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Raadsvergadering
der gemeente Vorden
De raadsvergadering welke donderdag in Vorden werd
gehouden, werd in een snel tempo afgewerkt. Een van
de belangrijkste agendapunten was de kwestie ambu-
lancevervoer. 'Aangezien wij onder de rook van Zutphen
wonen en voor 96 procent zijn aangewezen op de zie-
kenhuizen te Zutphen, lijkt het B&W wenselijk dat de
gemeente Vorden ingedeeld dient te worden in die am-
bulanceregio, waartoe Zutphen zal gaan behoren, ook
indien dit een Overijsselse ambulanceregio zal zijn', al-
dus loco-burg. Bannink (burg. van Arkel is met va-
kantie) in zijn toelichting aan de raad. Wanneer de ge-
westvorming er t.z.t. door zal komen dan valt Vorden
onder het groot gewest Deventer, waartoe ook Zutphen
behoort. De heer Bannink die veronderstelde dat over
dit agendapunt wel eens lang gediskussieerd zou kun-
nen worden, beriep zich bij voorbaat op het reglement
van orde. (Ieder raadslid mag dan 2 keer over dit
onderwerp zijn zegje doen en daarmee is de kous af).
De raad maakte het de heer Bannink wel zeer gemak-
kelijk, want unaniem schaarde men zich achter het
voorstel van B&W. De heer Gotink (Binding-Rechts)
'Het zou een enorme dwaasheid zijn wanneer wij niet
voor Zutphen zouden kiezen. De heer Regelink (AR):
Natuurlijk Zutphen, zouden wij het nog verder van huis
zoeken dan heb je kans dat de patiënt onderweg in de
ambulanceauto overlijdt. De heer Mennink (CHU):
Zutphen, logisch! De heer Tjoonk (VVD) informeerde
hoe het straks met de provinciale subsidies zal gaan,
wanneer Vorden t.z.t. onder de gewestvorming Deven-
ter valt. 'Veel kunnen wij hierover nog niet zeggen,
het lijkt me wel logisch dat met betrekking tot het am-
bulancevervoer iedere gemeente voor zijn eigen kosten
opdraait', aldus de heer Bannink. De heer van der
Wall Bake 'We kiezen voor Zutphen, dan uiteraard
ook de konsekwenties aanvaarden!'

BOUW RK KLEUTERSCHOOL EN BASISSSCHOOL
De raad besloot haar medewerking te verlenen aan de
bouw van een rk kleuterschool. Deze kleuterschool zal
worden gebouwd aan 't Jebbink tegenover de rk kerk.
De opening is gepland augustus 1974. Tenminste 31
kleuters zullen de school gaan bezoeken. Door de bouw
van deze kleureschool gaat de bouw van de nieuwe
kleuterschool Kranenburg nu niet door. Behalve deze
kleuterschool bij de rk kerk zal er ook een 4-klassige
lagere school worden gebouwd. De raad gaf ook hier-
voor fiat. De opening van deze school is gepland op
l oktober 1974. De school zal door tenminste 100 leer-
lingen worden bezocht. Voor de aanschaf van leermid-
delen voor de Bijz. school op het Hoge stelde de raad
f 1826 beschikbaar. Ter gelegenheid van het feit dat
60 jaar geleden de Ie Achtkastelentocht werd gehou-

den zal woensdag 20 juni een jubileum fietstocht wor-
den gehouden. Als jubileumgift zal de plaatselijke VVV
een bedrag van f 1000 ontvangen, aldus besloot de raad

GERUCHTEN
De heer Mennink (CHU) had uit betrouwbare bron
vernomen dat er plannen waren om het kasteel Vorden
aan de gemeente te verkopen en het kasteel dan te
verbouwen tot raadhuis. 'Niets van bekend. Bovendien
hebben we wel andere dingen op ons verlanglijstje
staan o.a. de bouw van een sporthal', aldus de heer
Bannink. De heer Koerselman (PvdA) zou gaarne zien
dat ook gepensioneerde ambtenaren in aanmerking
komen A'oor een vergoeding wanneer deze mensen het
jaarlijkse uitstapje van gemeentewerken-sekretarie mee-
maken. Een en ander zal in het kollege van B&W wor-
den besproken. De heer Bosch (PvdA) had een artikel-
tje in de krant gelezen waarin stond dat de oud-burg,
van Hengelo O jhr Von Fisenne bij zijn riante landhuis
in de Wildenborch bomen aan het rooien is, waarna
hij een groot gat laat graven teneinde te zijner tijd
te kunnen watersporten voor zijn huis. 'Hoe is dit mo-
gelijk' aldus de heer Bosch. Ondanks het feit dat wij
afwijzend hebben geadviseerd heeft de heer Von Fi.
senne toch toestemming gekregen van hogerhand, al-
dus de heer Bannink
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Uitvoering
Onder voorzitterschap van mevr. M. Schuppers hield
de toneelvereniging Vordens Toneel haar jaarlijkse uit-
voering. Uit het jaarverslag van sekretaris Hilferink
bleek dat het seizoen 1972-1973 een goed seizoen was
geweest. In totaal werden 6 uitvoeringen gegeven. Het

ledental bedraagt momenteel 19. Penn. mevr. Lense-
link kon ondanks de vele onkosten toch een klein batig
saldo vermelden. Bij de bestuursverkiezing waren de
heren H. en J. Hilferink aftredend en niet herkiesbaar.
Tot sekretaris werd gekozen de heer Broer terwijl de
heer Schuppers het bestuur voltallig maakte. Hierna
werden de plannen voor het komend seiaoen besproken
De scheidende bestuursleden werd een kado aangeboden

NIEUWS VAN
DE KERKEN

GEZAMENLIJKE KERKDIENST OP HEMELVAARTS-
DAG
De Kerkeraden van de plaatselijke Gereformeerde en Her-
vormde kerk beleggen op Hemelvaartsdag (donderdag 31
mei) een gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk aan
de Zutphenscweg (tegenover postkantoor). Deze dienst be-
gint om 10.00 uur. Tn deze gezamenlijke dienst hoopt voor
te gaan ds. J. B. Kuhlemeier

Openbare les
Zaterdagavond gaf de Nuts blokfluit en melodicaklub
haar jaarlijkse openbare les onder leiding van de heer
de Boer met pianobegeleiding van de heer Gerritsen.
Het aksent werd dus niet zozeer gelegd op een 'uit-
voering' maar bewust op een openbare les, waarvan
het de bedoeling is ouders en belangstellenden te laten
horen wat de kinderen al presteren. De voorzitter van
de blokfluit en melodicaklub de heer de Vries kon in
zijn openingswoord een praktisch volle zaal van het
jeugdcentrum verwelkomen, Hierna was het de beurt
aan de beginnelingen van de blokfluitgroep, ' waarbij
de heer de Boer met een enkel woord toelichting gaf
op het gebodene. De kinderen speelden vol overgave.
Ging het een enkel keertje vanwege de zenuwen mis
dan was een opbeurend woord van de heer de Boer
voldoende om de 'herhaling' te laten slagen
De gevorderde blokfluitersytóie op dit moment 2 jaar
les hebben gehad) lieten ^^en wat zij er al zoal bij
hebben geleerd. Tussen de bedrijven door gaf mej. Hui-
sing (oud-leerlinge) een pianomedley ten beste, die zeer
in de smaak viel. Na de pauze was het de beurt aan
de beginnelingen en gevorderden van de melodicaklub
Vooral de gevorderden brasten leuke liedjes ten ge-
hore. De openbare les w^^B besloten met een optre-
den van alle groepen. Nu isnet maar te hopen dat het
vele werk van de heer de Boer te zijner tijd vruchten zal
afwerpen voor de plaatselijke muziekverenigingen band-
jes enz. Na afloop waren er bloemen voor mevrouw de
Boer en de heer Gerritsen en een geschenk onder cou-
vert voor de heer de Boer. De scheidende sekretaresse
van de blokfluitklub kreeg van de heer de Vries bloe-
men aangeboden.

