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Nieuwe Boerenleenbank Kranenburg geopend

Het is woensdag 31 maart voor de Boerenleenbank
te Kranenburg een belangrijke dag 'geworden.
Burgemeester A. E. van Arke! heeft namelijk in
de middag officieel de nieuwe vestiging van de
Boerenleenbank aan de Ruurloseweg geopend' in
het bijzijn van bestuur en vele gienodigden. Het be-
tekent een nieuwe mijlpaal in het nu 52-jarige be-
staan van de bank te Vorden.
Voordat het nieuwe gebouw werd geopend', zijn
er vele jaren van voorbereiding en plannen aan
vooraf gegaan. Het bleek namelijk 'lang niet ge-
makkelijk om een nieuw gebouw op de Kranenburg
te bouwen. Dit was wel een bittere noodzaak omdat
aanvankelijk het woonhuis van de kassier, de heer
Hartman, tevens als bank 'dienst deed. Door de
steeds toenemende werkzaamheden moest er een
oplossing worden gevonden. Men vond een nood-
oplossing door de bank Voorlopig onder te bren-
gen in de niet meer bewoonde hoofdonderwijzers-
woning nabij de R.K. school. Uiteindelijk wierden
de plannen om het gebouw te vestigen op de Ba-
nerikamp goedgekeurd. In april verleden jaar werd
de eerste spade in de grond gestoken.
Het kantoor, gebouwd onder architektuur van ar-
chitektenbureau J. van Houte en uitgevoerd door
de firma B. Rondeel te Vorden, heeft een vloer-
oppervlakte van 96 vierkantte meter waarvan 16
vierkante meter gebruikt wordt voor de ruime
wachthal. Een spreekkamer maakt het mogelijk,
dat de klant zijn zaken onder vier ogen kan afhan-
delen. Het kantoor is voorzien van een kogelvrije
balie. In de wachtkamer zijn zitbanken en is een
garderobe. Verder zijn in het kantoor alle voor-
zieningen getroffen waardoor met recht kan wor-
den gesproken van een moderne bankinstelling,
aangepast aan de eisen die momenteel worden ge-
steld. Behalve het ruime kantoor voor 'de direkteur
de heer H. J. Hartman en zijn assistent de heer
Klein Brinke, zijn er een vergaderruimte, verblijf
voor het personeel met toiletten, safeloketten en

een archiefruimte op de 'bovenverdieping. Rondom
het gebouw is een ruime parkeergelegenheid.
De centrale ligging maakt het mogelijk dat de in-
woners van Kranenburg dicht bij huis gebruik kun-
nen maken van de ruita'e dienstverlening'van de
Boerenleenbank. Door de ingebruikneming van dit
nieuwe gebouw heeft de Boerenleenbank verder
gestalte gegeven haar relaties een zo uitgebreid
mogelijk dienstbetoon te bieden.
De ingebruikneming van dit nieuwe gebouw illus-
treert mede de sterke groei v&j de Boerenleenbank
te Kranenburg, In 1970 he^^deze gunstige ont-
wikkeling zich onverminderd voortgezet. Het to-
taal van de toevertrouwde middelen is in het af-
gelopen jaar van 2,4 miljoen tot 2,8 miljoen gulden
gestegen. De tegoeden van de spaarders beliepen
2,3 miljoen galden. Ten op^hte van 1969 bete-
kent dit een stijging van 17^j00,— gulden. Voor
degenen die hun salaris via de bank ontvangen
heeft de Boerenleenbank de privé rekening. De
geldleningen tegen hypothecaire of andere zeker-
heid bereikten eind 1970 een totaal bedrag van 1,7
miljoen gulden. Van dit bedrag was 500.000,—
gulden bestemd voor de financiering van het eigen
woningbezii.
De bouw (metselwerk) werd uitgevoerd door de
fa Rondeel, fa Ruitierkamp (timmerwerk), fa Sue-
ters (elektra), fa Gem's (loodgieterswark en cen-
trale verwarming) en fa Uiterweerd voor het
schilders/werk.
De 'Boerenleenbank Kranenburg werd in 1919 op-
gericht met als eerste kassier het toenmalige hoofd
der R.'K. school wijlen de heer Abeling. Na diens
overlijden in 1928 werd de heer A. J. Meyer enige
tijd kassier, waarna de heer J. H. Hartman als
zodanig werd aangesteld. Van 1934 tot 1968 was
de bank gevestigd ten huize van de heer Hartman
aan de Ruurloseweg en nadien in de hoofdonder-
wijzerswoning. Kassier is momenteel de zoon van
de heer J. H. Hartman, de heer H. J. Hartman.

Graafschaprijders deden het
uitstekend
Negen leden van de Vordense auto- en motorclub
De Graafschaprijders namen zaterdagmiddag deel
aan de Overijsselrit, een betrouwbaarheidsrit over
een afstand van 220 kilometer voor de senioren en
165 kilometer voor de junioren. Deze rit, ook wel
genoemd de KNMV-voorjaarsrit, telt mee voor het
kampioenschap van Nederland.
De leden van Die Graafschaprijders kwamen tot de
volgende resultaten. Junioren tot 125 cc A. Bus-
sink O straf punten, idem tot 175 cc G. Hof t ijzer
O straf punten, idem boven 175 cc J. Berendsen O
strafpunten, L. Wieringa 15 strafpunten. Senio-
ren tot 125 cc W. Veenstra O strafpunten, F. Jan-
sen l strafpunit, idem boven 175 cc O. Pardijs O
strafpunten, J. Lenselink en P. Bergsma vielen uit,
Het juniorenclubteam bestaande uit A. Bussink,
G. Hoftijzer en J. Berendsen legde met O straf-
punten beslag op de eerste plaats. H-et senioren-
clubteam bestaande uit D. Pardijs, W. Veenstra
en J. Lenselink werd tweede met 500 strafpunten.

Raadsvergadering
Voor de raadsvergadering van 7 april a,s. aanvang
19.30 uur is aam de orde:

1. Opening.
2. Notulen van de openbare raadsvergadering

van 19 maart 1971.
3. Ingekomen stukken.
4. Aanwijzen vertegenwoordig er in het algemeen

bestuur WAZOG.
5. Vaststelling .nieuwe uitkerings- en pensioen-

verordening wethouders.
6. Eindrapport uitgaven en inkomsten Gelderse

gemeenten 1958 t.m. 1966 en kapitaaluitgaven
en -inkomsten Gelderse gemeenten in 1967.

7. Garanderen betaling rente en aflossing le-
ningen ten behoeve van woningbouw.

8. Medewerking art. 72 LO-wet 1920 voor re-
paratie dak R.K. lagere school te Kranenburg.

9. Al'svören voor materiaal speel-leerklas R.K.
lagere school te Kranenburg.

10. Vaststelling exploitatievergoeding bijzonder
lager onderwijs over 1970.

11. Wijziging bouwverordening en verordening
op de rekreatiewooiTverblijven.

12. Aankoop strookje grond langs de Decanije-
weg van de Staat der Nederlanden t.b.v. trot-
toir aanleg.

13. Aankoop van een perceel grond in het be-
stemimingsplan Vorden Zuid 1969 van me j.
G. W. 'Mooy te Amsterdam.

14. Grondruil i.v.m. aanleg parallelweg te Kra-
nenburg.

15. Begroting 1971 van het Sociaal Werkvoorzie-
mingsschap in de regio Zutplhen.

16. Verharden Schoolhuisweg.
17. Uitgifte in erfpacht van grond in het Molen-

plan aan de heer A. L. Visser, Zutphenseweg
55, alhier.

18. Heffing opcenten grond- en personele belas-
ting.

19. Begrotings wij zigingen.
20. Rondvraag.
21. Sluiting.

Avondwandeling voor jongeren
De jongeren van Kranenburg en Vorden (14-16
jarigen) die sinds verleden jaar een eigen jongeren-
vereniging hebben opgericht met als centraal punt
de fcloo'Sterkeldeir op de Kranenburg gaan in de
komende tijd allerhande akties op touw zetten.
De dropping die men aanvankelijk wilde organise-
ren kon wegens enkele 'organisatorische moeilijk-
heden geen doorgang vinden. 'Men zal nu op za-
terdag 3 april a.s. een avondwandeling houden
waaraan jongeren tot 20 jaar aan deel kunnen ne-
men. Hieraan kunnen dus aille Vordense jongeren
en uit de omgeving meedoen. Er is door 2 ouders
van de jongelui een fraai parcours uitgestippelc

