUSIEVERE KOLLEKTIE

O PLOEG
O BOUSSAC
O CONVAIR
O CORDINA enz.

Wu^INGINRICHTING

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

KOOP OP DE MARKT
IN VORDEN\

Speciale voorjaarsaanbieding

KINDERTRUIEN
korte mouw, maat 104 t.m. 176
UITZOEKEN

f9,95

DAMESTRUI EN
korte mouw, uitzoeken
f 15,-

DIT ALLES BIJ TEXTIELHANDEL

SCHEPERS
vrijdag op de Vordense Markt

Het Nut
VORDEN

Er zit meer aan vast dan u misschien
denkt. Velen van ons komen ermee
in aanraking

Toch weten we er eigenlijk maar
weinig van!

Daarom dinsdagavond 27 maart
naar het Jeugdcentrum, waar

notaris Callenfels
u het een en ander zal vertellen!

Aanvang 8 uur

P. S. Denkt u er nog even aan u op te geven voor
de exkursie naar het Kröller-Müller museum
(Van Gogh). Aanmelding: telefoon 1298 of 1299

Onze nieuwe winkel en bakkerij

is open!
Waar op ouderwetse manier weer
brood wordt gebakken

Lekker en gezond
Als speciale opriiingM-rcklanu' bieden vvy u op
donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 maart:

l zak KOEKJES
(230 gram) van 1,95 voor ... f ] 35

KRUIDCAKE KOEK
van 1,85 voor f ] 75

UW ECHTE WARME BAKKER

Tevens verstrekken wij u 3 dagen
dubbele H oef ijzerzegels!

Rijles?
Be/f u dan 7753.'

Erkende VAMOR rijschool

Bultman
Hert. Karel van Gelreweg 35, Vorden

TERLENKA

MEISJES JACKS
moderne kleuren
2 zijden te dragen, maat 116

f 30,80
kleine stijging per maat

TERLENKA

JONGENS JACKS
maat 116

f 27,25
kleine stijging per maat

RAADHUISSTR.. VORDEN

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER l DOEN l

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Uw kookkunst
is een ATAG waard

GASFORNUIS
4855 RTL
Met ruit, thermostaat
en lade. VIJF JAAR
FALiRIEKSGARANTIE.

KOOKPLAAT
Incl afdekplaat, met cen-
trale aansteekinrichting.
VIJFJAAR FABRIEKS-
GARANTIE

Gasfornuis 4855 RTL van f 539>- voor - f 439,-

Kookplaat van f 199 voor f 159r-

Zelfde fornuis met Grill v f 59° voor f 490,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Dinsdag 27 maart

klaverjasavond
aanvang 19.30 uur

Opgave t.m. zondag 25 maart hij:

PETIT RESTAURANT

DE ROTONDE
ANWB bondsrestaurant
Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

WERF/
Verf waar u zo feilloos mee
schildert, ook al hebt u 't
nooit eerder gedaan. Uw verf-
handelaar hééft Juweel-verf!
Vraag ook naar die leuke
ballonnen en kleurbladen
voor de

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken
in de modekleuren, water- en wlnd-
dicht, Qzersterk, gelaste naden
nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

teedi doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
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NIEUWS VAN

DE KERKEN

GEZINSDIENST IN DE HERVORMDE KERK

A.s. zondagmorgen 25 maart zal in de Hervormde dorps
kerk een gezinsdienst gehouden worden. Een dienst voo
heel het gezin, jong en oud. De preek, de ver te l l ing zal kor
en eenvoudig zijn. Aan deze gezinsdienst hoopt mee te wei
ken de Kindercantori j onder leiding van de nieuwe cantor
organist de heer van Schoonhoven. Het is de bedoeling ge
stencilde liturgieën te gebruiken. De dienst begint om K
u u r . Voorganger hoopt te zijn ds. Krajenbrink. Iedereen i?
van harte welkom.

OPEN-DEUR-DIENST

Zondagavond a.s. wordt er een Open-deui-dienst gehouden
onder le iding van ds. C. v. d. Vlies, free-lance preikant wo
nend te N ij verdal. Deze predikant zal proberen te vertellen
wat God wil betekenen in ons dagelijks leven. Het Dobben
berg-Combo uit Dieren verzorgt de hele muzikale begelei
ding. De Interkerkelijke Evangelisatiekommissie hoopt op
een goede dienst en grote belangstelling.

DEKENAAT ZUTPHEN ZOEKT 27 MILLE

Het dekenaat Zutphen is bezig in de Vastenaktie een be-
drag van ƒ 27.500^— bijeen te brengen. Voor Pasen moet hè
geld bij elkaar zi jn. Dan kan in Surumane in Zuid-Afr ika
een sociaal centrum worden gesticht.
Surumane ligt 43 km ten noorden van Pretoria in het Tswa-
na-thuisland. Thuislanden of Bantoestans zijn reservaten
waarin krachtens de apartheidswetten de zwarte bevolking
van Zuid-Afrika wordt ondergebracht. Dikwijls zijn deze
thuislanden niet het oorspronkelijke woongebied van de be-
trokkenen. Velen worden uit hun stadswijk of Van hun wei-
degebied „verplaatst" naar zo'n thuisland. Er is geen werk-
gelegenheid. Die is alleen te vinden in de steden en in de
„border-industries", fabrieken op de grens van blank en
zwart gebied. Het wonen in een „thuisland" heeft grote na-
delen. Allerlei voor ons normale voorzieningen ontbreken
er, zoals waterleiding (behalve hier en daar een kraan), rio-
lering, elektriciteit en vooral medische voorzieningen. Voor
rnensen, die uit een stedelijk milieu - waar dergelijke voor-
zieningen wel zijn - worden overgebracht naar een thuis-
land is de overgang erg moeilijk. Een deel van de inwoners
van Surumane is uit Pretoria naar hier gebracht. Om te
werken moeten de mensen dagelijks naar Pretoria reizen

Dat houdt in dat de mannen en vrouwen 's morgens om vijf
uur weg moeten voor een treinreis van anderhalf uur, waar-
na ze 's avonds om zes uur terugkomen. Het leven in Suru-
mane heeft bij alle nadelen één voordeel: in de thuislanden
geldt niet zoals in de stad een verbod van vergaderingen
waaraan meer dan vijf zwarten deelnemen. De mensen kun-
nen hier dus proberen iets te doen ter verbetering van de
leefsituatie. De kerken willen daarbij de helpende hand bie-
den. Uit de plaatselijke bevolking is een aktiekomité ge-
vormd dat in oekumenische samenwerking met de kerken
plannen klaar heeft voor een sociaal centrum. Dat is een in
de thuislanden nog vri j zeldzaam init iatief. In zo'n centrum
zou men allerlei nutt ige dingen kunnen organiseren, zoals
bijvoorbeeld een medische dienst. Een andere noodzakelijke
instelling is een kindercreche. Veel kleine kinderen worden
nu dagelijks door de moeders meegenomen naar het werk in
Pretoria. Doordat hier meer dan vijf mensen bijeen mogen
komen kan men in zo'n centrum vergaderingen organiseren.

Men kan er kursussen geven. Die zijn broodnodig omdat de
scholing bijzonder gering is. Het hele geval gaat ƒ 55.000,—
kosten. De mensen van Surumane zijn al enkele jaren bezig
dit bedrag bijeen te sparen. Door giften van vrienden, van
de katholieke aartsbisschop van Pretoria en door akties in
het gebied zelf heeft men de helft van het benodigde bedrag
zelf bijeen gebracht. De voorzitter van het aktiekomité, mr
Chuma en de pastoor, de Nederlandse pater Scholten o.p.
hebben de Vastenaktie gevraagd de andere helft te willen
schenken. Als men het allemaal zelf moest doen zou het nog
jaren duren voor het gebouw er staat.
Er is in Zutphen en omgeving veel belangstelling voor deze
aktic. Het ziet er naar uit dat de mensen van Surumane met
Pasen in één klap uit de zorgen zullen zijn.

Schoolnieuws
VERKEERSPROEF VEILIG VERKEER NEDERLAND

Aan de verkeeisprocf van Veilig Verkeer Nederland werd
ook dit jaar weer deelgenomen door de hoogste klassen van
alle basisscholen in Vorden. Het aantal deelnemers(sters|
bedroeg dit jaar 123 in totaal waarvan er 13 alle vragen
goed wisten te beantwoorden terwijl 8 leerlingen het mini-
mum aantal punten niet wisten te behalen en afgewezen
moesen worden.

De „nul-fouters" waren: Petra Balvert, Elsbeth Beek, Mar-
jan Brandenburg, Fenna Edens, José van Groningen, Alie
I l i s s i n k . Hans Jurr iëns, Johan Kluft , Rudolf Lammers, Ma-
rion Polman, Hans Stokkink, Renso Tuinsma, Margaretha
Yben.

Uitvoering
VORDENS MANNENKOOR - HENGELO'S GEMENGD
KOOR
A.s. donderdag 22 maart zullen bovengenoemde koren een
gezamenlijk concert geven in de R. K. Christus Koningkerk
te Vorden. Beide koren staan onder leiding van de heer
Bert Nijhof uit Zutphen en de organist is de heer E. ten
Hoeve uit Hengelo. Het programma dat uitgevoerd zal wor-
den ziet er als volgt uit .

Vordens Mannenkoor: Haec dies. Joh. Verhulst; Steal Away
spir i tual ; Dere's a man, agoïr 'roun, spir i tual ; Sanctus, Fr.
Silger; Ein Hennle in weis. A. Scandello; Die Nacht, Fr.
Schubert; Dominc salvam Fac, A. Giesen.
Hengelo's Gemengd Koor: Deutsche messe, Fr. Schubert;
Motet, Je A. P. Schulz; Jubilate Deo, Jac Broer.

Veel waardering voor zilveren
K. I. vereniging Vorden & omstreken

De KIVO, de Vereniging voor Kunstmatige Inseminatie
Vorden en Omgeving, met een ledental van ruim 1000 en
ongeveer 14.000 stuks rundvee, heeft maandagmiddag onder
vonden dat zij nog steeds een goede naam heeft, zowe
plaatselijk als in omliggende gemeenten in Gelderland en
Overijsel.
Op de in zaal Bakker gehouden receptie ter gelegenheid van
het zilveren bestaan mocht het bestuur vele gelukwensen in
ontvangst nemen, terwijl vele sprekers het werk van de
KIVO in het belang van de rundveehouderij verricht, op
de juiste wijze in hun toespraken waardeerden. Voorzitter
H. Huurnink verwelkomde de talrijke aanwezigen waaron-
der de ere-voorzitter G. J. Wuestenenk, oud-sekretaris B. G
Lichtenberg, burgemeester Jhr mr Quarles van Ufford van
Hengelo Gld., loco-burgemeester G. J. Bannink van Vorden
Ir Hoogland rijksveeteeltkonsulent voor Gelderland, dr Rut-
gers, dr Verwey inspekteurs van het rundveestamboek, af-
gevaardigden van zusterverenigingen uit Ruurlo, Laren en
Overijsel, vertegenwoordigers van de MRIJ-bonden, de pro-
vinciale gezondheidsdienst, pla^^lijke verenigingsbesturen
uit de agrarische sektor en vele

OVERZICHT
Voorzitter Huurnink gaf allereerst een overzicht uit de ge-
schiedenis van de KIVO. Op 16 december 1947, vijfentwin-
tig jaar en drie maanden geled«k waren 121 leden van de
Coöperatieve Zuivelfabriek Vc^^^i bijeen in jaarvergade-
ring. Na de vreselijke oorlogsjaren was elke vereniging ge-
wijd aan de wederopbouw, er moesten nieuwe afzetkanalen
worden verkend en nieuwe methoden beproefd worden. Er
werd gesproken over de toen alom heersende dekinfekties.
De drachtigheid bij het rundvee was met sprongen terug-
gelopen, juist nu de uitbreiding van de rundveestapel niet
alleen mogelijk, maar bovenal gewenst was.
Volgens de toenmalige direkteur van de zuivelfabriek, de
heer Huurneman, was er maar één mogelijkheid deze zo ge-
vreesde dekinfekties een halt toe te roepen: oprichting van
een KI-vereniging voor rundvee. Dit in navolging van an-
dere streken in ons land. Niet iedereen was overtuigd van
de noodzaak; 72 stemden er voor en 49 aanwezigen tegen de
oprichting.

Als voorlopig bestuur werd gekozen de heren G. J. Wues-
tenenk, D. J. Tjoonk, B. G. Lichtenberg, H. J. Broekgaar-
den, G. Sloetjes, B. van Zadelhof en adviserend bestuurslid

Holtslag. Op 2 januari 1948 had de eerste bestuursverga-
dering plaats en werden de funkties als volgt verdeeld: G. J.
Wuestenenk voorzitter, B. G. Lichtenberg sekretaris, D. J.
Tjoonk penningmeester. Gestart werd met een renteloos
voorschot van ƒ 15.000,— van de zuivelfabriek Vorden; op
14 januari 1948 werden statuten en huishoudelijk reglement
vastgesteld en was de definitieve oprichting een feit .
Het KI-station wordt op advies van dr. v. d. Burgt van de
jezondheidsdienst gevestigd bij de familie Regelink op
,Groot Venhorstink" in Delden, aangezien hier voldoende
uimte en twee jonge mannelijke krachten aanwezig zijn.