Jaarvergadering
Vordense Winkeliersvereniging
Verleden week maandag 'hield de Vordense Win-
keliersvereniging :haar jaarvergadering in hotel
Bakker waar voorzitter Polman allen 'hartelijk wel-
kom heette in het bijzonder de nieuwe 'leden Dij-
kerman, Wiekart, Klein Haneveld en 'Hof.
De heer Polman memoreerde ook het verlies van
enkele leden t.w. de heren Van Ark, Wiggers en
P. Dekker waarvoor enige ogenblikken stilte in
acht genomen werden.
De heer Polman vervolgde: „Het afgelopen jaar
1970 i's voor de Vordense Winkeliers niet bepaald
een slecht jaar geweest. De 'Stemming zit er nog
goed in. Wij hebben een goede Simt Nicolaasafctie
gedraaid. De groei van de Vordense Winkelstand
is opnieuw toegenomen. Enkelen hebben verbouwd
opnieuw gebouwd of een bestaande zaak overgeno-
men. En daarmee mag de hele Vordense gemeente
blij mee zijn. Waaneer wij zo eens in onze buurt-
gemeenten kijken, dan kimmen wij toch zonder
meer stellen dat Vorden met zijn winkelstand een
vooraanstaande plaats inneemt. In Vorden wordt
er een goed assortiment aangeboden en een goede
service verleent.
Wij kunnen de kankurrentite >van de grote stad heel
goed doorstaan en ik ben er van overtuigd, dat wij
met elkaar dat in de naaste toekomst blijven doen.
U kunt dat zien aan de steeds verbeterende outil-
lage van onze winkels. De konsument kan in onze
gemeente volledig aan zijn trekken komen, al zou
dat op enkele plaatsen van het bestedingspakket
raog wel verbeterd kunnen worden.
Ook de akties vam onize vereniging vinden veel
waardering onder het publiek. Een recensie in dit
blad van enkele maanden terug was een duidelijk
bewijsmiddel van deze waardering. En dat doet
een vereniging goed, wanneer er uit het publiek
dergelijke positieve reakties komen.
Natuurlijk moeten wij niet stil blijven staan en zul-
len wij door moeten gaanjnet een nog grotere sa-
menwerking op allerlei t^tpi<n. De eisen, die aan
ons worden gesteld worden steeds hoger. Wij zul-
len gekonfronteerd worden met kostenstijgingen,
verandering in het leefpatroon en de daarmee ge-
paard gaande bestedingspatroon. De konsumenten
verlangen steeds meer service, maar juist die ser-
vice is zeer arbeidsintens^^Kn gaat een dure zaak
worden. Maar die service en de persoonlijke be-
handeling jegens de konsument i's ons enigste
houvast. Door al deze kostenstijgingen gaan onze
winsten ondier druk staan en zal er steeds minder
ruimte blijven voor zelffinanciering van de nood-
zakelijke 'investeringen.
Prof. Groemeveld zei onlangs op een studiedag,
dat de middenstand het slachtoffer is van -de in-
flatie, terwijl zijzelf geen inf latiemaker is. Hij doel-
de hierop, dat de prijsstijgingen en de daling van
de reëele koopkracht onbelemmerd doorgaan. Pro-
gressieve belastingdruk, inflatoire schijnwinsten,
verhoging van de indirekte belastingen en sociale
premiedruk, evenals stijgende besparingen maken
helaas dat de stijgende vraag meer schijn 'dan wer-
kelijkheid is. En daardoor zullen wij in de naaste
toekomst nog meer moeten samenwerken.
Wij zullen door 'bundeling van krachten moeten
tonen, dat wij er nog zijn. Ik ben er van overtuigd
dat u als Vordense winkelier er net zo over zult
denken. Dan zal ook de Vordense Winkel'i'ersver-
eniging een goede toekomst tegemoet gaan waar-
van u tevreden zult zeggen: Daar ben ik ook lid
van", aldus de heer Polman in zijn openingswooird.
Hierna las de heer Boersma zijn jaarverslag' voor,
wat de goedkeuring van de vergadering kreeg.
Uit het jaarverslag van penningmeester Van As-
selt bleek, dat ook de penningen goed beheerd
werden.
Bij de bestuursverkiezing was aftredend de heer
Van A'sseilt welke met algemene stemimen herko-
zen werd. De heer Schoolderman nam het pen-
niingmeesterschap over van de heer Van Asselt.
De heer 'Helmink was ook aftredend doch niet
herkiesbaar. Voor zijn werkzaamheden voor de
vereniging verricht werd hem een blijk van waar-
dering aangeboden.
Hierna volgde een zeer geanimeerde diskuissie
over de Sint Nidolaasaktie van het afgelopen jaar
en werden alweer plannen gemaakt voor 1971.
Dat het weer -goed zal worden, daarvan zijn we
wel overtuigd, wamt de Vordense winkeliers ste-
ken als vanouds de omliggende plaatsen de loef
af. Verdere plannen worden nog bekend gemaakt.
Verder werd voor het hele jaar een programma
vastgesteld voor wat betreft de tijden en dagen van
winkelsluiting, hiervan zullen kaarten gedrukt wor-
den en het t.z.t. gepubliceerd Worden in dit blad.
Bij de rondvraag bleek dat ieder voldaan was,
waarna voorzitter Polman deze 'vergadering sloot.

Uitstekende uitvoering van
jeugdtoneelgroep Krato
Vorden^Kranenburg heeft er een nieuwe toneel-
groep bij, 'die zich kan meten niet de beste aimateur-
groepen uit de omgeving. Krato (Kranenburgs To-
neel), dat nog nauwelijks een jaar bestaat, heeft
door. het in. zaal Schoenaker vertoonde blijspel In
de vergulde Os (in drie bedrijven van Jolham Blaa-
ser), duidelijk bewezen dat zij de „kinderschoenen"
is ontgroeid. De Kranenburgse ingezetenen, die
de avond bezochten hebben genoten van kostelijk
spel. Praktisch zonder haperen wisten de vijf meis-
jes en vijf jongens die de rollen vertolkten hot

spel uitstekend voor het voetlicht te brengen.

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

vKerkdienste

ZONDAG 4 APRIL
Hervormde kerk

8.30 uur ds. J. 'H. Jansen
10.00 uur dis, J. H. Jansen en ds. J. C. Krajenbrink
bevestiging nieuwe lidmaten

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. H, J. Zwarts te Beekbergen
19.00 uur ds. H. J. Zwarts te Beekbergen

R.K. kerk dorp
Zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur
en 10.00 uur Hoogmis.

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster M. A. Stoop, tel. (05752) 1762.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15,00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

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

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Renzo Gerardus Augustinus, zoon van
F. H. Veldkamp en M. J. C. T. Vinken.
Ondertrouwd: }. P. Aartsen en M den Harder.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Johan Boerstoel, 69 jaar, echtgenoot
van M. A. H. Nieuwenhuis.

Nieuws van
de kerken
Kerktijden Hervormde kerk
Met ingang van a.s. zondalg 4 april (Palmzondag)
zijn er weer twee morgend'iensten in die Hervormde
kerk en wel om 8.30 en 10.00 uur.
(Zie ook de advertentie in dit nummör.)
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STUNT VAN DE WEEK

Marie

*
biscuits

SUPIRMARKT 3 ROLLEN VOOR SLECHTS

presenteert : *

de
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

VARKENSPOULET

heerlijk bij bami en nasi
300 gram

98
198

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram 168

RUNDERLAPPEN

RIBSTUK

500 gram

500 gram

ijne

BESTEL VROEGTIJDIG UW
PAASROLLADE

BOTERHAMWORST

HAAGSE LEVERWORST

SNSJWORST

ÜAMWORST

150 gram 59

150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

ROOSVICEE
dubbele fles van 345 voor

DESSERT INSTANT PUDDING
div. smaken 4 pakjes 99
LASSO DROP van Langenberg A O
2 zakjes van 110 voor GP^^

GRATSS PIPO opzetfiguyr
bij 10 rolletjes DROP voor 11O
BALLOGUM
10 in een pak van 49 voor 39
Verkouden! Gebryik dan
HOESTMIX 250 gram 89

Herschi

PUB UP

2 flessen

voor

79

Herschi
VRUCHTEN-
LIMONADE
literfles 75

elke 2e fles

39

B3
JUS

d'ORANGE

nu per fles
slechts

129

Gezinsfles

Calvé

SLASAUS

van 236 voor

189

Jampot PCD

PINDAKAAS

van 119 voor

99

DIT IS ONGEKEND: GROTE ROL

Prins Fourre
VOOR SLECHTS

Grote bus Ajax

R0EDER
W

van 57 voor

Flacon

normaal 249

nu voor

Dit is goed-

koop: Grote

SPONS

voor slechts

219 69

PELI MEU-

BELSPRAY

voor glanzend

stof af nemen

van 298 voor

239

Literflacon

STER AFWAS

98

elke 2e flacon

49

PROFITEER HIERVAN !

Spijs
broodjes

5 STUKS VAN 3.59 VOOR

119
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

HEERLIJKE

S in as schijfje s
200 GRAM VOOR

4 bordenblik

Unox

GROENTE-

SOEP

van 98 voor

79

2 x 200 gram

LEVER-

PASTEI

2 blikjes nu

109

Div. smaken

CP RANJA

nu per fles

225

Mellona

Vecht-bij

HONING

per pot

109

Heinz

KETCHUP

van 159 voor

129

en puut
kg

per kg

kg

kg

98

59

98

HOLLANDSE ANDIJVIE

RABARBER

JONGE RAAPSTELEN

PRACHT BANANEN

HANDSINAASAPPELS

GOLDEN DELICIOUS

PANKLARE WORTELTJES
met gratis peterselie 500 gram 35

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

12 voor 189

2 kg

BRUSSELSE KERMIS
groot pak voor maar 89
ONTBIJTKOEK
Smarius van 95 voor

CLOSETPAPIER
4 in een van 100 voor 85

KARNEMELUZEEP
3 stukken van IW voor

ANANAS
literblik voor maar 119

DOPERWTEN ZEER
literblik voor 99



Verheugd en dankbaar be-
richten wij de geboorte van
onze dochter

MABIEKE

A. A. Schuurman
W. E. Schuurman-

Wissels
Vorden, 27 maart 1971
Julianalaan 6
Tijdelijk adres: Ver. Zieken-
huizen, Coehoorns. Zutphen

VORDENS TONEEL
Wie heeft het stempel 's a-
vonds bij de uitvoering in
het Nutsgebouw gebruikt,
meegenomen. Terug te be-
zorgen bij Lenselink, Kerk-
hoflaan 4, Vorden

Gevraagd: Iemand die mij
op dinsdagmiddag en don-
derdagmiddag helpt in de
huishouding. Tijden in on-
derling overleg overeen te
komen. Mevr. Duursma,
Dorpsstraat 15, tel. 1988

Te koop: Z.g.a.n. butagas-
kachel geschikt voor cara-
vans enz. J. W. Heijenk,
Rondweg la, Vorden

Jong ambtenaar zoekt per
l juni a.s. te Vorden 2 on-
gemeubileerde kamers even-
tueel met gebruik van keu-
ken en douche. Brieven on-
der no. 52-1 bureau van dit
blad.

Te koop: Vier clubjes met
kloostertafeltje. Molenweg
22, Vorden

Te huur of te koop ge-
vraagd: Woonhuis met vrije
opgang in Vorden of omge-
ving. Inlichtingen bureau
Contact.

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding, halve dag p. week.
G. Klein Haneveld, Nieuw-
stad 57, telefoon 1987

Te koop: VW 1963 met
schuifdak en radio.
A. J. Denkers, Geesinkweg
3, Warnsveld,
telefoon 05750-2467

Te koop: Gebruikte zeugen-
kooien en droogvoederbak-
ken. B. Toonk, Bonenkamp,
Schuttestraat 20, Vorden

Te koop: Noorderling en
Pimpernel eetaardappelen.
T. Leunk, Wildenborch

Te koop: Eetaardappelen
Pimpernel. A. A. Hoebink,
Eikenlaan 19, p.a. Bleumink
telefoon 1651

Te koop: Kleine partij eet-
aardappelen. Fa Gebr. Ket-
telerij, Zutphenseweg 54
Vorden, telefoon 1508

Te koop: Voederbieten.
H. Willems, Berkendijk l,
Vorden

Te koop: Voederbieten.
bij M. Groot Wassink, Gal-
gengoorweg 11

Te koop: Voederbieten.
G. J. Vruggink, Hammink-
weg 9, Vorden, tel. 1590

Staat ter dekking de hengst
Hugenoot. Stamt af van
kroon en preferente ouders.
Mak en gewillig onder den
'zadel. Eerste A-premie 1971
Utrecht en A-premie 1971
Eist. Aanbevelend,
G. Koning, Wildenborchse-
weg 17, Barchem,
telefoon 05752-6605

Te koop: 2 zware dragende
gelten; NL varken 15-16
april a. d. telling en eet-
aardappelen Surprise.
A. F. Langwerden, E 92
Hengelo G, telefoon 7362

Te koop: 2 schapen.
B. Koers, Ruurloseweg 54,
Vorden

KAPBBOEKEN
voor uw koeien, oersterk en
solide. Direkt uit voorraad.
A. R. WAGENVOORT
STALINRICHTING
Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

UIERNETTEN

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

Ons assortiment
Tijdschriften
Pockets
Kinderboeken
Jeugdpockets
is groots

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA

Dorpsstraat 6

i,
S! 40-jarig dienstverband
l> 13 oktober 1930

13 oktober 1970

Inplaats van kaarten

40-jarige echtvereniging
13 juni 1931
13 juni 1971

Wij hopen deze feestdagen met onze kin-
deren en kleinkinderen te vieren op zater-
dag 3 april a.s.