Er kwam een motor, er werden twee stieren gekocht en als
erste inseminatoren werden aangesteld de heren J. Arends

en J. Lettink. De twee stieren werden voorlopig beschreven
als ..de grote" en ,,de kleine" stier en arriveerden op 29 ja-
nuari 1948, waarbij alle leden aanwezig waren, hoewel en-
telen vanwege het hoge water de reis per roeiboot moesten
maken.

ƒ 45,— PER MAAND
De eerste drie weken zijn er aangeboden 111 dieren, waar-
van 92 werden geïnsemineerd en het drachtigheidspercentage
r u i m 51 procent bedroeg. Inseminator Lettink kreeg voor
iet rondknallen met zijn motor een maandelijkse vergoeding
van ƒ 45,—, terwijl J. Arends die per fiets rondtrok ƒ 10,—
per maand in het handje kreeg.
-fet inseminatiegeld werd bepaald op ƒ 7,— terwijl er plm.
200 eerste inseminaties werden verricht in 1948. De inse-

minatoren kregen met ingang van 18 januari 1949 een jaar-
ijkse vergoeding van ƒ 2250,— dus ruim ƒ 43,—' per week.
Op 25 mei 1949 wordt de stier Corrie's Sjoerd op de cen-
rale keuring in Zutphen een Ie premie toegekend en krijgt
iet predikaat Rijks Premiestier.

AARDSTRALEN . . . .1
n de vergadering van 20 december 1950 wordt voorgesteld

de stierenstal op aardstralen te laten onderzoeken daar er
prake is van een nadelige invloed door genoemde aardstra-
en op het bcvruchtigingsresultaat. De uitslag naderhand is,
lat er geen aardstralen waren maar wel een spijker in de
loef van stier Anna's Jumbo . . . De eerste stap naar het
gn. proef-, wacht- en fokstierensysteem, waarbij kleur en
/ererving belangrijk zijn, werd omstreeks april 1953 gezet,
n dat jaar werd ook de stier Libertas aangekocht, een van

de suksesvolste uit de afgelopen 25 jaren. Was de ontwikke-
ing in doorsnee een fraktie beter geweest dan was zeker een
>referentschapskeuring voor hem aangevraagd. De aankoop-

prijs bedroeg ƒ 5.000,— en de nabetalingen ƒ 17.000,— dus
totaal ƒ 22.000,—. Dit was de duurste stier ooit door de ver-
eniging aangekocht, maar gezien zijn fokprestaties ook de
goedkoopste.
Tien jaar na de oprichting hebben alle inseminatoren een
auto, terwijl in 1958 ook de eerste fusiebesprekingen opdui-
ken tussen Halle, Ruurlo en Vorden.

AANKOOPBELEID
Het aankopen van stieren was langzamerhand geen zaak
meer van loven en bieden. Men was zich bewust dat de
kunstmatige inseminatie niet alleen de mogelijkheid bood
de al weer bijna vergeten dekinfekties terug te dringen, maar
dat het vooral een middel was om de rund veefokkerij qua
exterieur en produktie op hoger peil te brengen. Het aan-
kopen van stieren werd gezien als vakwerk. Er kwam een
aankoopkommissie bestaande uit de heren Wullink, Tjoonk,
Jo l i nk en Makkink. Er werden toen ook al kontakten ge-
legd met de KI-Laren. In 1962 verdwijnen de FH-stieren
voorgoed van het KI-station en verhuizen naar Lichten-
voorde, thans KI-Gelderlan«^Me vanaf die tijd steeds het
benodigde sperma leverde t^cn kostprijs. Na 1960 werd
meerdere malen overwogen om een eigen KI-station (voor
FH-stieren) te stichten, maar dit stuit steeds af op de hoge
kosten.
Op 2 maart 1966 neemt de hjy G. J. Wuestenenk afscheid
als voorzitter (na 18 jaar), l^^was de grote promotor van
de KIVO.
Geleidelijk kwam er een hechte samenwerking tot stand tus-
sen de verenigingen Laren, Ruurlo en Vorden die tot doel
had te komen tot het gezamenlijk organiseren van afstam-
melingenkeuringen, betere uitwisseling van sperma en uit-
wisseling van ervaringen en gegevens. De vergunning tot het
zgn. diepvriezen van sperma, dat gezamenlijk gebeurde, ak-
sentueerde deze samenwerking nog eens extra. Een nieuwe
periode stond voor de deur. De heer Bergsma, hoofdinsemi-
nator van de KI-Ruurlo-De Wiesse kreeg de leiding over
de diepvriezerij.
Spoedig werd besloten tot gratis uitwisseling tussen genoem-
de drie verenigingen, terwijl de diepvrieskosten per Ie inse-
minatie werden omgeslagen. Momenteel is diepvriezen in
tabletvorm al weer enigszins verouderd en gebeurd dit nu in
rietjes of strootjes in de vorm van mini , midi en maxi net
als de damesmode. De uitwisseling van sperma heeft zich
niet beperkt tot de drie verenigingen, thans kan men prak-
tisch van iedere stier in Gelderland of Overijsel gebruik
maken.

GEZONDERE BASIS
De rundveehouderij is hierdoor op veel bredere en gezondere
basis gekomen. Uit de gegevens van 1971 en 1972 blijkt dat
de leden in ruime mate van de uitwisselingen gebruik ma-
ken. Van de bijna 14.000 Ie inseminaties werden er plm.
35(K) verricht met sperma van elders, dus van goed vcrerven-
de stieren. De KIVO omvat op het ogenblik de gemeenten
Vorden, Hengelo Gld., Steenderen, Warnsveld.
De voorzitter memoreerde vervolgens de mannen van het
eerste uur, die de moed hadden om ondanks kritiek en on-
begrip toch over te gaan tot oprichting van een vereniging.
Hij noemde onder meer wijlen de heer Huurneman, toenter-
tijd direkteur van de Vordense Zuivelfabriek, die mede de
stoot gaf en veel rcspckt afdwong door zijn krachtdadig op-
treden. Een niet minder belangrijk man was de heer G. J.
Wuestenenk, die nu dit jubileum meevierde. Organisatorisch
als hij was, ontging hem niets; hij had een open oog voor
iedere ontwikkeling die de KI op grotere hoogte kon bren-
gen. De voorzitter herdacht vervolgens de heer D. J. Tjoonk
de praktische rundveehouder die waardering kreeg om zijn
tennis en eenvoudige benadering van de problemen. Ten-
slotte de heer B. G. Lichtenberg - die ook nog aanwezig
was - die jarenlang als sekretaris efficiënt werkte. De voor-
zitter dankte allen die op enigerlei wijze hadden meegewerkt
in deze vijfentwintig jaar met name nog de famil ie Regelink
op Groot Venhorstink, waar het KI-station is gevestigd en
die de stal optimaal verzorgden. Voorts de aankoopkommis-
sie die hij toewenste dat zij er nog eens in zouden slagen
een top-stier in de stallen te brengen, een stier die zowel
produktie als exterieur maximaal in zich vererft. Dank
>racht hij ook aan dr. WeChgelaer, de dierenarts en de inse-
minatoren H. Eggink, Ter Beest, Hulshof, Visser en Lande-
weer, die proberen in samenwerking ieder probleem de

unstmatige inseminatie aangaande, op te lossen en vaak
niet sukses. Tot slot een woord van dank aan de man achter
de schermen, de administrateur de heer Schipper voor zijn
litstekende werkwijze. De voorzitter besloot zijn toespraak

met de traditionele en misschien wel „antieke" wens, dat de
KIVO tot in lengte van dagen mag groeien en bloeien.
.Aanwezigen: hoeden af voor het verleden en jassen uit
voor de toekomst!"

VELE SPREKERS
r volgde hierna een lange rij van sprekers. Erc-voofzittcr

( i . J . Wuestenenk wenste als eerste geluk en zei dat de KI
voor rundvee niet meer is weg te denken. Hij prees de ide-
ale samenwerking tussen de drie buurtverenigingen.
Loco-burgemeester en wethouder G. J. Bannink vertegen-
woordigde de gemeente Vorden en wees op de Xwaliteits-
en kwantiteitsverbetering van het rundvee. Hij hoopte dat
de prachtige ligboxstallcn die overal verrijzen ook passen
in het landschap en de toeristen die Vorden komen bezoeken
tegen elkaar zullen zeggen: „Hebben jullie de 'bollenvelden'
van de Groot Venhorstink al gezien . . .T' Ook namens de
beide landbouwscholen bracht de heer Bannink als direkteur
dank. Vooral voor de wijze waarop dr. Wechgelaer de voor-
l i ch t ing verzorgd aan het KI-station.
Burgemeester Jhr mr Quarles van Ufford van Hengelo Gld.
wees op de jaarlijkse fokveedag in zijn gemeente, welke voor
de gehele streek zeer belangrijk is.
Dr. Rutgcrs sprak namens de centrale kommissie van de KI
en zag de toekomst, ook voor de KI, steeds meer verzakelij-
ken. Wil men nog bestaansrecht hebben dan moet rekening
worden gehouden met twee faktoren: a) goede bevruchtings-
icsultaten en b) goede fokstieren.
Dr. Verwey van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Gel-
derland hoopte dat de goede samenwerking zo mocht blijven.
Ir. Hoogland, rijksveeteeltkonsulent voor Gelderland wenste
geluk namens de Provinciale Stichting voor de Rundveever-
beter ing. Hij memoreerde nog de moeilijke beginjaren. Nu
heeft men echter grotere eenheden, het percentage teleurstel-
lingen is minder en de perspektieven voor de toekomst schij-
nen gunstig. Hij wees er op dat het zeer belangrijk is dat
men de nakomelingen van de stieren zo spoedig mogelijk in
de melkkontrole doet. „Door een goede konsekwente KI-
poli t iek uit te voeren, kan er veel goeds tot stand komen".
Namens de samenwerkende verenigingen Laren en Ruurlo
bracht de heer Welbergen zijn gelukwensen over, terwijl de
heer Bethouwer dit deed namens de Bond van KI-vereni-
gingen in Gelderland en de Federatie KI-Nederland.
De heer Lucassen, inspekteur van het NRS, sprak namens
het Nederlands Rundvee Stamboek, de M RU-Bond en de
KI-verenigingen Gelderland. De heer Hietberg namens de
KIVO Overijsel en de MRIJ-Bond Overijsel.
J. Arends, oud-inseminator, bracht met zijn speech de vro-
lijke noot in de zaal door allerlei aardige voorvallen uit de
eerste jaren te vertellen. De heer Bogchelman feliciteerde
namens de fok- en kontroleverenigingen Hengelo Gld., Eef-
de, Steenderen en Vorden en wees er op dat men „samen
onderweg" is. Zowel KI als de fokverenigingen streven een
doel na: verbetering van de rundveehouderij in het alge-
meen.
Namens de centrale fokverenigingen Berkeldal sprak de heer
Oltvoort. De heer Ter Meulen uit Almen vertegenwoordigde
de Zuivelfabriek Vorden, Hengelo Gld. en de melkveehou-
ders van Eefde. „U bent geslaagd in de opzet een beste
ckonomische koe ter wereld te brengen en de boer een goed
inkomen te bezorgen." Hij had nog een verrassing in petto;
hij bood namlijk het geprepareerde vooreind (kop) van de
stier Libertas, dat jarenlang bij hem aan de voordeur hing,
aan het jubilerende bestuur aan.
Tot slot sprak hoofdinseminator H. Eggink uit Vierakker,
die mede namens het personeel een voorzittershamer en elek-
trische klok aanbood.
Alle spiekers lieten hun gelukwensen vergezeld gaan van
kadoos, bloemen en-of de bekende enveloppe. De voorzitter
dankte elke spreker afzonderlijk voor de waarderende woor-
den en allen die er toe hadden bijgedragen dat deze middag
als een historische dag in de annalen van de KIVO zal
worden geboekstaafd.

Afscheid
W. VAN VELDHUIZEN NAM AFSCHEID
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd was
door de f irma Kluvers-van Ark, personeel en klanten aan de
heer W. van Veldhuizen, welke 23 jaar in dienst was bij deze
firma als eerste menger, in zaal Bakker een waardig af-
scheid aangeboden.
Allereerst werd de heer Van Veldhuizen en zijn echtgenote
namens de f i rma Kluvers toegesproken door de heer Claes-
sen uit Deventer van de Vereniging van zelfstandige mole-
naars. Hij begon met te zeggen dat het gemakkelijker is in
de agrarische sektor te spreken dan over mensen ?ijn mening
te kunnen zeggen. Het was een voorrecht dat de scheidende
menger zo'n lange tijd zijn werk heeft kunnen doen en daar-
bij het lief en leed van het bedrijf meemaakte. Een mensen-
leven bestaat niet uit daverende dingen, aldus spreker, doch
uit kleine dingen. Hij dankte hem voor de serieuze wijze
waarop hij zijn werk in de molen steeds heeft verricht. Als
blijk van waardering bood spreker namens de firma Kluvers
de heer Van Veldhuizen een prachtige motorische grasma-
chine aan en zijn echtgenote een fraai bloemstuk.
Namens de klanten van de firma Kluvers sprak de heer
Beek de scheidende menger op dichterlijke wijze toe, welke
toespraak zeer werd gewaardeerd. Ook hij kwam niet met
lege handen en bood de heer heer Van Veldhuizen een
paar fraaie tuinstoelen en tuintafel aan alsmede een vishen-
gel en voor zijn vrouw een boeket van 28 rozen.
De heer Van Veldhuizen dankte met enkele gevoelvolle
woorden namens zijn echtgenote de firma Kluvers en de
klantenkring voor deze prachtige kadoos.