D. W. BUUNK
en
H. A. BUTJNK-KORENBLEK

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Vorden, april 1971
Almenseweg 2

HANS BREUKINK
en
ANNEMABIE TJENK

delen mede dat zij op 7 april gaan trouwen
in het gemeentehuis te Vorden om 14.00
uur.

Kerkelijke bevestiging door de weieerwaar-
de heer ds. J. H. Jansen in de Hervormde
kerk te Vorden om 14.30 uur.

Vorden, Zomervreugdweg 2
Vorden, Burg. Galléestraat 8

april 1971
Toekomstig adres: Lindescweg 12, Vorden

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in restau-
rant „'t Wapen van Vorden" te Vorden.

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 10 april hopen wij met onze
kinderen ons 40-jarig huwelijksfeest te
vieren.

H. TJENK
en
J. UENK-BRETVELD

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
17.00 uur in hotel Bakker te Vorden.

Vorden, april 1971
Nieuwstad 65

^

Tot onze grote droefheid ging heden geheel on-
verwacht van ons heen, onze inniggeliefde man,
vader en grootvader

JOHAN BOERSTOEL

echtgenoot van M. A. H. Nieuwenhuis

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden: M. A. H. Boerstoel-Nieuwenhuis
W. E. Denkers-Boerstoel
W. J. Denkers

Zutphen: H. G. van Doorn-Boerstoel

Vorden: J. M. Boerstoel
A. H. Boerstoel-Dijkman
en kleinkinderen

Vorden, 27 maart 1971
Insulindelaan 7

De begrafenis heeft plaats gehad op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed geheel onverwacht mijn zoon,
onze broer en zwager

JOHAN BOERSTOEL

echtgenoot van M. A. H. Nieuwenhuis

Vorden: Wed. G. Boerstoel-v. Doorn

Zwolle: B. W: de Mik-Boerstoel
J. P. de Mik

Vorden: M. C. Uenk-Boerstoel

J. Uenk

Zutphen: J. Lijftogt-Bocrstoel

J. W. Lijftogt

Deventer: G. Boerstoel

C. C. Boerstoel-Schrader

Zutphen: W. Vlogman-Boerstoel

B. G. Vlogman

Vorden, 27 maart 1971

Heden ontvingen wij het droeve bericht van het

overlijden van onze patroon, de geachte heer

J. BOERSTOEL

Wij zullen hem altijd in ere blijven gedenken.

Gezamenlijk personeel

Schildersbedrijf Boerstoel

Vorden, 27 maart 1971

modern•apart- beschaafd

Wij zijn er trots op de grootste
kollektie

gordijnstoffen
op voorraad te hebben.

131 dessins en kleuren
kunt u zien in onze
gordijnpresentatie
Wol, katoen, terlenka of linnen.
Geweven en bedrukt.
Doorzichtig en andoorzic'htig.

U zegt het 'maar

WONINGINRICHTING

hét binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22,VORDE|sr
TEL. (05752) 13 14 •
RIJKSSTRAATWEG; 108'
TEL.',(05750) 7332
WARNSVELD ,

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

'Autphenseweg - Vorden

Door uitbreiding van onze showroom
kunnen wij u nu beter dan ooit onze
enorme kollektie

BROMFIETSEN
tonen.

Werkelijk voor elk
wat wiis.
Komt u eens vrijblijvend kijken en /.o
u wilt proefrijden.

FA KUYPERS
Dorpsstraat 12-14 - Telefoon 1393

Marktvereniging
Vorden

WIJZIGING
MARKTDAGEN

Goed© vrijdag
9 april

geen markt
inplaats hiervan is de markt op

woensdagmiddag

7 april
om 14.00 uur.

Koninginnedag
30 april wordt de markt ook verzet
naar

woensdag 28 april
's middags om 14.00 uur.

De marktkommissie.

eer aan

schoonmaak ?

Wij helpen u

Tapijt
Door kamerbreed tapijt wordt uw kamer groter !
Er zijn legio kwaliteiten, kleuren en dessins.

Desso Bergoss
Verte Parade Heugategels Tredford
Laat u adviseren - Wij helpen u graag ! U heeft al
kamerbreed tapijt (incl. leggen) per m voor ƒ 79,50

Harde vloerbedekking

Wij bedoelen hiermede in keukens, gangen en

slaapkamers. Tal van frisse kleuren en kwaliteiten

Krommenie, Balatred, Tanff lex, Fiësia, Novilon

Moeilijk Wij helpen u graag !

Vitrage
Vitrage is de make-up van uw woning
Er is veel keuze, met en zonder loodveter

Gardisette Egger-vitrage garanderen uw sfeer !
Uw keuze ? Voor advies helpen wij u

Gordijnstoffen
Mooie gordijnen, tja, smaken verschillen maar in:

Weefstoffen, Dralons, Damasten, Velours

is een enorme keus. Komt u maar eens kijken.

Zonwering
Zit u een beetje met het zonnetje?
En toch wilt u er van profiteren

LUXAFLEX - BALASTORE voor binnenzonwering
MAKISOL voor buitenzonwering

Mooi materiaal om de zon naar uw hand te zetten

Vakbekwaam helpen wij u

Wij maken u graag

Wegwijs
WONINGINRIGHTING

Visser Vorden -H- l
Telefoon 05752-1381



Donderdag, vrijdag en
zaterdag

500 gr. speklappen 170
500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt 225
500 gr. doorregen vlees 345
200 gr. ontbijtspek 14©
200 gr. boterhamworst 80
200 gr. gebraden gehakt 1,40
500 gï. zuurkool 50
250 gr. fijne rookworst 120
500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade 3,08

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Uniek voor Vorden
en omgeving

BEZOEKT 2e PAASDAG ONZE GROTE

MEUBEISHOW
WAAR U GETOOND WORDT EEN
GROTE SORTERING

Zaterdagavond 3 april
om 19.30 uur treden voor u op

„HET HANSKA
DUO"

MEUBELEN
TAPIJTEN
EN GORDIJNSTOFFEN

MET ALS ÜLAF OP DE VUURPIJL

div. speciale voorjaarsaanbiedingen
BOEKENWEEK

¥an l i/m 10 april
KOM EENS KIJKEN

FaHietbrink
BOEKHANDEL - TELEFOON 1353

artikelen zijn in voorraad, u hoeft niets
van een plaatje uit te zoeken.

Parkeerproblemen kennen wij niet enne ...
de koffie staat klaar.

DST MAG U BESLIST NIET
MISSEN. WIJ ZIJN OPEN
VAN 11.00 TOT 17.00 UUR.

Zojuist ontvangen:

leuke meisjes
openhakschoenen

IN ROOD, WIT, BLAUW EN
BEIGE.

BIJZONDER VOORDELIG IN
PRIJS.

28/33 f 12,
34/36 ƒ

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

w woninginiïchting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
ZUTPHENSEWÈG TEL 05752-1514

Te keep of te ruil:

f4O.-
korting

BIJ AANKOOP VAN EEN

Erres
stofzuiger
type RS 2095

beperkt aantal van ƒ 189,— voor

149,00
Een solide sledestofzuiger met 600 watt motor.
Een daadwerkelijke hulp bij de schoonmaak.

ZUTPHENSEWÈG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 • 15 46

FARMALL H DIESEL in uitsteken-
de staat, max. snelheid 70 km p. uur.

BMW 700 rood met zwartleren be-
kleding, bouwjaar 1963.

DAF 33 wit met roodleren bekleding
bouwjaar 1964.

Verder motoren en slooponderdelen
van VW 1200 en 1300, Opel 1500 en
1700, Fiat 1500, BMW 700 en DAF 33

Te koop gevraagd:
ALLE SOORTEN SLOOPOBJEK-
TEN, AUTO'S, TREKKERS ENZ.

J. ü MENKVELD
D .83 - Hengelo G - Telefoon 05753-1399

WILT U UW

GLASSERVIES
EENS AANVULLEN, KOMT U
DAN EENS KIJKEN BIJ

KOERSELMAN

DEZE WEEK AANBIEDING:

STRIJKTAFELS
LAK ƒ 20,95 - CHROOM ƒ 26,95

Moerselman
Winkelcentrum - Telefoon 1364

GEVRAAGD:

HUIS/TUINKNECHT
EN HULP IN DE
HUISHOUDING

HOTEL DE KAP
Warnsveld - Telefoon 05750-2637

PETIT RESTAURANT
i7

Jf' / i

V O R D E S

vraagt met spoed:

MEISJE
(meerdere hulp aanwezig)

GEVORDERD KOK
LEERLING SER-
VEERSTER OF
KELLNER
VOOR DE WEEKENDS:

HULP VOOR DE
AFWAS
(met machine)
werktijden in overleg.

N. H. A. VAN GOETHEM
Vorden - Telefoon 05752-1519

OPENBARE

DORPSSCHOOL
Kerkstraat 17 - Telefoon 1360 -

OPGAVE
•
van nog niet reeds aangemelde leer-
lingen gaarne zo spoedig mogelijk bij
het hoofd der school de heer G. W.
Brinkman, Zutphenseweg 56, tele-
foon 1953 of aan school.

N.B. De leerlingen moeten voor l oktober a.s. de
leeftijd van 6 jaar bereikt hebben.