Sukses
KONTAKTAVAND MUZIEKVER. CONCORDIA
In zaal Schoenaker hield de muziekvereniging Concordia jl.
vrijdag haar jaarlijkse kontaktavond waarvoor waren uitge-
nodigd de Koninkl i jke Harmonie Concordia uit Hengelo G,
de muziekvereniging DSS uit Steenderen en de muziekver-
eniging Kuns t aan het Volk uit Velp.
Voorzitter G. Grootbod kon een groot aantal belangstellen-
den welkom heten. Hij wees er op dat Concordia ernstig
was gehandikapt door het gebrek aan zaalruimte in het dorp.
Het Nutsgebouw krijgt een andere bestemming en zodoen-
de moet men naar andere gelegenheden zoeken.
Na een openingsmars van de drumband van Concordia
speelde de K o n i n k l i j k e Harmonie Concordia uit Hengelo G
onder le id ing van dirigent G. Helmink enkele pittige mar-
sen en ouvertures waarna DSS Steenderen een drietal po-
pulaire nummers ten gehore bracht. Concordia Vorden en
K u n s t aan het Volk Velp die beiden onder leiding staan
van dirigent K. Wolters, gaven hierna enkele gevarieerde
nummers. Tot besluit speelden laatstgenoemden met de resp.
drumbands een subliem uitgevoerd nummer.
Onder de muzikale tonen van The Rythm Stars werd er
hierna nog enkele uren gedanst. Op 31 maart a.s. zal Con-
cordia Vorden de jaarlijkse uitvoering geven in 't Wapen
van Vorden met na de pauze een gevarieerd programma.



Vorden (zaterdag) kampioen!

Geheel volgens verwachting heeft het eerste elftal van
Vorden (zaterdag) dit weekend beslag gelegd op het
kampioenschap. Er werd in Doetinchem met 6-0 ge-
wonnen van DZC 5.
Na 15 minuten was het Wentink die 1-0 scoorde, nog
geen 5 minuten later maakte dezelfde speler er via
een mooie solo 2-0 van. Doelman Haverkamp had bij
Vorden een rustige middag. Een eigen doelpunt van de
gastheren en een goal van Wentink bepaalden met de
rust de stand op 4.0. Na rust viel er niet veel meer te
genieten. Wentink en Pellenberg bepaalden de eind-

stand tenslotte op 6-0.
Zaterdagavond werden de kampioenen in de kantine
toegesproken door voorzitter de Boer. Hij wees er op
dat de geest in het elftal zeer goed is en hoopte dat
hij het volgend seizoen weer een kampioen bij de af-
deling zaterdag mocht huldigen.
Tot grote verbazing van de aanwezigen bood Bakker
Hof ('t Hoge) het 2e elftal van Vorden voor het nieuwe
seizoen 15 nieuwe trainingspakken aan. Deze geste werd
uiteraard bijzonder op prijs gesteld. Voor de kampioenen
was er namens bakker Hof een fraaie beker.

Dammen
Voor de onderlinge kompetitie van DCV werd gespeeld
Hesselink-Dimmendaal 0-2, Lamers Sr-Rossel 2-0, W.
Wassink-Wiersma 1-1, Nijenhuis-Oukes 2-0 Harmsma-
A. Wassink 0-2 Klein Kranenbarg-Breuker 2-0 Lamers
Jr-van Dijk 0-2, Hoenink-Esselink 1-1 Heuvink-Wansink
afg. Bij de huisdammers werd slechts één wedstrijd
gespeeld Scheffer-te Velthuis 2-0

Bij de jeugd: Harrie Beeftink-Henk Memelink 2-0 G.
Buunk-Henk Arfman 0-2 Hermien Brinkerink-Paul Zoe-
rink 0-2, Erik Baank-Peter Wiekart 2-0 Bennie Klum-
penhouwer-Luc Seesing 2-0 Andre Wagenvoort-Andre
Berends 1-1 Wim Wagenvoort-Johan Oltvoort 0-2 Bas
de Bruyn-Cor Oltvoort 2-0 Harrie Graaskamp-Nico
Heutink 1-1 Monique Denkers-Ledy Bolink 0-2 H. Aal-
derink-Harrie Dinkelman 1-1 Jan Bosboom-Agnes Lam-
mers 1-1 Paul Steenbreker-Mirjam Hesselink 1-1 Harrie
Klein Brinke-Ab Wentink 2-0 Tonnie Janssen-Rudy
Lammers 2-0 Reinier Gosselink-Gerard Wolsing 1-1
Andre Abbink-Joost Reuver '2-0 Johan Bolink-Wim Ver-
kerk 0-2 Jan Masselink-Andre Teerink 1-1

Iedere vrtjdagmorgfen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrijdagsvonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen brj pick-
nickplaats Wildenborchseweg'
Kinderkantortj elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker
Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

22 mrt. Hervormde Vrouwengroep Linde
22 mrt. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
22 mrt. Demonstratie KPO in zaal Schoenaker
22 mrt. Concert in de Christus Koningkerk Vorden

door Hengelo's gemengd koor en Vordens
Mannenkoor

24 mrt. Jeugdsoos Vjoe dansavond
26 mrt. NVEV film over Turkije in café Leemreis
27 mrt Nutsavond met notaris Callenfels
31 mrt. Noapruuversbal „De Deurdreajers" in zaal

Schoenaker
31 mrt. Jeugdsoos Vjoe filmprogramma
31 mrt Uitvoering Concordia in zaal Smit
5 april Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

11 april NVEV in zaal Michels (over wadlopen)
16 april Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
16 apr. Jaarverg. De Snoekbaars te Vorden
17 april Jaarvergadering NCVB
18 april Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
18 april Hervormde vrouwengroep dorp
18 april Hervormde Vrouwengroep Linde
19 april Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
23 april Meubel en Tapijtshow fa Helmink
30 april Oranjebal in café Eykelkamp
9 mei Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

13 mei Bondswandeldag KNGV
1*5 mei Lezing NCVB
26 mei Openbare les Nutsblokfluit- en melodica-

clvib in het Jeugdcentrum
20-23 ju. Avondvierdaagse Vorden

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

Touwtrekken
Touwtrekvereniging Warken erg blij
met uitbreiding van de akkomodatie

De touwtrekkers van de tv Treklust te Warken Warns-
veld zijn op het ogenblik in de 'zevende hemel'. Dankzij
medewerking van de heren Boersbroek en Bruil heeft
men de beschikking gekregen over een fraaie terrein-
ak.komodatie. Het bestaande trainingsveld gelegen nabij
café Zomerlust kan nu met plm. 800 vierkante meter
worden uitgebreid. De heer Boersbroek bleek ook be-
reidt eens per jaar voor tournooien een veld ter beschik-
king te stellen.