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NTEUWSTAD — VORDEN

De BOuw Maatschappij
Oost Nederland

biedt aan:

NIEUWBOUW
SUBSBDIE-
WONINGEN

IN VORDEN:

zeer grote middenstandswoningen met garage en
centrale verwarming. Uitvoering helft van dubbel
met voor- en achtertuin en groot voorbalcon.
Indeling: hall met w.c. en trapopgang, grote woon-
kamer, keuken en aparte kamer. Op de verdie-
ping 4 grote slaapkamers, douche met 2e toilet
en vaste trap naar grote geheel bevloerde zolder.
Het bouwplan, waarvan nog enkele panden vrij
zijn is bijzonder goed gelegen.
Koopsommen vanaf ƒ 64.100,— inklusief koop-
kosten, waarop ƒ 5.526,— subsidie in mindering
komt.

TEVENS BOUWEN WIJ IN VORDEN

GESUBSSDIEERDE
BUNGALOWS

met garage en centrale verwarming. Uitvoering
helft van dubbel met grote voor- en achtertuin.
Indeling: hall met gedeeltelijk open trapopgang,
w.c., garderobe en douche, L-vormige woonkamer,
keuken en slaapkamer. Op de verdieping een over-
loop en 2 slaapkamers.
Koopsommen ƒ 58.600,— inklusief koopkosten,
waarop ƒ 6.230,— subsidie in mindering komt.

Tevens zijn aanbiedingen mogelijk in
Ommen, Hengelo (O), Haaksbergen,
Neede, Borculo, Velj), Wehl, Etten
(Olcl.), Angerlo, Groenlo, Hummel»,
Hengelo (Gld.), enz.
en worden in Oldcnzaal subsidie-
bungalows gebouwd.

Inlichtingen worden u
kantooradres:

gaarne verstrekt via ons

Doetindiem - Tel. 08340-24660
Dr Hubernoodtstraat 7

Tevens zijn wij op donderdag l april
a.s. om 19.00 uur aanwezig in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden",
Dorpsstraat 10 te, Vorden voor het
verstrekken van nadere informaties.

Vitrage
met de,

Gouden Draad

ADO
vitrage

liet visitekaartje
van uw woning!
Wacht daarom niet 'langer
en 'kies uit één van die prachtige
ADO-dessins.

ADO vitrage
maakt uw dromen

tot werkelijkheid!

WONINGINRICHTING

heÊblnnenliuis
FA. A. DOLMAN
DORPSSTRAAT 22.VÖRDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

Hervormde Kerk
AANVANGSTIJDEN VAN DE
KERKDIENSTEN:

8.30 uur en 10.00 uur
U wordt uitgenodigd de kerkdiensten
mee-te-maken.
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Zaterdag herdenkt Concordia
100-jaig bstaan niet rondgang,
receptie en feestavond
Voor de muziekvereniging Concordiia is het zater-
dag 3 april dan eindelijk zover. Op deze dag zal
dan het 100-jarig bestaan van de 'vereniging -wor-
den herdacht. In feite 'had het jubileum 'in 1970
reeds moeten worden 'gevierd.

Dit was vorig jaar beslist onmogelijk want op dat
moment zat „de klad" er bij Concordia flink in.
Gelukkig voor Concordia waren er toch enkele
leden die van geen begrafenis wilden weten. M'en
stak de koppen bij elkaar 'en enthousiast werd er
gewerkt aan de herrijzing van de vereniging. En
met sukses, want binnen een jaar is Concordia ex
weer definitief bovenop en wordt 'er o.l.v. dirigent
Karel Wolters elke zondagmorgen trouw gerepe-
teerd. Thans bestaat het korps uit ca 50 leden met
bovendien nog een drumband van ca 10 leden.
Het bestuur, bestaande uit de heren G. Grootbod
voorzitter, ].\ Hilferink sekretaris, G. Strookappe
penningmeester, J. Smit, W. van Til, G. M ever
en H. Wuestenenk iheeft 'een druk jaar echter de
rug. Men is er zelfs in geslaagd een kommissie in
het leven te roepen met de bedoeling centen voor
uniformen bijeen te krijgen. Met behulp van velen
is de komimissie o.l.v. de iheer H, Klein Brinke er
in geslaagd ruim ƒ 8.000,— bijeen te krijgen welk
bedrag het bestuur zaterdagmiddag tijdens de re-
ceptie (die van H.00-16.30 uur in ,,'t Wapen van
Vorden" wordt gehouden) zal worden overhan-
digd.

Zaterdagmidag is er een rondgang door het dorp
ter ere van het jubileum. 'Route: Dorpsstraat, Sta-
tionsweg, Wilhelminalaan, Emmaplein, Enikweg,
Burg. Galléestraat, Zutphenseweg, Luiofeweg, Het
Hoge, Raadhuisstraat, Dorpsstraat.

Zaterdagavond vindt er in het Nutsgebouw een
jubileumuitvoering plaats die om 19.30 uur begint.
Het programma zal bestaan uit een concert m.im.v.
de drumband van Concordia onder de algehele lei-
ding van de beer Karel Wolters. Verder is er een
bont programma bestaande uit zang, revue, schet-
sen en muziek. Na afloop bal im.m.v. De Zwervers.
In ons volgende nummer 'hopen wij de 'foto's van
het huidige korps op te nemen.

Aktivfteiten Nutskleuterschool
De Kroezestuip
Naar ons werd medegedeeld 'heeft ;het bestuur van
de Nutskleu'terscboo! een bezoek gebracht aan de
nieuwe openbare kleuterschool. 'Het doel van het
bezoek was te praten over de bij de oprichting voor„
opgestelde samenwerking tussen de Nut's- en de
opbare kleuterschool. De leidsters van de 2 scho-
len 'hadden al reeds overleg gepleegd over verschil-
lende zaken het onderwijs betreffende en 'huis-
houdelijke zaken zoals de schoolmelkvoorziening.
Het overleg tussen het bestuur enerzijds en de
ouderkommissie anderzijds zal zich vooral bewe-
gen op het terrein van de leerlingen, opdat Jbeide
schollen als tweeklas si ge school in de toekomst
blijft bestaan waarbij de vereniging voor openbaar
onderwijs afdeling Varden ook een rol speelt.
De plannen om de ouders van de toekomstige leer-
lingen met een circulaire te benaderen werden even-
eens besproken.
Donderdagmorgen l april gaan de kleuters van de
Nutskleuterschool De Kroezestulp met hun op
school versierde palmpaasstokken in optocht naar
De Wehme om de bewoners van dit bejaardenhuis
een jeugdige en vrolijke Paasgroet te brengen zo-
als de laatste jaren te doen gebruikelijk. Dit be-
zoek wordt door de bewoners altijd zeer gewaar-
deerd.
Voor woensdag 16 juni heeft het bestuur een
schoolreis j e op het programma staan. Waarheen
de reis zal gaan is niet bekend.
Het afgelopen jaar heeft de heer J. F. Geerken
afscheid genomen als penningmeester van de school
zijn plaats wordt nu ingenomen door de heer J. A.
Jansen. Ook werd afscheid genomen van de leids-
ter mevrouw Jansen en het ouderbestuurslid mevr.
Spiegelenberg. Daardoor werd mej. De Weert tij-
delijk hoo'fdleidster en mej. Haverkamp tijdelijk
leidster. Mevr. Dekker werd benoemd tot ouder-
bes t u ursllid.

De trein hoort er bij

Dinsdag 'jl. werd een perskoinferentie gehouden
ten gemeentehuize te Vorden, De burgemeesters
van Winterswijk, Zutphen en Vorden en de di-
rekteur van de SSOG de heer Roos waren hierbij
aanwezig.

De bedoeling is om nu te starten door miiddel van
folders, sluitzegels en affiches om ieder te bewe-
gen en te doordringen dat de spoorlijn onmisbaar
'is.

Veilig Verkeer afd. Vorden
bepleit eenzijdige parkeer-
verboden
Onder voorzitterschap van de 'heer J. J. v. d. Peyl
en in aanwezigheid van de distriktsconsul de heer
Eybersen, hield de afdeling Vorden van Veilig
Verkeer Nederland haar jaarlijkse ledenvergade-
ring, welke matig was bezocht.
De Voorzittet vroeg zich dan ook in zijn openings-
woord a;f op welke wijize men tegenwoordig be-
langstelling voor iets kan trekken. De verkeerson-
veiligheid neemt met de dag toe, terwijl de wil om
kennis te nemen van veranderingen in de verkeers-
regels steeds verder afneemt.
Uit het jaarverslag van sekretaris J. J. van 'Dijk no-
teerden we o.a. dat de gratis verllchtingskontrole
verzorgd door de Vordense garages dit jaar op 119
voertuigen betrekking had, een teruggang van 75
t.o.v. het jaar daarvoor. Het ledental van de afde-
ling bedraagt op dit moment 332. Alle leden zul-
len binnenkort het vereniM^jsorgaan Wegwijs
ontvangen, terwijl de kontriöBKe voor dit jaar door
de algemene vergadering is gesteld op 3 gulden.
De schoöljeugdverkeersexamens worden gezien de
gevaren op de weg, in het vervolg maar weer schrif-
telijk afgenomen. Op 10 maart jl. werd deze ver-
keersp'roef gehouden en van«le 115 deelnemende
leerlingen wisten er slechts WRe het examen fout-
loos te beëindigen, waaruit wel blijkt dat het niet
gemakkelijk is. De verkeersbrigadiers zullen zo
spoedig mogelijk van moderne 'fluorescerende oran-
je jassen worden voorzien, waardoor zij beter zul-
len opvallen.
Het verslag van penningmeester Olthof kon van
een batig saldo gewag maken.
De aftredende bestuursleden de heren Waarle,
Pelgrum en- Olthof werden herkozen. Voorts .werd
besloten het bestuur dat voorheen uit 10 leden be-
stond, geleidelijk terug te brengen tot 7.
Bij de rondvraag Ikwam sterk de wens naar voren
om op vele wegen in Voirden te komen tot één-

Kijkavond bijz. lagere school
dorp
De kijkavonden op de scholen zijn de laatste tijd
„in", zo ook te Vorden waar na de openbare lagere
school thans de bijzondere lagere school in het dorp
dinsdagavond een dergelijke kijkavond had geor-
ganiseerd. Voor deze avond bestond van de zijde
van de ouders der leerlingen een uitzonderlijke
belangstelling.
De 5e en 6e klas hadden een groot aantal hand-
werken tentoongespreid waaronder vele mooie
ihandenarbeidstukjes als papieren bloemruikertjes,
boekenleggers en 'naaizakjes. Uit boetseerklei had-
den de leerlingen voorstellingen gemaakt als de
barmhartige Samaritaan, de verloren zoon, Mozes
richt Israël in de woestijn, Adam en Eva in het
paradijs, Mozes in het biezenkistje.
In het klaslokaal van de heer De Vries troffen wij
een komplete dierentuin aain, gemaakt door de
leerlingen, een mooi stukje werk. Verder veel soor-
ten van moimbakken van ^Merlei kleur en soort en
in de winlkeil van Sinlke'l •«§ weer alles te koop.
Voor de ouders van de leeriingen was er weer vol-
op gelegenheid om het werk van hun 'kinderen te
bezichtigen en het resultaat va.n het onderwijs met
het onderwijzend personeel te bespreken.

Het programma van de v.v. Vorden voor a.s. weekend:

Reuni l—Vorden 1; Keyenburgse Boys 3—Vor-
den V.

GORDIJNSTOFFEN en TAPIJTEN Uw woninginrichter staat er voor in!

zijdige perkeerverboden. De voorzitter kon mede-
delen dat deze zaak bij het gemeentebestuur in
onderzoek is. Voorts bepleitte de vergadering om
te komen tot flinke uitbreiding van bermimarkerin-
gen op de binnenwegen, meer aanduidingen voor
gevaarlijke kruisingen; verwijdering van hout en
ander opslag bij de vele kruispunten buitenaf waar-
door het uitzicht sterk beperkt wordt; verbetering
van de weg langs het woonwagenkamp die als
aainvoerweg naar de vuilstortplaats en als toegangs-
weg naar het zwembad bijzonder intensief gebruikt
wordt en thans in zeer slechte staat verkeert. Over
één en ander zal kontakt worden opgenomen.
Hierna 'kwam de heer v. d. Scheer van de film-
dienst van het VVN in aktie en vertoonde de zeer
leerzame verkeersfilm Morgen begint de vakantie,
IJscapade en Defensief rijden. Ondanks een gering
vergaderbezöek een zeer geslaagde avond.

Ratti l - NVC I 3-1
Rat t i 'is er zondagmiddag in geslaagd om het be-
zoekende NVC uit Netterden met een 3—l neder-
laag weer huiswaarts te sturen.
De overwinning heeft evenwel lange tijd aan een
zijden 'draadje gehangen, daar de gasten tot een
kwartier voor het eind nog met l—O de leiding
hadden.

Al in de eerste minuut kon 'NVC op verrassende
wijze de score openen door een vrije trap vanaf de
16-meterlijri te benutten. R. Kaïmps schoot de bal
keihard langs de verbouwereerde doelman Huitink
O—1. Het spel verplaatste zïch 'nu gedurig. Bij
Ratti hadden Bijen, Overbeek en G. Huitink sco-
ringskansen maar de ballen gingen hoog over. Aan
de andere kant ontging Ratti weer aan een tegen-

doelpunt toen de NVC-middenvoor vlak voor doel
hoog overkopte.
lm de tweede helft speelde Joh. Engberts bij de
thuisclub als invaller voor de geblesseerde H. Ha-
verkamp. Ondanks een 'geweldige druk van de
Rattianen op het doel der gasten wilde de gelijk-
maker nog niet komen. Dat gebeurde pas een
kwartier voor het einde, toen J. Schoenaker een
direkte vrije trap hoog in de touwen joeg l—1.
Ogenblikkelijk begon de thuisclub nu beter te spe-
len en alles lukte. Uit een fraaie kopbal van W.
Koers kon Lichtenberg even lafer de stand op 2—l
brengen. In de laatste minuut maakte W. Koers
aan alle onzekerheid een einde door de zege voor
de groenwitten veilig te stellen, na een doorbraak
schoot hij de bal beheerst achter de geslagen NVC„
goalie 3—1.

Ratti 3 - Drempt Vooruit 2 0-5
Drempt Vooruit 2, dat zondagmiddag op het Rat-
titerrein een ontmoeting speelde tegen Ratti 3 is er
dankzij een O—5 overwinning in geslaagd om het
kampioenschap van hun afdeling (4e klas G VB)
te behalen.
De ruststand was O—2 voor de gasten. Ratti-aain-
voerder Gal bood de kampioenen bloemen aan en
wenste hen veel geluk in de volgende kompetitie.

Heren II van Vorden wonnen
moeiteloos van Wijhe
In het overdekte zwembad te Apeldoorn speelde
het tweede herenzevental van Vorden zaterdag-
avond tegen WZC 2 uit Wijhe.,
Het werd voor Vorden een vrij gemakkelijke avond
want WZC werd gedurende de gehele wedstrijd
in de verdediging gedrukt. Vorden opende de sco-
re door een doelpunt van De Beus l—0. Na dit
openingsdoelpunt kregen de Vordenaren de smaak
te pakken en scoorden De 'Beus, Verstoep (2 x)
en Gotink er lustig op los. Vlak voor de rust slaag-
de WZC er in de achterstand tot 5—l terug te
brengen door een 'fraai afstaindsschot.
In de tweede helft opnieuw een veel sterker Vor-
den dat erin slaagde het grote overwicht ook fa
doelpunten in de score tot uitdrukking te brengen.
Verstoep, De 'Beus en Gotink zorgden uiteindelijk
voor een 9—l eindstand.

Iedere vrijdag week'marlkt
ledere (maandagavond bridgen bij
hotel Bakker

I april Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
3 april Jubileumuitvoering muziekverenig.

Concordia in het Nutsgebouw
Vorden"

6 april Ledenvergadering WV in
café Eskes

6 april Modeshow in hotel Bakker
7 april Hervormde Vrouwengroep dorp
6 april Ledenvergade'rilng volleyballveireni-

g'ing Dash bij café Eskes
7 april Weekmairkt
8 april Bejaatdenkrinig 14.15 u. Nutsgeb.
8 april Herv. Vrouwengroep Linde

15 april Herv. Vrouwengr. Wildenborch
15 april Openbare vergadering AR in ho-

tel Hoog Langen te Lochem
16' april Gymnastiekuitvoering Sparta
16 april Jaarvergadering N C VB
17 april Bal voor gehuwden en verloofden

café-rest. 't Wapen van 't Medler
17 april Dansavond muziekvereniging Con-

cordia in zaal „'t Wapen van
22 april Nutsavond in het Nutsgebouw
22 april Ringvergadering Hervormde

Vrouwengroepen
22 april Bejaardenkring H. 15 u. Nutsgeb.
23 april Feestavond 'gymnastiekvereniging

Sparta en zwem- en poloclub
Vorden

28 april Weekmarkt
I I mei Ledenvergadering N C VB
15 mei Uitvoering Nutsblökfluit- en

melodicaclub
9 t.im, 12 juni A vond vierdaagse

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

presenteert

GRATIS kip en eieren
Bij inwisseling van 1 volle zegelkaart l KIP OF 25 EIEREN!
U kunt deze spaarkaarten inwisselen

bij Klumper, Krijt, Pardijs of Memelink



HËftENKOSTUUMS
nieuwste modellen en dessins

169,00

HERENKOLBERTS
moderne kleuren en dessins

§9,00

HERENBLAZERS
modekleuren
donkerblauw, groen en bruin

98,00

TERLENKA REGENJASSEN
vlotte modellen

65,00

PANTALONS
in modern en klassiek, reeds vanaf

29,50
RAADHUISSTR., VOi

Wapen- en sporthandel

ede doeltreffend!

Zutphenseweg ~ Vorden

DAT IS DE SPECIAALZAAK VOOR IEDERE RUITER
GROTE KEUS IN

rïjkleding, caps, leder- en rubber-

laarzen.

Ook Sekfuur en vel© geschenfc-

artikelen op dit gebied.

Donderdag
500 gram
varkenslappen 298
3 Hamburgers 98

Vrijdag en zaterdag
500 gram Verse worst 260

500 gram Runde-flappen 290

500 gram Riblappen 398

500 gram Speklappen 160

Voor de boterham
150 gram Pekelvlees 98

150 gram Hausmacher 60

150 gram Boterham-worst 68

150 gram ontbijt'spek 90

WILT U DE PAASROLLADE
S.V.P. VROEGTIJDIG
BESTELLEN

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
Vorden - Nieuwstad 14 - Tel. 05752-1321

ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

A.S. DONDERDAG l, VRIJDAG 2 EN
ZATERDAG 3 APRIL

LAATSTE DAGEN

VAN ONZE

Opruiming
PROFITEER EK VAN NU HET

NOG KAN

Het Schoenenhuis
in^stiFA JANSEN - Doroastraat 34 - Vorden

N.V. TEXTIEL- EN PLASTICBEDRUF

Gebr. Morssinkhof
TE VORDEN - ZIEUWENT EN LICHTENVOORDE

vraagt voor haar bedrijf te Vorden

enkele nette meisjes
Komt u eens persoonlijk praten, dan kunnen wij u vol-
ledig over onze gunstige arbeidsvoorwaarden inlichten.

Een zeer hoog loon en een
prettige werkkring garanderen
wij u

Maakt u voordien even een telefonische afspraak, telefoon 05752-1340

ZUTPHENSEWEG 35 - VORDEN

Adverteer in Contact

Zondag 4 april a. s.

orkest

HAMAIAND

OOMBO

MGORDE4
HENGELO (GLD.}

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Elk 3e blik Spar soep GRATIS ! !
l FLES SPAR SINAS van 75 voor 69
l BLIK STUKJES ANANAS 139
3 TUBEN PRODENT TANDPASTA van 375 voor 275
400 GRAM GEMENGD FRUIT . .100

2 kilo Goideai Delicious 15®
l ZAK BOERDERIJ0ROP van 125 voor 109
200 GRAM KERSENBONBONS 159
150 GRAM BOERENMETWORST 109
l POT SPAR JAM van 123 voor 112
5 KILO AARDAPPELEN . 98

NET WINKELMEISJE GEVRAAGD

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Wie helpt ons op kantoor
bij een goede en
sneue klantenbediening ?

Door uitbreiding van de werkzaamheden zoeken wij
voor de administratieve verwerking van de orders
(in- en verkoopadministratie) enkele

MEISJES OF JONGENS
(ca 16-23 jaar)

die in ons team aan één van de facetten van de klanten-
bediening willen meewerken.
Het gaat hier om verantwoordelijk werk, dat akkuraat
moet worden verricht, dat in het algemeen gedaan kan
worden ook wanneer men geen speciale kantooropleiding
heeft genoten.
Dagelijks, tijdens de kantooruren alsmede 's MAAN-
DAGSAVONDS van 7.00-8.00 uur zijn wij gaarne bereid
verdere inlichtingen te verstrekken over de werkzaam-
heden, de arbeidsvoorwaarden e.d.
Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch
kontakt opnemen, telefoon (05750) 5551, toestel 353.