Warkens voorzitter Poorterman bracht dit heugelijke
nieuws op de vergadering in café Zomerlust waar een
aantal nieuwe leden werd a«Jkom geheten. De heren
Wenneker'en Straatmans bM|R;en verslag over de NTB
vergadering, terwijl de notulen werden goedgekeurd van.
de heer Wenneker. Penningmeester Dekkers kon eenj,
batig saldo melden. Dit laatste dankzij de kaarsenaktie
spelavonden en het indoortournooi.
De leden zullen zelf het nii^ne terrein in orde maken
zodat voor het nieuwe seizoelr alles klaar is.

De eigenaar van Zomerlust de heer Te Winkel heeft
een aantal gebouwen ook ter beschikking van de ver-
eniging gesteld die worden omgebouwd tot kleed en
wasgelegenheid. Eens per maand belegt men een bijeen,
komst waar door trainer en teamleden wedstrijden enz.
ker kopij gaan el veren voor het klubblad. Trainer J
worden doorgenomen. Voorts zal een speciale medewer-
Hulshof deelde mee, dat men het nieuwe sezoien met
2 teams zal verschijnen in de 640 en 720 kg klasse.
Op 19 aug. zal de vereniging een groot toernooi orga-
niseren waarbij alle NTB teams zullen verschijnen.

De mogelijkheid bestaat dat Warken, behoudens goed-
keuring van het bondsbestuur, deze zomer alsnog een
bondstoernooi zal houden. In de zomer zal ook weer
het grote toernooi om het kampioenschap van Steen-
deren warden gehouden, dat de laatste jaren met stij-
gend sukses werd georganiseerd.
Het kontakt met de touwtrekvrienden uit Friesland
ondermeer uit Cornjum, Warga, Stiens is onlangs weer
aangehaald. Gedurende de nieuwe kompetitie zullen de
Friezen weer present zijn om poolshoogte te nemen
omtrent de touwtreksport in deze kontreien

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

WVC 3-Vorden 2 Zutphania 5-Vorden 6 Vorden 3-Vios 4
Ysselboys-Vorden 4 Vorden 2-Zelos 2

Vergadering
Mr Aantjes kwam niet op AR avond

Een groot aantal politiek geïnteresseerden zal donder-
dagavond min of meer teleurgeteld zijn geweest omdat
Mr Aantjes voorzitter van de 2e Kamerfraktie van de
AR verhinderd was. Niettemin had mr Aantjes een
waardig vervanger gestuurd in de persoon van het AR
kamerlid de heer Rouwelingen uit Dreibergen. Hij gaf
voor een volle zaal op kundige wijze een uiteenzetting
van het hedendaagse politieke gebeuren. Spreker wees
er met nadruk op dat de confessionele samenwerking
die nu ruim 8 jaar goed funktioneert, zeker niet ni de
waagschaal stellen. Zonder CHIT zal men niet aan de
nieuwe regering deelnemen. De AR is zeker niet afke-
rend om aan de samenstelling mee te werken, maar dan
zal mr Burger ook rekening moeten houden met een
aantal essentiële punten die wij als kiezers ook in ons
program hebben beloofd. Het is duidelijk aldus de heer
Houwelingen, dat zaken als defensie, Nato, abortus etc
ook ter wille van de duidelijkheid vooraf besproken
moeten worden. Er ontspon zich hierna een .levendig
debat, waarbij de standpunten van andere politieke par-
tijen de revu passeerden. Spreker wist echter de vragen
naar volle tevredenheid te beantwoordden.

Voorafgaande aan deze vergadering werd in het plaat-
selijke bestuur van de AR in de vakature wegens over-
lijden van de tyeer Ellenkamp gekozen de heer Graas-
kamp uit Vorden,

In deze 32-28 opening komt de zgn. 'verlengde Haar-
lenuoa.er' voor en wel als volgt:
1. 32-28 18-23 2. 33-29 ,23x32 3. 37x28 16-21 4. 39-33?
21-27 5. 31x22 19-23 6. 28x19 A 17x30 29x18 12x32
7. 38x27 37x30 8. 35x24 20x29

Stand van ons vorige probleem:
Zwart 11 schijven op 7 12 13 14 15 16 18 22 23 27 28
Wit 11 schijven op 24 25 26 29 34 36 37 38 39 42 48
Oplossing: 36-31 27x36; 37-31 36x27; 25-20 14x25; 34-30
25x32; 26-21 23x34; 24-20 15x24; 42-38 32x43; 48x17
22x11; 21x1 en wint
Goede oplossingen ontvangen van: van Manen, Groten-
huis ten Harkel, G. Wassink, Reuver, Janssen, Harms-
ma en Eykelkamp

Ons nieuwe probleem:
Zwart 11 schijven op 8 9 11 12 16 18 19 20 22 25 28
Wit 11 schijven op 26 29 30 31 33 34 35 37 38 43 49
Wit speelt en wint!

zwart

wit

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

Iets voor u ?
Misschien herinnert u zich nog de droevige resultaten
van de landelijke politiekontrole vorig jaar op de tech-
nische staat van voertuigen. In 10 dagen tijds werden
toen vele tienduizenden auto's aan een intensieve kon-
trole onderworpen. In 6500 gevallen ontdekte de politi»
min of meer ernstige gebreken (gladde banden, defekte
stuurinrichtingen en remmen enz.) Bij veel auto's was
de toestand zelfs zo ernstig, dat besloten werd ze ter
plaatse uit het verkeer te nemen.
En helaas wijst niets er op, dat het er sinds vorig jaar
beter op is geworden. Wie zijn oor te luisteren legt bij
de garagebedrijven krijgt te horen dat velen het met
het onderhoud niet meer zo nauw nemen. Men laat de
wagen nog wel voor een onderhoudsbeurt opdraven,
maar de reparatie.adviezen worden in vele gevallen
niet meer opgevolgd.

Iets dat averigens ook duidelijk blijkt uit de rapporten
van de vrijwillige periodieke veli^heidsinspektU\s van
\ fi l i i ;- Verkeer Nederland. Van de halt ' miljoen in 1!»7'J
geinspekteerde auto's werden i-r mactV liefst 55544 af-
gekeurd.
Het zijn toch cijfers die er niet om lie^vn en die dui-
delijk en Ov-ert ' . i ;;end aan tonen dat er dagelijks vele
tienduizenden in selchte staat verkerende auto's aan
het verkeer deelnemen, mei al le gevaren van dien voor
eigen eu AMMCRMANS! leven.