REESINK Havenstraat 7

Zyfphen

TIJDENS DE MODESHOW VAN DE
FA VISSER OP DINSDAG 6 APRIL A.S.
IN ZAAL BAKKER TONEN WIJ ONZE
PKACHT KOLLEKTIE

SCHOENEN EN
LEDERWAREN

Het Schoenenhuis
FA JANSEN - Dorpsstraat 34 - Vorden

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

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

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

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN
is

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg

Gehandikapte Vordense dames
wonnen toch van Enschede

Voor de w'inter-'zamejrko'mpetitie van het di'stri'kt
Twente-IJsselstreek speelden de dames van de
Vordense polovereniging zaterdagavond in het
overdekte zwembad te Apeldoorn tegen ZCE 2
uit Enschede. De Vordense dames kregen a1! snel
een tegenslag te inkasseren, want na aankomst
'in Apeldoorn bleek dat mevr. V el-horst haar bad-
pak fthu'is 'had laten liggen zodat Vorden met 6
speelsters uit moest (komen.

Ondanks deze handifkap heeft de ploeg uitstekend
gespeeld 'en de wedstrijd verdiend gewonnen.

Reeds direkt na de afworp slaagde Jet Smit er in
om met een fraai afstan'dsscihot Vorden met l—O
de leiding te geven. Hierna ontstond een gelijkop-
gaande strijd in de eerste 'helft met wisselende
kansen. Na een schermutseling voor het Vorden-
doel was het de linksvoor van Enschede die de
gelijkmaker 'liet aantekenen l—1. Nog voor de
rust besloot Ans Pelgrum een rush vanuit de ver-
dediging met een prachtig doelpunt 2—1.

Na 'de hervatting waren de eerste aanvallen voor
ZCE. De Vordense defensie met doelvrouwe Ger-
da Hellewegen aan het hoofd stond evenwel geen
doelpunten toe. Het was zelfs Vorden dat plotse-
ling toesloeg. Bij een ZCE-aanval 'belandde de bal
n'l. bij Anneke Sikkens die fraai gebruik maakte
van haar snelheid en opzwemimend de stand op
3—l bracht. Even later herhaalde zich dit spelletje
en was Anneke S'iklkens de ZCE-defensie opnieuw
te snel af 4—1. Vlak voor tijd slaagde ZCE er 'in
de achterstand tot 4—2 terug te brengen en daarbij
bleef het.

Waterpoloprogramma
In de maand april staan er voor de verschillende
teams van de Vordense zwem- en pöloclub diverse
wedstrijden op het programma voor de zomer-
wiinterkompetitie en 'voor de winterkompetitie van
het distrikt Twente-IJsselstreek.

Zaterdagavond 3 april wordt 'in het overdekte
zwembad te Apeldoorn gespeeld: IJsselmeeuwen A
(Zutphen)—Vorden A (meisjes); Vorden 2 (he-
ien)—Berikel l (Lochem) en Vorden l (heren) —
ZZ6PC 2 (Zwolle).

Zaterdag 17 april wordt eveneens in Apeldoorn
gespeeld en wel: Vorden A (meisjes)—WZC A
(Wijhe); Berkel l (Lochem)—Vorden 2 (heren)
en Vorden l (heren)—AZC 2 (Apeldoorn).

Het dames-zevental van Vorden speelt zondag-
. middag 18 april in het zwembad Het Diefcman te
Enschede tegen Wheustag 2 uit Hengelo O.
Zaterdagavond 24 april 'spelen de heren l van
Vorden tegen ZZ6PC 2 u'it Zwolle.

De laatste kompetitiewedstrijd die in een over-
dekt zwembad, wat Vorden 'betreft, dit wintersei-
zoen wordt gespeeld, vindt plaats op zaterdag-
avond 24 april in Enschede waar de Vordense da-
mes zullen spelen tegen NZC l uit Neede.

Bennie Smeenk speelde remise
Zaterdagmiddag ging in Utrecht de eerste ronde
van start voor de strijd om het persoonlijk jeugd-
damkampioenschap van Nederland.
De kampioen van Gelderland, Bennie Smeenk uit
Ruurlo kwam uit 'tegen Pas'sier uit Brabant en be-
haalde een verdienstelijk gelijkspel.
Zondagmiddag 4 april wacht Smeenk wel een bij-
zonder zware kluif want 'dan moet hij spelen tegen
de huidige kampioen van Nederland t.w. Goudt
uit Amsterdam, die zaterdag de eerste partij van
dit toernooi won.



De Kerken van Kranenburg
EEN SCHUUR OP HET ONSTEIN
WORDT SCHUURKERK

EERSTE LIJST PAROCHIANEN 1730

De erfgenamen hadden voor kerk en pastorie 30
gulden huur gevraagd. Later werd dit bedrag nog
verhoogd. Alle parochianen, die daartoe in staat
waren, moesten bijdragen voor de aflossing van
de somt. Er werd een kollektelijst opgesteld. Zo is
het mogelijk te schatten, hoe groot omstreeks 1730
de parochie was. In het geheel hadden zich 69 ge-
zinnen met 240 kommunikanten opgegeven. Een
kommunikant was toen minstens 11 jaar oud.
In Vorden woonden 22 gezinnen met 82 kommuni-
kanten, in Varssel 8 gezinnen en 36 kommunikan-
ten, Ruurlo had 27 gezinnen en 89 kommunikan-
ten, Lochem 12 gezinnen met 33 kommunikanten.
Voegt men hierbij degenen, die „onmagtig" waren
bij te dragen en ook het afzijdige huis van Rudolf
van Dorth, dan hoorden er ongeveer 300 kommuni-
kanten tot de parochie. De namen Eijkelkamp (4
kommunikanten), Heuvelink (4 kommunikanten)
en Meijer (4 kommunikanten) kwamen toen al
voor. Rudolf van Dorth ontbreekt in de lijst, wel-
licht omdat de onenigheid met de pastoor nog
voortduurde, al was H. Spirinx ook opgevolgd door
A. Coveliers.

TWEE SC'HUURKERKEN TEGELIJK

In 1728 liet de burgerlijke overheid de schuurkerk
sluiten- O nieuw moest pastoor Coveliers bij een
boer godsdienst houden. Zijn opvolger in 1730
pater Gijsbert Lievermans uit Den Bosch wist ech-
ter met ,,een zilveren slutel" de schuilkerk weer
open te krijgen. De dure vreugde duurde maar kort.
Want baron Ripperda van Vorden ergerde zich
aan de bijeenkomsten op de Kranenberg. De kerk
ging daarom in 1730 weer ditht.

Inderhaast veranderden de parochianen nu een
schuur op Groot Onstein in een schuurkerk. Het
was het derde kerkgebouw na de Reformatie. Men
bezat nu twee schuurkerken; de laatste was van
huis uit een schuur. Merkwaardig is het, dat men
hier ongestoord godsdienst kon houden. Maar de
tijd van storen en sluiten liep op een einde. De
kerk op de Kranenberg mocht tenslotte weer ge-
bruikt worden. In 1775 werd er een adellijk hu-
welijk gesloten. De schuurkerk op het Onstein zal
wel weer schuur zijn geworden. Doortrokken van
wierook en kaarsendamp gaf ze nu een geur van
heiligheid l

HET ADRES OP EEN BRIEF UIT

ANTWERPEN

Voorzichtigheid bleef geboden. Opvallen kon geld
kosten. Wat de ambtenaren toch wel wisten, wil-
den ze liever niet door aanklachten vernemen. Men
deed hun een genoegen en beschermde zichzelf
door gebruik te maken van kamouflage. In 1743
ontving de pastoor van zijn overste te Antwerpen
een uitnodiging met het adres:

Mijnheer

d'Heer Gijsberto Lievermans

woonende

Tot Middelaer

Een titel als: ,,Z.E. Pater", werd vervangen door
het algemeen gebruikelijke: „d'Heer". De verscho-
len pastorie op de Kranenberg kon beter ongenoemd
blijven. De afzender wist dat en gebruikte het per
adres: „Tot Middelaer". Nu moet er een afspraak
geweest zijn. Vanuit het kasteel bezorgde men de
brieven op de pastorie, ofwel de pater haalde ze
daar af. Dit zou tevens veronderstellen, dat de
vrede tussen baron Rudolf en de pastoor weer her-
steld was.
Denkbaar blijft het ook, dat de pastoor een soort
quasi-domicilie op het kasteel had. Hij zal er soms
overnacht hebben bij gelegenheid, dat hij daar
godsdienst hield. In ruime zin kan het woord „woo-
nende" zo bedoeld zijn. Maar ook dan nog is aan
dit adres*de voorkeur gegeven. Nog in 1804 liet
pastoor Dusar de brieven aankomen bij: „De Heer
Christiaens tot Zutphen".

DE EERSTE KAPELAAN VAN
KRANBNBERG

Pastoor Lievermans kreeg in 1759 als hulp pater
Henricus van Wanraij. Zo kon de dienst in Ruurlo
en Lochem beter verzorgd worden. In 1763 komt
de kapelaan op het Medler te sterven. Was hij toe-
vallig daar op bezoek, of werd hij er wegens onge-
steldheid verpleegd ? Vermoedelijk woonde hij op
het kasteel. De pastorie op de Kranenberg was niet
op twee geestelijken berekend. Als huiskapelaan
kon hij in de week op het kasteel en 's zondags
in Ruurlo en Lochem de dienst waarnemen.

EEN NIEUWE KERK OP EEN
ANDERE PLAATS

BOUWPLANNEN ARMBESTUUR,
LIJST PAROCHIANEN 1818

In 1768 overleed pastoor Gijsbert Lievermans, 92
jaar oud. Vanaf 1730 had hij de parochie bestuurd.
Hij werd opgevolgd door zijn kapelaan Cornelius
van T hoor uit Horsen. Tijdens zijn pastoorschap
was met de Bataafse Republiek in 1795 vrijheid van
godsdienst gekomen. Ruurlo maakte plannen voor
een eigen kerk. Hier ontbraken de middelen om
de schuurkerk te vervangen. Men moest wachten
tot 1834. De armen kon men zelfs niet helpen, al
had Wessel van Eijll in 1763 ook het Rietelaar en
het erve Garsting in Wichmond als fonds bestemd
voor de behoeftigen van Vorden en Ruurlo. De
pastoor richtte daarom in 1802 het Armbestuur op.
F. W'esterhof'f en A. Eijkelkamp werden de eerste
armmeesters. De kollekten begonnen al dadelijk.
Dit wordt vaak aangegeven met: „Gekoleteert op
den Kranenberg". „Gekolteerd" komt ook voor.
Zelden werd per keer meer dan 15 gulden opge-
haald. Burgemeester J. Gallée droeg meermalen bij
uit de armenbus. Weduwe Th. Brink-Vreeman
schonk per testament 1000 gulden evenals F. Rive,
dokter te Lochem. De inkomsten uit het fonds Wes-
sel van Eijll stegen opvallend, nu het Medler
daarover het beheer voerde.

Pater C. van Thoor overleed in 1803 en werd even-
als vroegere pastoors, die te Vorden gestorven wa-
ren, op het kloosterkerkhof in Elten ter aarde be-
steld. De tegenwoordige begraafplaats der paro-
chie was toen nog niet aangelegd.
Pater Jacobus Dusar, neef van de overledene en
zijn kapelaan vanaf 1799, werd nu pastoor.

Ruurlo kreeg in 1804 vergunning een kerk te bou-
wen om een eigen paro^Jue te worden. Op de
Kranenberg was dat n^f onmogelijk. In 1818
schreef pastoor Dusar aan }• Gallée, burgemeester
van Vorden, dat de schuurkerk te klein was. Van
de 498 parochianen woonden er 71 in het dorp
Vorden, 123 in het Moss^ 120 op het Linde, 70
in Hengelo (Varssel), l^Ji. Delden, 25 in Veld-
wij k, 7 in Warnsveld, 16 in Laren en 41 in Lochem.
Het Markgenootschap Vorden had een stuk grond
bij de Kranenberg afgestaan. De nieuwe kerk zou
daarop in de nabijheid van de bestaande verrijzen.

HET KERKBESTUUR

In 1828 werd het Kerkbestuur opgericht. Eerste
kerkmeesters waren R. van Dorth, Th. van Lams-
weerde op het Onstein en ]hr. van Grotenhuis^
Het Kerkbestuur vroeg in 1830 bij het Rijk om.
10699 gulden subsidie. Als dringende reden werd
opgegeven, dat de „gehuurde kerkschuur tans zoo-
danig bouwvallig is, dat bij elke stormwind de in-
storting drijgt, zijnde nu reeds door houte steunpi-
laren ondersteund en op veele plaatsen van dak
en wand onvoorzien, van hier ook, dat de uitoefe-
ning der Godsdienst dit winter in eene schuur van
den Huize Onstein heeft plaats gehad".

Spoedig ontving het Kerkbestuur 6000 gulden rijks^
subsidie. Reinier van Dorth schonk 1500 gulden.

Daarenboven droegen niet-katholieken nog 318
gulden bij. Zo welwillend waren de Heren: Storm
van 's Gravenzande op de Bramel, H. van Heecke-
ren op de Wiersse, Van Dijk tot het Velde, H.
van Westerholt op Hackfort, burgemeester ]. Gal-
lée en A. Staring op de Wildenborch. D. Lijsen te
Zutphen werd architekft. De aannemers ontvingen
12699 gulden.

DE KERK OP DE ST. ANTHO'NIEKAMP

Aanvankelijk bestond het plan te bouwen op het
perceel, dat het Markgenootschap Vorden op de
Kranenberg had afgestaan. Ondertussen was de
straatweg Zutphen-Winterswijk in 1825 gereed
gekomen. De ligging aan deze weg zou het kerk-
bezoek vooral uit het dorp Vorden vergemakkelij-
ken. Die gedachte heeft blijkbaar de keuze van
plaats geleid. Klein Veldkamp leek een geschikt
terrein. Eerst werd hier een kerkhof aangelegd.
Tegenover aan de andere zijde van de straat lag
een deel van Klein Veldkamp, dat St. Anthonie-
kamp heette. Hier verrees de kerk met pastorie.
De tegenwoordige kerk van 1867 staat op nagenoeg
dezelfde plek.
In 1834 was de vierde kerk na de Reformatie tot
stand gekomen. Ze had een plafond en toren. De
klok woog 126 pond. Nu eerst kon de parochie
haar leven naar God bij rouw en vreugde met eigen
stem biddend, dankend en juichend begeleiden. De
inzegening door de Provinciale Overste, Petrus
Jacobs, had plaats op 23 juni 1834.
De bouwvallige schuurkerk en pastorie aan de
Bergkappeweg werd nu gesloopt. De stenen zijn
gebruikt voor de daar nog aanwezige boerderij Els-
hof, voorheen den Kranenberg geheten. De paro-
chienaam Kranenberg verdween van de plaats,
waar vanaf 1725 godsdienst was gehouden. Het
nieuwe kerkelijk centrum op de St. Anthoniekamp
erfde de naam, gewoon als men was de parochie
zo te noemen.

DE ST. ANTHOiNIEKAMP

Ook de naam St. Anthoniekamp ging verloren. Het
terrein droeg geen veldvruchten meer, zodat de
naam -kamp zinloos was geworden. De parochie
heette nu eenmaal Kranenberg. Als adres voor de
pastorie werd de aanduiding „St. Anthoniekamp"
toch in 1854 nog gebruikt, om verwisseling met het
vroegere Kranenberg, dat nog goed bekend was, te
voorkomen.
Vermoedelijk is de naam St. Anthoniekamp ont-
staan door een middeleeuwse schenking aan St.
Anthonius abt, die toen Patroon van de dorpskerk
was. Ook elders heeft deze zeer vereerde boeren-
heilige grond op zijn naam gekregen. Veldnamen
als St. Anthoniskamp onder Lichtenvoorde, waar
hij eveneens kerkpatroon was, en St. Anthoniehoff
in Zelhem zijn zo verklaarbaar. Door de ligging
op de grond van de vroegere parochieheilige, was
de nieuwe kerk „aan de St. Anthoniekamp" figuur-
lijk verbonden met het godsdienstig verleden van
Vorden.
Ook lijkt het, dat de r^^p St. Anthoniekamp aan-
leiding is geweest de^ttrk toe te wijden aan St.
Antonius, <de franciscaanse H. Antonius van Padua.

WËRELDGEESTELIJ'KEN ALS KAPELAAN

Patet Petrus Steenmai^^jAt Boxmeer werd in 1840
pastoor van Kranenburg. Evenals zijn voorganger
pater Dusar had hij een wereldheer als kapelaan.
In de Franse tijd waren haast alle kloosters geslo-
ten. Nieuwe leden opnemen bleef nog onder ko-
ning Willem I verboderi. Voorlopig was het on-
mogelijk alle open plaatsen te bezetten. Ruim twin-
tig jaar lang hebben wereldheren hier als kapelaan
nog meegeholpen. Pas met pater ]ohannes Dómi-
nicius de Bruin, vanaf 1861 pastoor te Vorden,
werd hier weer een Franciscaan tot kapelaan aan-
gesteld. Toen in 1887 Lochem een kerk met rector
kreeg, had de pastoor voorlopig geen hulp meer
nodig.

DE VIJFDE KERK

JOSEPHINE VAN DORTH STICHTTE DE
TEGENWOORDIGE KERK

De kerk van 1834 was blijkbaar te klein opgezet.
De schuld bedroeg 6800 gulden. Met zo'n bouw-
fonds is geen kerk te bouwen. Boven verwachting
zou er toch een nieuwe kerk komen door de mildda-
digheid van Josephine barones van Dorth tot Med-
ler. In 1856 sloot zij een overeenkomst met de be-
roemde bouwmeester P. Cuypers. Haar broer Theo-
door, met wie zij op Wientjesvoort woonde, hielp
haar bij de uitvoering.

Elf jaar duurde de bouw, namelijk van 1856 tot
186?. Het werk was aan verschillende aannemers
en leveranciers uitbesteed. Er ontstonden geschil-
len over de levering en materiaal. De aanvoer ver-
liep traag en onregelmatig. Telkens lag het werk
stil. Theodoor van Dorth voerde een eindeloze
briefwisseling. Hij overleed in 1863 zonder de vol-
tooiing te beleven.

Het nieuwe gebouw verrees achter de kerk van
1834, zodat de dienst daar kon doorgaan. Pas in
1867 had P. Cuypers zijn veelbewonderde schep-
ping voltooid, een van zijn vroegste meesterwerken
in de neo-gothiek. Een gedenksteen in het kerkpor-
taal vermeldt stichting en inwijding als volgt:

„In de jaren 1856-1867 is door de Hoog
Welgeboren Freule J. J. A. E. C. S. Ba-
ronesse van Dorth tot Medler deze kerk
gesticht, welke op den 25 September 1867
door M'gr. Schaepman, Aartsbisschop van
Utrecht, is geconsacreerd".

Een ander gedenkteken is zichtbaar in het gebrand^
schilderde raam achter het hoogaltaar. De stichte-
res met haar broer Theodoor en hun zuster Judith
zijn voorgesteld in aanbidding van het Goddelijk
Kind op de schoot van O.L. Vrouw.

STICHTERES VAN DRIE KERKEN

Nogmaals begunstigde Josephine de parochie door
de stichting van een school in 1881, Bovendien liet
zij in Ruurlo een kerk bouwen. Voor haar dood in
1886 schonk zij de middelen voor de eerste kerk in
Lochem. Het gebouw werd in 1887 toegewijd aan
St. Joseph, naar wie zij bij het doopsel Josepha was
genoemd. Zo danken de drie voornaamste delen
van de oorspronkelijke parochie, Vorden, Ruurlo
en Lochem, aan haar' een kerk. Volgens zeggen,
had zij daarmede willen goedmaken, wat vroeger
een Van Dorth aan de katholieke godsdienst had
berokkend.
Op het Medler stond tot 1719 de eerste kerk na de
Reformatie, de vijfde kwam door Josephine van
Dorth tot stand. Het Klooster is na haar dood ge-
bouwd in 1902. De stichting daarvan is echter wel
een gevolg van de voorkeur voor Franciscanen bij
Hendrik van Dorth en de avereenkomende steun
en medewerking door zijn nageslacht voortdurend
verleend.

VAN ROOMSE ARMOEDE NAAR

ROOMSE RIJKDOM

Ondanks de verdrukking bleef het biddend geloof
oplichten in de schemerige schuilkerken door het
verscholen offerleven der geestelijken, het door-
zicht en doorstasten van de onwrikbare Hendrik
van Dorth en de vlotte hulpvaardigheid van Her-
man Franckenmeulen. Aanvankelijk behoorden er
ongeveer 600 Katholieken tot de uitgestrekte dias-
pora-parochie. Na afscheiding van Ruurlo, Lo-
chem en randgebieden alsook van het haast zelf-
standige Rectoraat Vorden in 1965, telt de parochie
Kranenburg 600 leden. In 1818 woonden er bin-
nen dezelfde omgrenzing 313 parochianen.