Wat te denken bv. van de auto's die tijdens een pol i t ie-
kontrole voor de sloop werd bestemd nadat was gekon-
state.-rd: dichtgeknepen remleiding, geen handrem, geen
claxon, kapotte uitlaat en doorgeroest chassis. Het zijn
geen uitzonderingen.
Om autorijdend Nederland nog eens duidelijk met de
neus op dit slechte onderhoud en vooral op de gevol-
gen daarvan te drukken, gaat Veilig Verkeer Neder-
land ni samenwerking met de Centrale Politie Verkeers
Kommissie in de maanden maart en april via radio, tv
en pers een kampanje voeren onder het motto:
'LAAT 'M NAKIJKEN'!

Een belangrijk onderdeel van deze kampanje is de lan-
delijke kontroledag (op 31 maart) waarop VVN in over-
leg met de Bovag en met de garagebedrijven die perio-
dieke veiligheidsinspekties Van VVN uitvoeren, alle au-
tomobilisten in de gelegenheid stelt hun auto op een
aantal essentiële punten GRATIS te laten kontroleren.
En dat zal dan kunnen gebeuren in ruim 800 garage-
bedrijven in ons land

Een service, waarvan zo hoopt Veilig Verkeer Neder-
land velen gebruik zullen maken, al was het alleen maar
om teleurstelling te voorkomen als de politie in de pe-
riode daarna weer landelijke kontrole-akties houdt.
Veilig Verkeer Nederland raadt automobilisten die van
deze service gebruik wensen te maken aan, tijdig een
afspraak te maken

Gezellig
knutselen
met
plakplastïk

'Ook voor de
doe-het-zefver

met twee linkerhanden'

Wanneer u een hobbyzaak, drogisterij of verf-
winkel binnenstapt, ziet u in veel gevallen een
groot rek, met kleurig Fablon-plakplastik. Het
kan zijn dat u met Fablon al een kast, deur of
wand beplakt hebt. Soms blijven dan restjes over
die in de rommelkast verdwijnen.

Het is ook mogelijk, dat uw leverancier zelf nog
een paar 'coupons' Fablon heeft, die te klein zijn
voor een deur en te groot zijn om weg te gooien.
Grijp dan uw kans, want er zijn talloze mogelijk-
heden om met Fablon-restjes de grappigste din-
gen te doen.

Geef kleine dingen een ander aanzien

Dat Fablon plakplastik is namelijk in vele tinten
en soorten verkrijgbaar en het leent zich daar-
door voor allerlei 'sierwerk'. Voor kinderen is
het een ideaal materiaal om voor moeder een
byouteriekistje te maken, simpelweg door het
beplakken van een sigarenkistje met kleurig
Fablon. Is er geen sigarenroker in huis, dan kan
een stevige kartonnen doos evengoed dienst
doen. Door het in- en uitwendig beplakken met
Fablon krijgt het karton meer stevigheid en het
wordt nog waterafstotend en afwaasbaar ook!

Lampen, dienbladen, /aad/es

Het zijn maar ideetjes, maar een oud dienblad
krijgt door dit beplakken een nieuw gezicht. Een
houten schemerlampje leeft weer en is een sie-
raad voor uw kamer. De laadjes van een oude
ladenkast, elk.,in een andere 'tint Fablon, maakt
die kast opeens apart.

Ook moderne huizen zijn soms wat al te strak
en eentonig van kleur en het zal u opvallen dat
de jong getrouwden anno 1972 veel meer kleur
en fleur bereiken door die 'bric-a-brac' zoals de
Fransman dit soort zaken noemt. Een gewone
fles, beplakt met een of meer randje Fablon,
wordt een handige vaas waarin een enkele roos
staat, let op hoe leuk dat in uw hal past!
Een oude eikenhouten kapstok wordt hypermo-
dern met een jasje van fel rood of oranje Fablon.

HANDIG MET FABLON!

of eventueel van een nieuwe Fablon houtstruk-
tuur te voorzien.

Op de camping en

Veel kampeerders en karavanners hebben al ont-
dekt, dat plakplastik een ideale hulp is voor het
ware kampwerk. Een kamptafeltje waarvan het
blad vaal en grauw is geworden door veelvuldig
gebruik, fleurt weer op met een simpel Fablon-
laagje. Een kartonnen doos met Fablon is meteen
waterdicht en zorgt dat alle spullen, ook bij voch-
tig weer, droog blijven.
Een scheurtje in het grondzeil krijgt als nood-
reparatie aan beide zijden een stukje Fablon
en er komt geen druppel meer door. In de sta-
of toerkaravan is het helemaal onmisbaar. Elke
kastplank wordt lekker afneembaar (met een
sopje) door plakplastik.
Deurtjes, banken en kastjes krijg eneen nieuwe
tint met Fablon. Sterker nog, het wordt geen
fabrieksmerk meer, het is uw eigen persoonlijke
interieur, dankzij uw keuze van Fablon. Wij heb-
ben zelf een simpel berghokje naast een karavan
gezien, waarvan het dak beplakt was met ge-
woon zwart Fablon plastik.

Handig te verwerken

Doordat Fablon aan de achterzijde is bedrijkt
met ruiten van elk 2x2 cm kunt u het gemakke-
lijk op maat knippen. Teken desnoods zorgvuldig
de juiste afmetingen op de achterzijde aan en
zorg steeds voor een kleine overslag, zodat u
geen zichtbare- naden krijgt.
Trek daarna de beschermende papierlaag aan
één zijde los en breng de Fablonlaag op één
zijde aan, druk het Fablon met een opgevouwen
doek aan, terwijl u tegelijk het papier verder
wegtrekt en het plastik aandrukt. Wanneer u
dit rustig en met overleg doet, is een goed re-
sultaat gegarandeerd.
N.B. Voor het maken van een. krasvrije onder-
kant van bijvoorbeeld lampen, zware vazen en,
boekensteunen, kunt u beter Fablon velours
kopen, dat een viltachtig laagje, heeft, al even
simpel aan te brengen. "" MARTINE



u urav^/u uu viuvrxwu ui_3

INSlALUflES sinds 1830 sinds 1830

W// hebben plaats voor jonge
mensen die een goed vak willen
leren nl. om opgeleid te willen
worden tot

Wij hebben plaats voor:

metaal-
bewerkers

verwarmmgs
monteur
Zij, die in het bezit zijn van LTS-diploma
kunnen solliciteren als leerling

G.EMSBROEK&ZN C.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELER(05752)-1546

TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

voor de voorbewerking
bodemperser//

en voor de afwerking van onze
produkfen

Mogen min of meer ongeschoold zijn, waarbij tot op zekere
hoogte meer op karakter zal worden gelet dan op leeftijd en
vakkennis

GEMS METAALWERKEN N.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELEF (05752) -1546

TANK-EN APPARATENBOUW VOOR DE ALGEMENE,
CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

Contact wordt zelfs per vliegtuig
naar abonnees verzonden!