De bruine beuk in de pastorietuin wortelt vermoe-
delijk in de tijd van de stichting der reeds honderd-
jarige kerk. Machtig is zijn stam, wijd uitgestrekt
zijn kroon. Als een zichtbare parabel symboliseert
hij het blijvend gedijen van de eeuwenoude paro-
chie Kranenburg.

Vorden, M. Reinders OFM
Door de vele goede reaktiies van onze 'lezers op
dit artikel zullen wij trachten nog meer op dit ge-
bied 'te publiceren.
Wij danken pater M. Reinders voor zijn vervolg -
artikel. Mochten er in Vorden nog verborgen
schijverstalenten schuilen dlie iets willen publiceren
over oud-Vorden of iets dergelijks dan adviseren
wij ten kontakt met onze redafctie op te nemen.

Meisjesaspiranten Dash a
wonnen beslissingsduel om de
bovenste plaats
Het kranige meisjeszestal van DASH a uit Vor-
den is er in gestaagd om het team van 'het Stedelijk
Lyceum (Zutphen) lin een spannende beslissings-
wedstrijd met 2—l te 'verslaan.
Hierdoor zullen de Vordense meisjes-a'spiranten
als hoogstgeplaatste uit de nog niet geëindigde
voleybailkompetitie sekfcie Zutphen, a;s. zaterdag
3 april in de Deventer Sporthal een beslissing spe-
len tegen Milavoc a welk 'team dn de sektie De-
venter bovenaan stond.
Het duel bleek nodig, omdat de kompetitie nog niet
ten einde is en dus de kampioen nog niet bekend.
Daar Stedelijk Lyceum a met 21 punten uit 9
wedstrijden bovenaan stond en DASH a met 17
uit 7 ontmoetingen als tweede geklasseerd was.
De wedstrijden vonden plaats in het kader van het
clubkampioensohap der meisjes-aspirantenteams.

VOLOP SPANNING
De wedstrijd werd gespeeld in 'het gymnastiek-
lokaal te Vorden. Het DASH-team dat bestond
uit de speelsters Ans Heuvelink (aanvoerster), Er-
na Wagenvoort, Anja Peppelman, Petra Ottenis,
Tineke Breuker, Josje van Houten en Henrique
Oo'Sterink begon zeer 'hoopvol en liep al spoedig
uit tot 9—2. Toen kwam ihet keerpunt, de zenu-
wen begonnen mee te spelen en geleidelijk kwam
Stedelijk Lyceum dichterbij. Het werd 9—9 en

daarna slaagde de Zutphense jeugd er in om met
slechts miiniem verschil de eerste setwiinst te pak-
ken 16—H.
Als herboren kwam DASH in de volgende set in
het veüd. Alsof er geen kou aan de ludht was lie-
pen zij steeds verder uit. Bij de stand 11-—2 werd
time-O'Ut aangevraagd en de partij eindigde met
15—3.

In de derde set was de spanning te snijden. Etede-
lijk Lyceum startte resoluut en kwam tot 4—0.
Steeds bleven de Zutphense meisjes enkele pun-
ten voor, totdat de coach besloot bij 14—13 (ïn
.het voordeel van DASH) time-out aan te vragen.
Dit was net iets te laat, want met 15—13 ging de
Vordense jeugd door de finish.

Dat DASH de belangrijkheid van de wedstrijd niet
onderschatte, bleek doordat coach Westerveld drie
van zijn pupillen extra uit Gouda liet komen (de
meisjes werken hier) en hen naderhand per auto
weer terug bracht.
Wint DASH a a.s. zaterdag in Deventer van Mi-
lavoc a, dan mag men als clubkampioen van 'het
distriikt afdeling Deventer-Zutphen op 24 april
in Borculo deelnemen aan de strijd om het club-
kampioenschap van de distrikten Veluwe, Oost-
Gelderland, Twente, Deventer-Zutphen.
Op Hemelvaartsdag zal in de Han'zehal te Zut-
phen het toernooi worden gehouden om het club-
kampioenschap van Nederland voor meisjes-as-
piranten hetwelk door de sektie Zutphen wordt
georganiseerd (dit is op 20 mei).

Bij de Gems Metaalwerken alhier is een mammoet-
tank in fabrikage die morgen wordt afgeleverd.
Wegens de enorme omvang van het gevaarte met
een diameter van 8 m, kan het niet over de weg wor-
den vervoerd.

Daarom heeft men besloten voor dit abnormale ver-

Voer gebruik te maken van 4 enorme helicopters met

elk een vermogen van 3500 pk. Deze 4 hefschroef-

vliegtuigen zullen morgenmiddag precies om 12 uur

de reuzentank door de lucht vervoeren naar een

schip dat afgemeerd ligt in de IJssel.

De politie zal het verkeer in verband met de te ver-
wachten toeloop van belangstellenden, regelen.



VOORJAARS-
AANBIEDING

Veegvaste
muurverf

per emmer a 4 kg
nu slechts ƒ 3,—

normale prijs ƒ 5,45

Wasbare
super sneeuwwitte

muurverf
van ƒ 12,50 per emmer
NU voor slechts ƒ 9,—

Behang
Enorme kollektie

Plaktafels gratis in
bruikleen

Rauhfaser
(struktuurbehang)

nu slechts
ƒ 8,50 per rol
a 33 m

plakplasiic
nergens zo'n keuze

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 1486

O verhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman

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

KTTIYS

Weldadige schoen-
tjes voor veel ge-
bruikte en mode-
minnende voetjes

Wullinks
Schoenhande!
Dorpsstraat 4 - Vorden

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
KRAAMHOKKEN
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

Te koop gevraagd: Slacht-
pluimvee door J. Brugge-
man, H. Postelweg 12, Lo-
chem, tel. 05730-1560
Pluimveeslachterij

TOT EN MET ZATERDAG

l kg spinazie ie kwaliteit 0,98
MAANDAG TOT EN MET WOENSDAG

Gesneden witte kool
panklaar y2 kg

GEHELE WEEK

i]/2 kg Golden Delicious
GROTE SORTERING Ie KWALITEIT

BLOEMEN EN PLANTEN

BESTEL BIJ UW VAKMAN-BLOEMIST

0,25

1,25

J. J. DIJKERMAN
Zutp'henseweg 13 -. Vorden

Telefoon 1334

BLOEMEN PLANTEN GROENTE FRUIT

Bespreek nu uw
vakantiereis

WIJ BOEKEN O.A. VOOR:

Hotelplan

Gentouri/Suniiner

Rentahome
(bungalows en appartementen)

Rederij Ketel
(Rijncruises)

Stoomvaart Mij Zeeland
(vakantiereizen naar Groot Brittannië)

Nederlandse Hoorwegen

Gelderse Tramwegen
VRAAGT ONZE UITVOERIGE REISPROGRAMMA'!
HET VERPLICHT U TOT NIETS

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden

Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 , Wichmond

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij 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.

Maandag 5 april a.s»
10-1 uur bij café De Zon te Vorden
2-3 uur bij café de Boygelaar te Warnsveld
4-5 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a. :
Wind jacks (van klein tot da 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 politiejassen (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, ijzer-
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

GOEDE VRIJDAG
is het kantoor der bank

DE GEHELE DAG
GESLOTEN
Inplaats hiervan wordt

woensdagavond
7 april
zitting gehouden van 18.30-20.00 uur.

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

UIT ONZE SPECIALE
AANBIEDINGEN

GRASKANTSTEKER

van 10,75 voor

f6,95

ALLES VOOR UW TUIN BIJ

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Graafschap
Meubelen

U bent van harte welkom in onze

meubel
showroom
te VORDEN en RUURLO

Een droom wordt werkelijkheid
bij het zien van zoj^l

Bankstellen
Slaapkamers
KasteP
Fauteuils

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

WONINGINRICHTING

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

PETIT RESTAURANT

>e "X>- VORD-N
vraagt voor de weekends met spoed:

HULP VOOR DE
AFWAS
(met machine)

werktijden in overleg.

N. H. A. VAN GOETHEM
Vorden - Telefoon 05752-1519

VORDEN
Te bouwen. Enige half vrijstaande

LANDHUIZEN

met c.v. en garage. Grote L-vormigo
woonkamer plm. 44 vierkante meter.

Drie slaapkamers, waarvan één par-
terre. Mooie hal. Veel hardhout. Zeer
degelijke bouw. Lage overdrachtskos-
ten. Koopsom ƒ 81.500,—.

Makelaarskantoor

R. PRAAS - Nijverdal
Telefoon 05486-2330

Kurkbehang
UITERWEERD

Grasweefsel
UITERWEERD

Behangtegels
UITERWEERD

Fabeltjes-
behang

UITERWEERD

KEUZE UIT MEER
DAN 200 DESSINS

Auto-
behang

UITERWEERD

Houtbeliang
UITERWEERD

UITERWEERD
'fis

Kleyter-
behaaig

UITERWEERD

RUIME PARKEER-
GELEGENHEID

Plakplastic
voor deuren

UITERWEERD

Toilet-
ventilator
UITERWEERD

Bagetlijsten
UITERWEERD

Suwide
UITERWEERD

Raam-
ventïlator
UITERWEERD

Plafondtegels
UITERWEERD

TE HUUR: BEHANG-
AFSTOOMAPPARATUUR

gViarmopiast
UITERWEERD

Autolakken
UITERWEERD

Ladders
UITERWEERD

K u rust
UITERWEERD

Traktor-
verven

UITERWEERD

UITERWEERD

ALUMINIUM JALOEZIëN
5 en 3]/2 cm breed

service

Gediplomeerd meesterschilder
Nat. Schildersschool
Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Algemene ledenvergadering

y v
op dinsdag 6 april in café Eskcs,
aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Notulen jaarvergadering 1970.
4. Jaarverslag 1970.
5. Jaarverslag penningmeester.
6. Verslag kaskommissie.
7. Benoeming nieuwe kaskommissie.
8. Bestuursverkiezing. Aftredend de heren Van

Arkel, Emsbroek en Schurink (allen herkies-
baar). Tegenkandidaten kunnen voor de ver-
gadering ingediend worden.

8a. Voorstel kontributieverhoging.
9. Voorlopig zomerprogramma 1971 en eventu-

ele aanvulling.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Namens VVV-bestuur,
A. E. van Arkel, voorzitter
G. W. Eijerkamp, sekr. penningrn.

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

MAANDAG 5 APRIL

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