Hebt u nog geen abonnement?

weertje of geen weertje Neem dat dan nu!
Voor f 15,- per jr. bent u de man
en krijgt u wekelijks ons blad
dat uitpuilt van plaatselijk nieuws
(en wie brengt dat?)

Me* hef oog
op de toekomst.'

DEZE ERRES

W AS AUTOMAAT
is een van die goede apparaten waar
uit u bij ons kunt kiezen

Een strakke wasautomaat
voor 4 a 5 kg was

Met kunststof bovenblad
Wasmiddelenbakje aan de voorzijde
m. automatische inspoeling van was-
middel en verzachter

Bovendien 12 wasprogramma s

De prijs van f 762,- wordt nu

f 670,-
Een geweldige keus voor jaren bij:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Trimmen
Bosloop ttv Vorden wordt evenement

De prestatie of bosloop die onder ajaspiciën van de ttv
Vorden op zaterdag 24 maart wordt gehouden belooft
uiterst spannend te worden. De organisatoren hebben
dankzij de medewerking van de landgoed eigenaren een
fraai parkoers uitgezet in de omgeving van het Medler

en Onstein. Iedereen van 8-80 kan meedoen. Men ver-
wacht een grote deelname. Dit evenement dat nu al
voor de 3e keer wordt gehouden telt ieder jaar meer
deelnemers. De start is bij café 't Wapen van
't Medler, gelegen aan de Ruurloseweg.

Een gedeelte van de bosloop gaat over verharde wegen
die extra beveiligd zijn. Inschrijving is mogeljjk tot half
2 voor f 2,- per persoon. Er wordt aan ledereen na af.
loop een vaantje uitgereikt.

Blaze pstuum,
voorde
man die

weet
wat hij

wil

A'le andere mannen adviseren wij;
probeer deze nieuwe stijl in de klassiek
sportieve lijn eens uit! Nieuwste mode-
effekten. In gedekte tinten. Een mode,
die mannen maaktl

Trefpunt van mode voor morgen



"CONCttRDIA*
Hengelo (Gld)

Zondag 25 maart

DANSEN
Muziek:

BEL CANTOS
Met zang van Herman Lippinkhof

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Gevraagd voor de produktie-afdeling

Aanmelden:

mannen en
vrouwen

>

Aptito n.v.
fabriek v/h Coveco
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

Heeft u onze kof/ekfie

dames
japonnen

al gezien?

Een pracht assortiment. Nu reeds een keus uit
350 japonnen. Zowel van binnenlandse als van
buitenlandse huizen. Ook in heupmaten

Japonnen met jasje

Deux-p/ece's
Vlotte modellen

Overgooiers v.cr. f 39,75

KOMT ONZE KOLLEKTIE ZIEN!

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden
Telefoon 05752-1396

Zie onze mooie speciale

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Cordijnen.een
kwestie van sfeer

KEUNE
SUPERBENZINE

68,4 cf per //ter
Nijverheidsweg 4 - Vordcn

Woninggïds

In het gele boekje, uit-
gegeven door de
Zutphense Makelaars
vindt u vrijwel alle te
koop zijnde huizen in
Zutphen, Warnsveld,
Gorssel. Vorden enz.

Aanvragen geheel gratis

W. J. de Wilde Jr

Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.

Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Petit-Restaurant

DE ROTONDE
Vraagt voor de weekends

flinke
meses
in de bediening

DE ROTONDE
Bonds-Restaurant - Vorden - Telefoon 05752-1519

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding

Zie raambiljet:

Don. % kg Rode Kool

Vrd. Vz kg Gesneden Prei

Zat. 2 kroppen Sla

l kg Appels Lombarts

Mnd. y2 kg Hutspot

Di. l/z kg Koolraap

Wnd. V2 kg Gekookte Bieten

45
89
85

119
59
45
49

WEEKENDAANBIEDING BLOEMEN:

l bos stevige TULPEN
(gratis tulpenchrysal)

f2,95

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Zaterdag 24 maart de gehele dag

gesloten
Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

Bericht aan:

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

Te koop Tomos kleur rood
bj. 1970 km stand 14.300
2 versnellingen f 300,-
Inklusief valhelm

Tevens Yamaha buitenboord
motor 4 l/z pk z.g.a.n.

Molenweg 19, na 18 uur

Of u nu klassiek of modern ingesteld bent, wanneer u houdt van
warmte en sfeer wanneer u er alles voor over heeft uw interieur aan
uw eisen te laten voldoen ... dan zijn dit de gordijnen, zoals
weefstoffen, drukstoffen, te veel om op te noemen. Of vc urs, rijk en
zwaar, majestueus, ook de diepe, levendige kleuren ... Kom nu eens
kijken nu de kollektie nog volledig is!

Trefpunt van mode voor morgen

Wapen- en Sporthandel

Martens
itreds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Alle
drukwerken
voor handel
privé en industrie
worden snel
en goed verzorgd erd door

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

Weekend aanbieding!
LEUKE GEKLEURDE WOLLEN

kindersokjes
als speciale aanbieding

Heden overleed nog geheel onverwachts in het
Wilhelmina Ziekenhuis te Doetinchem mijn lieve
echtgenote en onze moeder en grootmoeder

GERB1TJEN BECK
echtgenote van G. Vosselman

op de leeftijd van 53 jaar

Vorden: G. Vosselman
Wijk en Aalburg: A. Valk-Vosselman

J. Valk
en kleinkinderen

Vorden, 20 maart 1973
Waarlerweg 6

De begrafenis zal plaats hebben op vrijdag 23
maart a.s. om 15.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Hengelo Gld.
Zij, die de overledene de laatste eer willen be-
wijzen worden aldaar uitgenodigd.
De overledene staat opgebaard in de aula van
'Ons Huis' Beukenlaan 30 te Hengelo Gld
Bezoekuren aldaar dagelijks van 11.00-12.00 en
van 16.00-17.00 uur

assistente
voor de

boekhouding

Kunnende typen en met
belangstelling voor
boekhouden

Op 20 maart is rustig ingeslapen onze geachte
en geliefde mevrouw

S. THATE-CEOL

Dat zij in vrede mag rusten is de wens van ons
allen

Fam. NJjland
Fam. de Groot
Fam. ter Maten
Fam. Kreunen
Fam. Gr. Wassink
M. Menhorst

Vorden, maart 1973

ELKE

zonwering
IS NOG GEEN

warmtewering!
Vraag daarom advies aan
een vakman

O LUXAFLEX

O SUNWAY

O DEGALUX

O VERTIKALE ZONWERING

O BUITENSCHERMEN

Hef kan zo anders zijn !

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD