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken

Openstelling gemeentehuis

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
W. J. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841

maandag- f / in vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

(Burgemeester A. E. van Arkel houdt, wegens vakan-
tie, t/m 3 juni geen spreekuur)

BESTEMMINGSPLAN BRINKERHOF 1973 nr. 2

In de krant van 28 maart 1973 hebben wij een uiteen-
zetting van het totale bestemmingsplan Brinkerhof
1973 weergegeven. O.a. werd toen vermeld dat dit
plan was verdeeld in twee afzonderlijke onderdelen,
nl. de nummers l en 2; de reden hiervoor was - zoals
toen reeds gezegd - het feit dat het plan zodanig
moest worden aangepakt, dat op de kortst mogelijke
termijn met de bouw van woningwetwoningen zou
kunnen worden begonnen.
Plan nr. l was en is gesitueerd in de hoek van de
westelijke Rondweg, Het Hoge en de Berend van
Hackfortweg, en wel ten zuiden van de bestaande
houtwal. Onderhavig plan nr. 2 ligt ten noorden van
plan nr. 1: het wordt begrensd door de westelijke
Rondweg, de Strodijk, de Zutphenseweg en de Berend
van Hackfortweg. Zoals werd gehoopt, en gelukkig
ook is gebeurd, heeft niemand bezwaren ingebracht
tegen het plan n r. 1. Dit plan zal dan ook binnenkort
ter goedkeuring worden voorgedragen aan het kollege
van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Als de pro-
cedure snel verloopt, zal hopenlijk medio 1974 kun-
nen worden begonnen met de realisering van de wo-
ningbouw in dit plan (voornamelijk woningwetwonin-
gen).
Onderhavig bestemmingsplan Brinkerhof 1973 nr. 2
is dus - zoals gezegd - gesitueerd ten noorden van het

bestemmingsplan Brinkerhof 1973 nr. l (en wordt be-
grensd door de westelijke Rondweg, de Strodijk, de
Zutphenscweg en de Berend van Hackfortw.). De hui-
zenbouw zal plaatsvinden ten zuiden van de houtwal
die loopt van de woning van de heer Rouwenhorst
aan de westelijke Rondweg tot de Zutphenseweg.

Het plan heeft het oog op de bouw van 179 woningen
26 bejaardenwoningen, terwijl ook nog de mogelijk-
heid bestaat 35 boxengarages te bouwen. In totaal
wordt op deze manier voorzien in woningbouw tot
het jaar 1983.

De verkavelingsvormen van de woningen zijn een
menging van het wonen aan de straat en het wonen
aan een voetpad. De oriëntatie van de woningen komt
voort uit de wens de groensingels niet alleen te spa-
ren, maar een wezenlijke funk t i e in het woongebied
te geven. Teneinde dit te bereiken zijn de bouwstro-
ken zodanig geprojektecrd dat de bestaande groen-
partijen, aangevuld met het ontworpen openbaar
groen, werkelijk deel uitmaken van het klimaat van
de direkte woonomgeving. Door de geprojekteerde
verruimingen van het groen - waarop aanvullende be-
plant ing wenselijk is - ontstaat geen groene grens,
maar een speels gebied waarin een rekreatief gebeu-
ren mogelijk is.

De bejaardenwoningen zijn alle gekoncentreerd aan de
oostzijde van het plan. Deze gekoncentreerde projek-
tie maakt het enerzijds mogelijk te zijner tijd te ko-
men tot de stichting van een dienstencentrum, ander-
zijds is de ligging en de afstand tot het dorpscentrum
aantrekkelijk te noemen.

Volgens een onderzoek van het Ekonomisch Technolo-
gisch Instituut van Gelderland bestaat er voorlopig
geen noodzaak om aan deze zijde van het dorp ruimte
voor een school voor basisonderwijs en een kleuter-
school te reserveren. Toch lijkt het wenselijk met het
oog op de toekomstige ontwikkeling van het dorp
Vorden, reeds nu ruimte te reserveren waar mogelijk
scholenbouw kan worden gerealiseerd. Daarom is cen-
traal in het plangebied nabij de eerder genoemde
groensingel (houtwal) de bestemming „openbare en/
of bijzondere bebouwing" geprojekteerd.

Het rekreatief gebeuren in dit plan is uitsluitend ge-
dacht op buurtniveau. Ten dienste van de kleinere
kinderen zijn een aantal speelplaatsen als zodanig be-
stemd; evenwel wordt er in het plan tevens voor ge-
pleit in de aaneengesloten groene ruimten zgn. spel-
routes te ontwikkelen, welke meer in de gedragslijn

van schoolkinderen ligt dan de „statische" speelplaat-
sen. Voorts bieden de groensingels, welke via de
groenzone langs de provinciale weg aan de westzijde
van het plan met elkaar verbonden zijn (westelijke
Rondweg) mogelijkheden tot wandelen, en dergelijke.

Bij de keuze van het stratennet is rekening gehouden
met de nieuwste gedachte in de planologie: om rede-
nen van duideli jkheid voor de verkeersdeelnemer, ver-
keersveiligheid en ter verkrijging van een optimale
verkcersontwikkeling verdient het namelijk aanbeve-
l ing om de vormgeving van de wegen af te stemmen
op de funkt ie , waarbij onderscheid kan worden ge-
maakt tussen stroomfunktie en erffunktie; dit houdt
in dat, wanneer een weg grote hoeveelheden verkeer
moet verwerken de stroomfunktie overheerst (de
naam zegt het al); met erffunktie wordt bedoeld, dat
de onderhavige weg dient ter ontsluiting van de be-
lendende percelen. Zo geeft het plan te zien dat vanaf
de eerder genoemde Nutskleuterschool één straat van
het plan van oost naar west doorsnijdt; vanaf deze
weg leiden kleine straatjes naar de zgn. kleine buurt-
jes (hofjes), ïn deze hofjes zijn parkeerplaatsen ge-
projekteerd en een aantal garageboxen. De verbindin-
gen tussen de hofjes worden gevormd door wandel-
paden. Het kollege van burgemeester en wethouders
acht het plan zeer aantrekkelijk voor de toekomstige
bewoners.

ïn de raadsvergadering van 3 mei jl. sprak wethouder
G. J. Bannink zijn erkentelijkheid uit voor de mede-
werking die de gemeente tot nog toe heeft ondervon-
den van de eigenaars der gronden in het bestemmings-
plan Brinkerhof 1973 nr. 1; hij uitte tevens de uit-
drukkeli jke wens dat ten aanzien van de realisering
van het bestemmingsplan Brinkerhof 1973 nr. 2 even-
eens kan worden gerekend op deze spontane medewer-
king van de grondeigenaren uit dit plan; tenslotte
gaat het om een algemeen belang: namelijk de huis-
vesting van vele woningzoekenden . Het gemeente-
bestuur van Vorden hoopt dan ook dat van de kant
van de burgerij een zo groot mogelijke loyaliteit wordt
betoond ten aanzien van net algemeen belang „Volks-
huisvesting".

N.B. Ter voorkoming van ieder misverstand wordt er
op gewezen, dat bovenstaande bouwplannen hun noor-
delijke grens vinden in de houtwal die loopt vanaf
ongeveer de woning van de heer Rouwenhorst aan de
westelijke Rondweg tot de Nutsklcuterschool aan de
Zutphenseweg. Het gebied tussen deze houtwal en de
Strodijk wordt voorlopig bestemd tot „agrarisch ge-
bied klasse Z", dus geen woningbouw.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Donderdag 31 mei (Hemelvaartsdag)

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier gezamenlijke dienst in de
Gereformeerde kerk

Zondag 3 juni
8.30 uur ds. Wieringa (Eefde)

10.00 uur ds. Bretschneydcr (Velp) Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Donderdag 31 mei (Hemelvaartsdag)

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, gezamenlijke dienst met de
Hervormden in de Gereformeerde kerk

Zondag 3 juni
9.30 uur ds. H. N. de Mooy te Enschede

19.00 uur ds. C. Gros te Aalten

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 't 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.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsU-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., til.. (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

GEBOREN: Hendrik Jan, zoon van H. Begieneman en T.
M. W. Takkenkamp; Katja, dochter van R. Schmitz en J.
E. H. Wissink; Martinus Theodorus Henricus, zoon van H.
G. M. Helmink en J. C!. Miltenburg.
ONDERTROUWD: T. B. J. Taken en D. H. Wonnink; W.
Rakitow en A. A. Wentink; G. J. Meekes en H. A. M. Wol-
bert; B. Siebelink en J. A. H. Schoenaker.
GEHUWD: G. W. Schonewille en H. J. A. Kettelerij; J. W.
Kuenen en L. C. Oudenampsen.

SOLfif
Z I L V E R W I T E D E L S T A A I .

KOERSELMAN CASSETTES



vlees en vleeswaren

388

Braadworstjes
3 stuks

Hamburgers
3 stuks

Magere speklappen
500 gram

Runderstoof lappen
500 gram

Wegens enorm sukses nog een week

Feestrollade
500 gram

Mager braadvlees
500 gram

Ossestaart
500 gram

150 gram Zure Zult 79

150 gram Boerenmetworst 98

150 gram Snij worst 98

Amsterdamse Leverworst p. st. 89

Gelderse kookworst 200 gram 99
(alleen aan stuk)

150 gram Palingworst 89

SLIJTERIJ
WHISKY
Black en White .

Witte
BICARDI RUM ,

Met gratis liter Cola!

1395

1640

Kent u VETTER ADVOKAAT?

l grote fles
van 595 voor 450

ster
eierbeschuit
2 rollen
PAK GEEN

groente en fruit

Geschrapte kriel-
aardappelen per kg ...

Verse spinazie
per kg

Hagelwitte bloemkool
per stuk

Spitskool
Per kg

Fijne handsinaas-
appelen 10 grote voor

Jaffa's handsinaas-
appelen per net

Maroc. handsinaas-
appelen per net

Verse ananas
per stuk

zuwetprodukten

Bessola watergruwel

per pak

Wij hebben nu ook voor u:

rijstpop - gortpap - magere

yoghurt - vruchten yoghurt

enz. enz.

Koude Melk
PUDDING
3 pakjes voor

empress
theezakies
20builtjes
FAKGEEN

DOOS 800 GRAM

MARIE
BISKWIE

GEEN 225 NU

bij uw boodschappen

Pak gevulde koeken

voor

Jumbo Jet Ontbijt-
koek van 129 voor ...

Een heerlijk wafelkoekje

Frou-Frou per zak ...

Zacht vruchtenitooepje
250 gram
van 119 voor

PCD zoute pind^s
500 gram van 185 voor

diepvriesprodukten

Van Zoonen Bitter-
ballen 9 van 95 voor

Tanner Sherry
VAN 5.25 VOOR

remia
zonnebloem
halvarine

Heel groot pak
Spritsstukken

Red Band Engels Drop
zak van 98 nu

Roosvicee

dubbele fles 349 nu ...

Calvé slasaus 0.5 liter

van 181 voor

Literblik Doperwten
fijn, voor

Mooie puzzels
650 stukjes nu

Nivea Body Milk
flakon 5.75 nu

Dreft vloeibaar flakon

van 199 voor 179 nu ...

Geurts confiture jam
diverse smaken nu ...

Green Spot
gerinsfles nu

Grote fles Jus
d'Orange voor

Grote fles Appelsap
van 95 voor

Literblik Jonker Fris
Appelmoes v. 114 voor

Literfles Colorno

Koffiemelk norm 185 nu

Grote fles Italiaanse
vermouth voor .

Van de
Juweelbakker
Grote hotelcake
van 180 voor

Zak vol minipuntjes

voor

Gesneden wit of bruin
brood voor

ALBERS SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



INDERDAAD....
het grote openingsfeest
bij Albers supermarkt
blijf t voorlopig nog

doorgaan. Kijkt u maar..,

Ja, kijkt; u vooral goed! Ter gelegenheid van de opening van
onze ruime, moderne supermarkt hebben wij een serie bijzon-
der aantrekkelyke aanbiedingen voor u opgesteld. Ze zijn er
voor u, profiteer ervan! Maar . . . iets heel bijzonders is toch
wel onze speciale super-traktatie. Hieronder leest u er alles

albers
supertraktatie

Wy trakteren u op een zondags gastmaal.... by u thuis.
Dat gaat zo. Bewaar 5 weken lang - heel zorgvuldig uw kassa-
honiH'ii. Hebt u in die tijd voor tenminste 300 gulden besteed
dan staat een prachtige feestdis voor u klaar. . . Zomaar
gratis mee te nemen!

dit is de inhoud van uw

214lontbijt
rol Bolletje eierbeschuit
pot extra fijne Betuwe jam

Ikoffie-tijd
pak geurige Van Nelle Supra
koffie, pak verrukkelijke
Nobo sprits

Idiner - vooraf
voor garnalen-cocktail:
pot Devos Lemmens
cocktailsaus
blik garnalen
blik Unox groentesoep

^hoofdgerecht
botermalse Pingo kip
kilopak Patates frites
blik Jonker Fris appelmoes

^wijn
fles Siebrand Grand vin Rosé

^nagerecht
eindeloos lekkere ijstaart

Dat lijkt ons toch wel de moeite waard uw
kassa-bonnen heel goed te bewaren !
Veel spaarplezier en voor straks: eet smake-
lijk.

Met grote vreugde en dank
aan God geven wij u kennis
van de geboorte van onze
zoon
MARTIN
Bij het H. Doopsel zal hij
de namen ontvangen van
Martinus Theodorus
Henricus
H. G. M. Helmink
J. G. Helmink-Miltenburg
Vorden, 27 mei 1973
Rondweg 4

Hierbij zeggen wij u harte-
lijk dank voor de vele feli-
citaties, bloemen en kadoos
ter gelegenheid van ons
huwelijk ontvangen
O. Wesselink
A. W. Wesselink-Hiddink
Vorden, mei 1973
Rietgerweg 2

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank aan vrien-
den en kennissen en vooral
aan politie en buren voor
de spontane hulp en de
grote eer aan onze lieve
zoon Japie de Vries
bewezen.

Jacob de Vries
De Vries-Haverhoek
en kinderen

Kranenburg, mei 1973
Hamsveldseweg

Voor de vele blijken van
medeleven ondervonden
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, moeder, behuwd-,
en grootmoeder

HENDRIKA BARINK
betuigen wij onze hartelijke
dank

H. Bargeman
Vorden, mei 1973
De Wehme 44

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
belangstelling ondervonden
bij ons 25-jarig huwelijks-
feest
G. J. Garsen
G. E. Garsen-ter Maten
Wichmond, mei 1973
't Oortwien, Broekweg 2

Hiermede betuigen wij allen
onze hartelijke dank voor
de vele felicitaites, bloemen

oos ter gelegenheid
ons huwelijk ontvangen

Bennie en Hermien
Bouwens
Hengelo Gld, mei 1973
Hofstraat 32

p plm. 2% ha
hooi of kuilgras
Briefjes inleveren maandag
4 juni voor 3 uur
B. A. Luesink
Bolderhorst - Vorden

Te koop gevraagd z.s.m.
woning liefst nieuwbouw
Brieven onder nr 9-1
buro Contact Vorden

VERHUISD:
Booomkwekerij Tuinaanleg

M. G. Spiegelenberg
van Zutphenseweg 57 naar:
RUURLOSEWEG 26
Vorden - Telefoon 1464
met ingang van 29 mei '73

Te koop
alle soorten koolplanten
Vordensebinnenweg 51
Warnsveld

Te koop gevraagd
BOUWGROND
Brieven onder nr 9-2
buro Contact Vorden

Te koop
3 waslijnpalen i.g.st.
M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Tel. 1464

Wapen, en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

SchildersbedrtJf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Inplaats van kaarten

WIM KI I ENEN
en
DINY 01 DENAMPSEN

geven u, namens wederzijdse ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk op woensdag
30 mei om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden

De kerkelijke bevestiging van ons huwelijk
vindt plaats om 14.00 uur in de Ned. Herv.
Kerk te Vorden door de weieerwaarde heer
ds J. C. Krajenbrink

Vorden, Galgengoorweg 5
Gelselaar, Pierinkdijk O 6
Mei 1973

Tijdelijk adres: Galgengoorweg 5, Vorden

Gelegenheid om ons te feliciteren van 16.00
tot 17.00 uur in café-restaurant Baan,
Dorpsstraat 6 te Geesteren

MMNWW*^^

Op zaterdag 9 juni 1973 hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen en verloofde ons
40-jarig huwelijk te herdenken

A. J. KETTELARIJ
en
W. KETTELARIJ-AALPOL

Receptie van 3-4.30 uur in zaal Schoenaker
Kranenburg, Vorden

Vorden, mei 1973
Kostedeweg 4

Inplaats van kaarten

GERRIT WOLSINK
en
MILY ROUWENHORST

gaan op vrijdag 8 juni om 11.00 uur trouwen
in het gemeentehuis te Vorden

Ruurlo, B 30
Vorden, Stationsweg 23
Mei 1973

Toekomstig adres: B 30, Ruurlo

Wij geven receptie van 14.00-16.00 uur in
café.restaurant 'de Keizerskroon' te Ruurlo

Inplaats van kaarten

BEN SIEBELINK
en
JOKE SCHOENAKER

delen u mede, dat zij voornemens zijn in het
huwelijk te treden op vrijdag 8 juni om 14.30
uur ten gemeentehuize te Vorden

Vorden, mei 1973
H.K. van Gelreweg 3É

Toek. adres: Scm
^K. van Gelreweg 22
ïeveldsdijk l, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.00
uur in café-restaurant 't Wapen van Vorden
(F. P. Smit) te Yprden

HMIHMiyiiiflMliBMIilil̂ ^

Op maandag 4 juni hopen onze ouders

G. J. VOORHORST
en
G. VOORHORST-BRINKS

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren

Ina en Evert-Jan
Joke
Nettie
Erik

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 9 juni
van 15.30-17.00 uur in café-restaurant
't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

Vorden, mei 1973
Berend van Hackfortweg 22

Op maandag 4 juni a.s. hopen wy met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken

J. WASSINK
en
B. J. WASSINK-MENNINK

Receptie van 15.30-17.00 uur in café-rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit), Vorden

Vorden, mei 1973 -
'Het Pardijs' Horsterkamp 4

Gaarne willen wij u danken voor de belangstelling
en blijk van medeleven, na het overlijden van
onze lieve man, vader en opapa

R. M. VAN DEN BERG VAN SAPAROEA

In het bijzonder:
Dr G. H. Sterringa
En onze acht buren:
H. Olthof sr
H. Olthof jr
B. Groot Jebbink
J. Groot Jebbink
G. Kuenen
L. H. Visschers
M. Groot Wassink
W. Klein Bramel

Familie van den Berg van Saparoea

Vorden, mei 1973
'Deurnink'

Vordense Winkeliers
Vereniging

WfNKELSLUfT/NG
ZON- EN FEESTDAGEN '73

Woensdag 30 mei t.m. 6 uur open
Donderdag 31 mei (Hemelvaartsdag) gesloten

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

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

hebben de Chinezen hun brood gedoopt,
sinds de vroegste keizers. Geheel gebakken
volgens het (Rode) Boekje, in de geest van
voorzitter Mao. Maar ü mag blij zijn met een
Echte Bakker, die zélf presideert over zijn bak-

kerij. Dat betekent eindeloze variatie in een uniforme kwaliteit. Uw
Echte Bakker: niet uitsluitend voor het eten van stokjes!

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394



Ingeruild:

d/verse zwart-wit TV's
alle leeftijden

Prijzen van f 60,- tot f 398,-

1 d/epvr/eskisf Philips
iets beschadigd inhoud 500 liter

Normale prijs f 1298,- nu ... f 698,.

Henk Vredegoor
ELEKTRON IK A

Steenderen Telefoon 05755-377

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Mcdlcr - Tel. 6634

VORDEN TEL (05752)1381 »
Hemelvaartsdag gesloten

Zowel voor de afdeling IJZERWAREN, GEREED-
SCHAPPEN en HUISHOUDELIJKE APPARATEN
alsmede voor ons hypermoderne IJZERMAGAZIJN
zoeken wij ter uitbreiding van de bezetting in verband
met toename van het werk enkele

MAGAZIJNBEDIENDEN
in de leeftijd van 17 tot 45 jaar die willen meewerken
om onze afnemers zo goed mogelijk te bedienen

U VINDT BIJ ONS:

- een hoge toeslag op het CAO-loon door een speciaal
daarvoor ontworpen beloningssysteem waarbij men
zelf de beloning kan beïnvloeden

- geen sjouwwerk, door de vele moderne hulpmiddelen
als kraanbanen, rollenbanen e.d.

Dagelijks tijdens de werktijden alsmede op maandag,
avond van 7.00—8.00 uur stellen wfl u gaarne m de
gelegenheid te informeren naar arbeidsvoorwaarden
enz.

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

REESINK HAVENSTRAAT 7 - ZT7TPHEN

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

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

VERHUISD:
J. H. A. Engberts
van Het Hoge 25 Vorden
naar Noordwiek 9, Eefde

Hervormde Kerk
TE VORDEN

A.s. zondag 3 juni

JEUGDDIENST
Voorganger:
ds F; J. C. Bredschneyder uit Velp

Onderwerp: Hoe kun je de
(Heilige) Geest krflgen?

TOT ZIENS!

uw meube/spec»a/isf

HELMINK
Zie ook onze toonzalen Ie en 2e etage

Liters blik APPELMOES van 105 voor 89

2 pak SPAR MARGARINE van 92 voor 69

Liter HALFVETTE MELK van 74 voor 59

12 flessen V2 liters TILBURY PILS van 628 voor 459

Pak gemalen vacuüm SPAR KOFFIE van 236 voor 179

Fles SPAR CHOLATTI van 86 voor 75

Grote zak SPEKJES van 98 voor 69

Pak BASTOGNE KOEKEN 119

Litersblik TOMATENSOEP van 185 voor 169

2 flessen SHERRY van 900 voor 798

Fles SPAR SLASAUS van 144 voor 129

Fles SPAR SINAS van 85 voor 75

100 gram ROOKVLEES van 114 voor 89

150 gram GEKOOKTE GELDERSE van 114 voor 98

1% kilo GOLDEN DELICIOUS 198

2 kilo JAFFA's 198

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creatie» binnen.
U kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
FNFEK is ook onze kollektle

Comp/èfs en
4vond/aponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurto

BEIJER-BESSELINK
het toonaangevende bruidshuls in de

omgeving /

enkele coupons

Kamerbreed
TAPIJT
DOE UW VOORDEEL,.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Hout...
bron van
gozondheidl!
Masserende
voetbedden.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Rommelmarkt
Buurtvereniging Delden

Vrijdag l juni op het Marktplein

te Vorden van 16.00-20.30 uur

Auto
spuitbussen

van f 8,50 nu slechts

f5,-
zolang de voorraad strekt

Schildersbedrijf

ƒ. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35 - Vorden

HELANCA

zwembroeken
VOOR HEREN EN JONGENS

ook in hippe kleuren

Wapen- en Sporthandel

tteeds doeltnffendl

Zutphenaeweg - Vorden



Woensdag 30 mei 1973

Tweede blad Contact
35e jaargang nr. 9

Vordensc jeugddamniers kampioen van Nederland!
Zonder ook maar een moment de illusie te koesteren
hoge ogen te zullen gooien bij de finalewedstrijden om
het kampioenschap van Nederland (5-tallen kampioen-
schap voor aspiranten) vertrok het vijftal van DCV
Voiden zaterdag naar Meppel waar de wedstrijden
werden gehouden. Zelfs toen Vorden in de Ie wedstrijd
het toch wel strek geachte Bussum met niet minder
dan 10-0 klopte, dacht men in het Vordenkamp niet
aan een eerste plaats. 'Wel hoopte ik op dat moment
op een 2e plaats' aldus leider Wassink. De 2e ontmoe-
ting tegen Donkerbroek leverde de Vordenaren een
7-3 overwinning op. Op dat moment stond reeds vast
dat Vorden het Nationaal kampioenschap praktisch niet
meer kon ontgaan. Gezien het bordgemiddelde (dat bij

een gelijke stand doorslaggevend was) had Vorden in
de laatste wedstrijd tegen Cornjum aan 2 bordpunten
voldoende. Tegen de Friese ploeg (getraind door Harm
Wiersma) nam Vorden begrijpelijk een verdedigende
houding aan. Het werd uiteindelijk een 4-6 nederlaag.
Ruim voldoende voor het kampioenschap van Neder-
land. Het Vorden team bestond uit de volgende spelers
Tjeerd Harmsma 13 jaar, Gerrit Wassink 12 jaar, An-
dre Abbink 13 jaar, Andre Teerink 13 jaar, Wim Ver-
kerk 15 jaar, Tonnie Janssen 14 jaar, Joost Reuver 12.

Vorden kreeg de fraaie beker aangeboden plus voor el-
ke speler een damencyclopedie. Het ligt in de bedoeling
dat het suksesvolle team binnenkort door het gemeente
bestuur gehuldigd zal worden, in samenwerking m. DCV

Damrubriek
Onze gebruikelijke opening: 1. 32-28 18-23 2. 38-32
13-18 3. 35-30 20-24? 4. 31-27 24x35 5. 28-22 17x28
6. 33x24

Ons probleem van 10 mei was:
Zwart 9 schijven op 7 8 13 14 17 18 19 22 en 35
Wit 9 schijven op 24 26 28 31 32 33 37 39 en 40
De oplossing is: 31-27 22x42 28-23 18x27 26-21 35x33
31x3 19x30 3x47
Goede oplossingen ontvangen van Bennis, van Manen
Grotenhuis ten Harkel, Harmsma, Oldenhave, Janssen
en Zwart uit Zaandam

Ons nieuwe probleem:
Zwart 6 schijven op 16 18 25 26 34 en 40
Wit 7 schijven op 27 31 32 38 43 45 en 48
Wit speelt en wint!

zwart

m •LJ ,̂ ̂ r *r *

^ ü̂ ^H^ 5î l ^^^^ EP

wit

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

Boern en boern
Mei 1973.

Veurige wekke he'k es effen bi ' j een olde kennis achter de
deurc hen ekekken. H ie is timmerman van zien vak, en zat
te teikenen op een groote kaarte met een boerderi'je en
hökke d'r umme hen. Ik bun altied nog een betjen ni'jsgierig
nao wat de boern doet. „Mot 'r weer een ni ' je schure bi'j-
kommen?" vroeg ik. ,,Jao, en nog wel twee tegelieke, èène
veur dragende varkens, d'n andren veur motten met kcunc.
Hie wil hups an 't uutbreiden en straks meer as honderd
motten hollen!" En hie praot van keune op de batteri'jen
't is iedere keer wat anders!

.,/oliën dat die boern zelf uutdenken, of de voerfabrieken
achter zitten? vroeg ik. Daor he'k korts ok nog wat van in
de krante elèzen."
Et is dan zoo at et is - maor d'r zit altied een hoop risiko
in - 'k heb al es eheurd dat d'r meer as veertig besmetteleke
ziekten op de loer l ik t um de varkens dood te kriegen veur
dat ze afeleverd wodt. En d'r hoeft d'r maor èène de kans te
kriegen! En de afwisseling van vrogger gect weg - 't is alle-
maole varkens - van 's margens tot 's aovends, 's Zondags en
in de wekke - i'j zollen 't laatste zelf heel varken wodden!
Ze mot et maor es bekieken - wi'j hebt et vrogger ok anders
edaon as at ze veur ons gewend wazzen. En de liefebri'je
deut al een hoop . . .!

Een paar dage later fietsen ik deur een nauw streutjen - ik
mosse afstappen - een groote vleiswagen had de heele weg
neudig. Dri'j man wazzen an eet andragen - de chaffeur hing
de stukken in de wagen. Effen viel et werk stille - eers mos
d'r weer veurraod kommen. ,,En waor blief i'j nou met al
dat grei?" vroeg ik. „Allemaole naor Frankriek!" zei de
man. „Dat is zo'n ruum land, hebt ze daor nog gien boern
genog um veur varkens te zorgen?" vroeg ik weer. „Ha, die
boern in Frankriek, die bunt niet zoo gek as hier! - zie
doet niet meer as at ze neudig hebt, dan kriegt ze eur werk
et beste betaald!" . . . A'j zoo iets heurt dan stao'j toch
wel effen te kieken, wat die man zei daor is wat van waor.
Daor kont de kippenholders van metpraoten - met of zonder
batteri'je. Die bunt al vake genog afestraft umdat ze net
iets te goed eur beste hadden edaon! Zooas die man be-
weern van de boern in Frankriek - dat kan natuurlek neet.

Wi'j wi l t allemaole wat van de welvaart met hemmen - wi'j
mot niet alleenc onze hande, maor ok ons verstand gebruu-
ken. Een t immerman kan ok met et gereedschap van veur
vief t ig jaor de kost niet meer verdienen. Maor an de andere
kante - zie maakt mien ok voort nog niet wies dat alleene
de grootste bedrieven met al eur veur en tegen kunt blieven
bestaon. At et met de prieze en de gezondheid goed zit kriegt
/e op de kle inere bedrieven eur tied betaald - zit et mis, dan
zit et met de grooten heclemaol mis! Maor et grootste ge-
vaor zie ik h i e r i n dat de jongen straks zckt: „Pa - zuuk et
maor wietci uut met ouw varkens - i'j meent da'j vri'j en
z e l f s t a n d i g b u n t , maor maakt 'r zelf weer een slavenlèven
van - ik zie de kost wel plezieriger te verdienen . . . !

Et laatste woord is h i e r n i e t an de k ran t ensch r i eve t s maor
an de boern onder mekare. Maor èèn dinge mot ze niet
denken: dat ze, wat ze tussen de twint ig en dertig jaor pres-
teert volholt tot an eur AOW! Of dat et nuttig is zik
uut te sloven um een ander et werk uut hande te nemmen.
Wi ' j mot in een hoop dinge anders leern denken

d'n Oom.

Aktie
VORDENSE WINKELIERSVERENIGING
Mede ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum organiseert
de Vordense Winkeliersvereniging een zomeraktie die ge-
heel in het teken zal staan van de achtkastelentocht. Op 20
juni wordt een bijzondere achtkastelentocht verreden, terwijl
er in die week tevens de avondvierdaagse wordt gehouden.
De Winkeliersvereniging houdt dan haar zomeraktie, waarbij
10 rijwielen als prijzen ter beschikking worden gesteld.

De jubileumaktie valt in drie delen uiteen: a) een etalage-
wedstrijd met jubileumaktie; b) zoekwedstrijd voor de kin-
deren en c) een braderie op 20 juni. In de periode van 8 t/m
19 juni vindt de etalagewedstrijd plaats. Een deskundige jury
zal de drie beste etalages waarderen met een prijs. Het ko-
pend publiek ontvangt bij elk besteed bedrag van ƒ 5,— gra-
tis een deelnameformulier waarop kan worden ingevuld wie
de mooiste etalage heeft. Komt deze prognose overeen met
de uitslag van de jury dan wordt onder de goede inzenders
de 10 rijwielen verloot.

Voor de kinderen is er een zoekwedstrijd. Enkele Winkeliers
zullen in hun etalage een foto plaatsen van een bekende plek
uit de gemeente. Het is de bedoeling dat de kinderen deze
plek opsporen. Voor de winnaar (eventueel na loting) wordt
een kinderfiets ter beschikking gesteld.
Woensdag 20 j u n i zal een braderie worden georganiseerd in
de Dorpsstraat en op het marktplein. Op deze avond zullen
ook oude ambachten acte de presence geven. Tevens zullen
de winnaars van de 10 rijwielen bekend gemaakt worden.

Motorspojg
Zaterdagmiddag werd op het circuit van Delden de
tweede onderlinge klubwedstrijd van de motorklub De
Graafschaprijders gehouden. In de A klasse waren de
uitslagen I. Oosterink 2.^larkink 3. Klein Brinke
4. Visschers 5. Wentink B ki^K: 1. Lenselink 2. Bruns-
veld 3. Seesing 4. Hoftijzer !x X3root Tjooitink

JAN OOSTERINK: KLASSE
Tijdens de vierde motorcross (kampioenscross) die in Doe-
tinchem werd verreden, is Stef v. d. Sluis kampioen van Ne-
derland geworden. Hij wist beide manches te winnen.
Opzienbarend was het rijden van de Vordense motorcoureur
Jan Oosterink. Na in de eerste manche aanvankelijk als
achtste te zijn gestart, klom hij op naar de tweede plaats.
Ook in de tweede manche werd hij tweede, hetgeen beteken-
de dat hij achter Nederlands kampioen Stef v. d. Sluis defi-
n i t i e f tweede werd. Een fraaie prestatie.

Touwtrekken
Op het zondag in Enter gehouden 4e bondstournooi voor
de 720, 560 en jeugdklassen, werd er ondanks de warmte
fel getrokken. Het tournooi werd georganiseerd door
TTV Enter op de fraai gelegen camping Oesterholt.
Er waren vele ploegen aanwezig en een groot aantal
toeschouwers. In de 720 A klasse trok Heure zich naar
de eindzege in het dagklassement terwijl Bekveld nu
de 2e plaats bezette. In de 720 B klasse ontspon zich
een fel gevecht tussen Vorden en Eibergen maar uit-
eindelijk bleken beide ploegen gelijk te staan. EHTC
werd 3e de Beltrumse Bizons 4e. In de 720 C klasse
was Noordijk supersterk en won glansrijk terwijl het
Holtense Okia 2e werd. In de 2e groep streden de teams
van Enter EHTC en Buurse. Bij de lichtgewichtklasse
560 kg was Vorden de beste ploeg terwijl Ketels uit
Zieuwent nu ook konkurrent Bekveld de baas bleef.
Bij de jeugd deed Ketels het beter en werd Ie.
Dankzij een vlotte organisatie kon men om 4 uur de
eindstand opmaken:

(Na 4 bondstournooien): 720 A: l Heure 35 punten,
2 Bekveld met 31, 3 Warken 15, 4 Jonge Kracht 3 pt,
720 B: l Eibergen met 46 punten, 2 Vorden 44, 3 Bizons
.37, en 4 EHTC met 32 punten
720 C: l Noordijk met 40 punten, 2 Okia met 39 pt,
3 Enter 24, 4 EHTC 12 en 5 Buurse met 5 punten
560 kg: l Vorden met 43 punten, 2 Bekveld met 15 pt,
3 Ketels 9, en 4 EHTC met 3 punten
Jeugd: l EHTC met 23 punten, 2 Ketels met 16 pt,
3 Bekveld 15 en 4 Vorden met O punten

Voetbal
De afdeling zaterdag van de voetbalvereniging Vorden orga-
niseert zaterdag 2 en zaterdag 9 juni voor het tweede chter-
Cenvolgende jaar een groot voetbaltoernooi. Gezien het gro-
te aantal deelnemende ploegen is de wedstrijdduur bepaald
op tweemaal H) minuten.

In poule l komen de volgende ploegen ui t : Groen Wit 3;
/clos 3: Vorden I; Wilhelmina SSS 5; DZC 4; Oldekotte l
( ) N ( i 1; SKVW 3; SSS-E 4; Vorden 5.
In poule 2 komen uit : Vorden 2; SSS-E 5; DZSV 4; Zelos
4; Voorst 1; Eefde 3; EGVV 2; Harfsen 4, Almen 4 en Vor-
den 4.
In poule 3 spelen Vorden 3, DZSV 5, Ratti 2, jSKVW 4,
Harfsen 5, Groen Wit 4, DZC 5, Sp. Teugc 6 en Wilhel-
mina SSS 4.

Kranenburg legde eerste kontakten
met Duitse plaatsnaamgenoten

In het gezellige Nederrijnse stadje Kranenburg bij Kleef in
Duitsland zijn in het afgelopen weekend vruchtbare kontak-
ten gelegd tussen drie plaatsen die de naam Kranenburg dra-
gen: Kranenburg bij Kleef, Kranenburg Kreis Stade bij Ham-
burg en Kranenburg behorende tot de gemeente Vorden.
Het volop vlaggende Duitse stadje telde ruim honderd in-
woners meer, dat uiteraard niets met het geboortecijfer te
maken had. Dankzij een uitnodiging van het gemeentebe-
stuur waren zowel uit het oost-Gelderse als uit het Neder-
saksische Kranenburg deputaties bij dit eerste internationale
treffen tegenwoordig.

Vrijdagmiddag waren de Kranenburgers uit noord-Duitsland
(Kreis Stade) na een busreis van ruim 6 uur met ruim tach-
tig vertegenwoordigers op het marktplein gearriveerd. De
heer Bongers, direkteur van de Verkehrsverein Kranenburg
en de voorzitte van de Turn- und Sportverein '07 sprak hier
een kort welkomstwoord, wat omlijst werd door zang en mu-
ziek van de Sing- und Spielschar Nütterden. Hierna werden
de gasten bij de gastgezinnen ondergebracht.

OFFICIËLE ONTVANGST

In Kranenburgs „guter Stube" de Katharinenkelder" gele-
gen onder het historische museum Katharinenhof, volgde om
'half acht 's avonds het eerste samenzijn van de afgevaar-
digden der drie Kranenburgs. Vorden, waartoe Kranenburg
in oost-Gelderland behoort, was vertegenwoordigd door loco-
burgemeester G. J. Bannink, wethouder J. W. M. Gerritsen
en gemeentesekretaris J. Drijfhout. Kranenburg/Stade had
burgemeester Heinrich Schülze, enkele raadsleden en de
voorzitter en sekretaris van de sportvereniging aldaar afge-
vaardigd. Een aardige bijzonderheid was nog dat men ook
iemand met de familienaam Kranenburg had uitgenodigd nl.
de heer G. H. J. Kranenburg uit Groesbeek.

Burgemeester Josef Hugo Bongaerts was verheugd zoveel
vrolijke gasten te kunnen begroeten. Hij zei in zijn toe-
spraak hoe de grenzen mede dankzij de EEG vervagen,
waardoor deze internationale „verbroedering" tot stand kon
komen. „De Duits-Nederlandse grens speelt echter nog een
belangrijke rol, want meer dan de helft van onze gemeente
grenst aan Nederland", aldus burgemeester Bongaerts die op-
merkte dat men daarnaast ook veel gemeenzaams heeft. Het
plat-Duits kan door iedereen goed worden verstaan. Men kan
Kranenburg gemakkelijk bereiken via Groesbeek of de
grensovergang bij Wyler vanuit Nijmegen.

'™HOLLANDSE KOLONIST

In een kort overzicht u i t de h i s t o r i e vertelde de heer Bon-
gaerts dat Kranenburg omstreeks de 12e eeuw door Holland-
se kolonisten was gesticht. De naam Kranenburg is ontstaan
omdat er ter plaatse veel k^^vogcls nestelden en verbleven
in de laaggelegen gcdeelten^ls het Kranenburger Bruch en
het laagland Duffel. Daarom heeft men ook twee kraanvo-
gels in het stadswapen staan.

In het Nederrijngebied en heel bijzonder in Nederland, aldus
de burgemeester, heeft onze stad grote bekendheid verwor-
ven door zijn oude kruisbeeld, daterend uit het jaar 1308. Dit
heiligdom wordt al meer dan zeseneenhalve eeuw vereerd.
Elk jaar is er, zondags na het feest van de kruisverheffing
(in september) een grote processie waar duizenden van beide
zijden der grens aan deelnemen. De vijftiende eeuw legde
eigenlijk de grondslag van het hedendaagse Kranenburg. Uit
de offergaven van de bedevaart werd kort na 1400 met de
bouw van de grote bedevaartskerk begonnen onder leiding
van meester Gisbert Schairt van Zalbommel.

De burgemeestter memoreerde ook hoe in de herfst van
1944 de grootste geallieerde luchtlandingsoperatie bij Kra-
nenburg werd gehouden en de ruim 200.000 Britse en Cana-
dese soldaten van 'hieruit het Rijnland veroverden. Gelukkig
is Kranenburg weer herrezen uit de puinhopen van de Twee-
de Wereldoorlog en de ingezetenen (ruim 7800) kunnen een
goede toekomst tegemoet zien. Hij hoopte tenslotte dat de
gasten enkele mooie dagen in zijn stad zouden doorbrengen

en de uitwisseling in de komende jaren tot vruchtbare kon-
takten zou leiden.

KRANENBURG KREIS STADE

Burgemeester Heinrich Schülze van het in noord-Duitsland
gelegen Kranenburg „verkocht" zijn plaats ook uitstekend.
Hij deed uit de doeken hoe men een eerste kontakt had ge-
kregen met het Nederduitse stadje doordat veel brieven ver-
keerd bezorgd werden. Zijn plaats (ruim 800 inwoners) be-
hoort tot de gemeente Oldendorf bij Stade en ligt ongeveer
halverwege Cuxhaven en Hamburg. De bevolking leeft voor-
namelijk uit de landbouw. De heer Schülze was blij dat er
zulk een nauwe vriendschapsband was ontstaan tussen de
drie Kranenburgs. ..Wij moeten proberen over de lands-
grenzen heen te kijken, elkaar leren begrijpen, onze zorgen
kennen en een goede mentaliteit aankweken". Hij dankte het
stadsbestuur en vooral de Verkehrsverein voor de hartelijke
ontvangst. In de toekomst hoopte hij op goede kontakten en
zowel met de brandweer, sportverenigingen, Schützverein,
carnavalsverenigingen uit het Nederrijnse en Nederlandse
Kranenburg. In naam van de Kreis Stade presenteerde hij
een fraai wandbord met inscriptie.

KRANENBURG BIJ VORDEN

Loco-burgemeester G. J. Bannink van Vorden, die de met
vakantie zijnde burgemeester Van Arkel verving, was met
wethouder J. W. M. Gerritsen en gemeentesekretaris J. Drijf-
hout voor een eerste kennismaking aanwezig.
De heer Bannink zei in zijn toespraak dat men verrast en
verheugd was om uitgenodigd te worden, daar deze eerste
ontmoeting waarschijnlijk voor de Kranenburgers prettige ge-
volgen zal hebben. De wens om iets meer van Kranenburg
en Vorden te vertellen wilde hij gaarne in vervulling laten
gaan. Hij gaf hierna een globale indruk van de geschiedenis
en de omgeving van Vorden-Kranenburg, waarin hij vooral
uiteenzette hoc deze gemeente vroeger uit meerdere landgoe-
deren: huizen, kastelen, bestond met daarbij de aangrenzende
landstreken.

Voor Kranenburg schilderde hij nog een aparte historische
gebeurtenis te weten de tachtigjarige oorlog met Spanje
(1568—1648). Na de oorlog met Spanje was het de rooms-
katholieke bevolking niet meer toegestaan hun godsdienst te
beleven. De eigenaar van het huis Medler, in de omgeving
van Kranenburg liet toen een kapel bouwen waar een ka-
tholiek priester de zielzorg voor zijn familie en de omwo-
nende katholieke boeren verzorgde. Josephine van Dort tot
Medler liet omstreeks 1865 op de Kranenburg de tegenwoor-
dige f raa ie gotische r. k. kerk bouwen.

Vanaf 1850 toen ons land werd ingedeeld in zelfstandige
gemeenten, behoort het kerkdorp Kranenburg tot de ge-
meente Vorden. Naast en om de toen gebouwde r. k. kerk
zijn in de loop der jaren een katholieke lagere- en kleuter-
school gebouwd, een klooster voor de paters Franciscanen
en ongeveer 25 woningen. Men voorziet in de komende ja-
ren een beperkte uitbreiding van het aantal woningen tot
omstreeks 40-50, aldus de heer Bannink.

Hij vertelde hierna nog het een en ander over het dorp Vor-
den, de beroemde dit jaar 60 jaar bestaande achtkastelen-
tocht met de fietsende burgemeester Van Arkel, de bevol-
king enz. Tot slot richtte hij zich in het Kranenburgs dia-
lekt tot de Duitse vrienden, waarbij hij aanstipte dat er met
de buurtvereniging Kranenburgs Belang de carnavalsvereni-
ging De Deurdreajers en de sportvereniging Ratti kontakten
kunnen worden gelegd om tot een eventuele uitwisseling te
komen. De heer Bannink beëindigde zijn toespraak met de
wens dat de eerste ontmoeting van de Kranenburgers de
stoot zou geven tot vele toekomstige kontakten. Hij kreeg
een spontaan applaus voor zijn aandachtig gevolgde toe-
spraak.

Vrijdagsavonds aanvaarden de Nederlandse gasten hun te-
rugreis, terwijl de Duitse Kranenburgs de zaterdag en zondag
gezamenlijk doorbrachten met enkele festiviteiten.

Fa Albers opende onder grote
belangstelling nieuwe supermarkt

Dezer dagen heeft de fa Albers haar nieuwe supermarkt ge-
opend op de hoek van de Prins Willem Alexanderlaan/
Nieuwstad. „Boodschappen doen" bij Albers kan men al
sinds 1894 toen de heer W. Albers aan de Nieuwstad een
winkel opende (vanaf Vorden rechts van de weg).
In 1928 werd aan de overkant een winkel gebouwd. Deze
winkel onderging in 1957 een gedaanteverwisseling. Toen
begon de fa Albers nl. met zelfbediening (de eerste zaak ter
plaatse die hiertoe overging). De supermarkt die in 1967 tot
stand kwam groeide al gauw uit haar jasje. De manager, de
heer H. A. Bogchelman, vertelde ons dat al een paar maal
was uitgekeken naar mogelijkheden om het bedrijf uit te
breiden.

Plannen om een supermarkt aan de andere kant van het dorp
te beginnen liet men al spoedig varen omdat „naast de deur"
de mogelijkheid bestond enkele panden aan te kopen. Enkele
maanden geleden werd begonnen met de bouw van de nieu-
we supermarkt. Er is hard aan gewerkt om het gebouw zo
spoedig mogelijk gereed te krijgen.

Alle inspanningen zijn niet tevergeeft geweest want er is een
prachtig pand verrezen. De totale oppervlakte is 46 x 15 m.
hetgeen betekent dat deze nieuwe supermarkt driemaal zo
groot is als de voormalige supermarkt. Behalve levensmidde-
len omvat het artikelenpakket een grote verscheidenheid. In
feite voor „elk wat wils". Alle artikelen zijn keurig en over-
zichtelijk voor het publiek uitgestald.
Rechts vooraan is een gedeelte gereserveerd dat dient als
trefpunt waar het publiek een kopje koffie kan nuttigen.
Bovendien is er een speclhoek voor kinderen, zodat moeder

rustig kan winkelen. Ook bestaat de mogelijkheid een kopje
koffie op het terras te gebruiken. Van de vroegere super-
markt is het voorste gedeelte ingericht als slijterij. Daar-
achter is een kantoor. „Alles is precies volgens planning ver-
lopen. Over de omzet zijn we meer dan tevreden, het ligt
enkele tienduizenden guldens boven de begroting", aldus
manager Bogchelman.

Tijdens de opening kwamen bijna drieduizend belangstel-
lenden de nieuwe supermarkt bezichtigen. De verbouwing
stond onder architcktuur van de heer Bakker; voor het tim-
mer/metselwerk zorgde de fa Cuppers; loodgietcrswerk de
fa Willink; centrale verwarming de Gems; schilderwerk de
fa v. d. Wal; elektrisch de fa Dekker.

Uitstapje
De plat telandsvrouwen uit Vorden hebben ditmaal het jaar-
lijkse reisje gemaakt naar Utrecht en omgeving. Eerst werd
kasteel Haarzuilen met een bezoek vereerd. Dit prachtige
kasteel wat 2 maanden per jaar bewoond wordt, telt ca 200
kamers waarvan er slechts enkele bezichtigd mochten wor-
den. Vooral de kostbare tapijten en wandkleden trokken de
aandacht.
's Middags werd een bezoek gebracht aan het museum van
„Speeldoos tot Pierement". Enkele dames wisten zelfs wellui-
dende klanken aan het pierement te ontlokken. Op de te-
rugreis werd in De Waag te Doesburg gedineerd.



ILEX AQUIFOLIUM: DE HULST
de boom der duizend schaakstukken
HOOGSTE HULST VAN EUROPA ?
„llex Aquifolium" is een boom, die geen grote afmetingen
pleegt aan te nemen, doch meestal in struikvorm voorkomt",
zo staat het in een klein bomenhandboek te lezen. En zo is
het dan ook vaak precies gesteld met de boom, die in het
Nederlands de naam „Hulst" draagt. Maar ergens in de
Achterhoek komen een aantal vertegenwoordigers voor van
deze familie (die der Aquifoliacéae) die qua grootte en om-
vang alle beschrijvingen te boven gaan. Daar staan een
aantal hulstbomen, die naar schatting 400 a 500 jaar oud
kunnen zijn. Een vijftal bomen waarvan de stammen met
moeite te zien zijn, maar toen ik het hulstbos inkroop (niet
zonder schade aan gezicht en handen) en met gesloten ogen
om me heen tastte, toen zag ik in gedachten de pionnen, de
paarden, de raadsheren, kastelen, de koning en de koningin.
De middelste stam is zo hoog en dik dat men hem inder-
daad „de boom der duizend schaakstukken" mag noemen.
(Maar de dikste staat in Vorden, waarover straks meer.)
Van dit harde en vaste hout, dat ivoorwit tot lichtgroen van
kleur is, worden namelijk nagenoeg uitsluitend schaakstuk-
ken gemaakt, van het hout in zijn natuurlijke t in t , zowel (na
kunstmatige kleuring) als vervanger van ebbenhout. Het
spreekt dan vanzelf dat hulsthout (van scherpe Hulst)

voor draaiwerk bij uitstek geschikt is. De heer ü. J. Door-
n i k , die zo vriendelijk was mij over deze hulstbomen te
schrijven, zegt: „een groep Hulst (llex Aquifolium) zoals er
misschien geen tweede in Nederland voorkomt". En de heer
H. Buunk, die me ook over deze groep een brief schreef,
spreekt van: „meer dan 55 cm doorsnede". En „voor plus-
minus 35" jaar werd in een tijdschrift al geschreven: „de
grootste hulstboom van Europa"; of het waar is weet ik niet,
aldus de heer Buunk. Nu, dat zou ik evenmin durven bewe-
ren, want de deskundige C. Clark Nuttdall, schrijft dat er in
Engeland een Hulst voorkomt, „die ruim 23 meter hoog is
en 4,40 in diameter", men kan het zich nauwelijks voorstel-
len en ik zou die boom wel eens willen zien.
Een feit is dat overal waar de Hulst hoog groeit, er steen-
kool in de bodem zit. In Vijfhuizen (N.H.) staan ook hoge
hulstbomen.
De Hulst als haag biedt een fraaie aanblik, maar komt wei-
nig voor. Tn de bloeitijd (mei) als de Hulst kleine witte
bloemen draagt, maar vooral als vruchtdragende struik, heg
of boom. Evelyn schreef: „Is er onder de hemel een glorieu-
zer en verkwikkender teken dan een vruchtdragende hulst-
haag, blozende met na tuur l i jke koralen?" Ja, meneer, zeg
dat wel, maar niet elke Hulst draagt bessen, daar moet men

Machtige hulstbomen onder
Zelhem, maar de boom bij

Klein Lebbink, Dorpsstraat 40
te Vorden is minstens zo

oud, zo niet ouder

bij eventuele aankoop wel degelijk naar vragen! (Ook bij
enting moet men naar ..bcshulst" vragen.) De „natuurlijke
koralen", zoeven genoemd, zijn aanvankelijk groen, later
geel en, hoe kan 't anders, koraal rood. Ze worden door de
vogels gegeten, maar meestal pas dan als er veel sneeuw ligt.
Een Engels schrijver zegt ,,dc meeste vogels eten bessen van
de hulst , maar de vogels in Holland houden er niet zo van",
zo had hij gehooid. Gehoord, van de vogels zelf misschien?
Desgevraagd? Van Sint Franciscus, de arme dienaar van
God, werd gemeld dat hij met de vogels kon praten. Ik kan
het ook, maar ze verstaan n ie t wat ik zeg, - tenminste ik
heb een aantal redenen om aan te nemen dat ze niet alt i jd
begrijpen wat ik bedoel. Dat is jammer. Wel komen ze met
vlugge vlerken aangerept als ze me 's winters naar buiten
zien komen met brood, kaaskorstjcs of een vctbal, - ik heb
ze vaak bessen van de Hulst zien eten, - maar misschien wa-
ren het Duitse vogels, hoewel dit aan hun tongval niet was
te horen . . . Ik heb eens gelezen dat met name de Viet-
namezen de gewoonte hebben hun dieren toe te spreken.
M i j n s inziens een heel goede gewoonte. In het bijzonder een
poes heeft grote behoefte aan toespraak, vooral wanneer die
behoefte in haar jeugd is gewekt. Er zijn poezen, die elke
huisgenoot of goede vriend bij zijn of haar thuiskomst met
omstandig gemiauw begroeten, /odanig dat men zou denken
dat zij een heel verhaal over gebeurtenissen die tijdens de
afwezigheid van de huisgenoot hebben plaatsgevonden ten
beste geven. Ik heb dit ook van verschillende kennissen ge-
hooid (,,de rechtvaardige kent het leven van „zijn dieren")
en het /.elf desondanks vaak ondervonden.
Terug naar de hulstbo^^ In het dorp Vorden, naast het
huis van de fami l i e Kle^r Lebb ink , staat sinds jaar en dag
een prachtige hulstboom, die, op borsthoogte gemeten, 1,65
meter in omvang is. Het is 'n essenhulst waarvan de
reeds geruime t i jd overleden oude heer Van der Wal eens
aan Lebbink zei: „Die boom was al heel groot, toen ik nog
heel klein was". Deze fe, rijzige H u l s t , is c lan misschien

wel vijfhonderd jaar oud (?) Moeilijk te geloven, nietwaar?
Veel steenkool misschien . . . De onderste takken zijn ge-
snoeid, mede door mensen die „takjes H u l s t " kopen en
verkopen. Want als de Kerstdagen in aantocht zijn, en ook
als er 's w i n t e r s sneeuw l i g t , zijn niet alleen de vogels, maar
ook de mensen „in" voor H u l s t , /oals de C omwallische
ballade zegt:

„Boom, die groent op Ker s tmis nog.
S t r u i k met bloedende borst.
H u l s t , met droppelen bloeds, geef die mij
als van de boom, enig voor Tante Marij".

Al heel vroeg, (13c - 14c eeuw) speelde de Hulst een rol in
de folklore De Kelten plantten hem in de buurt van hun
woning,: dat zou de boze geesten leren afstand te houden!
Als de beesten op stal moesten kalveren of biggen, t i jdens
de Kerstdagen, liet men /e rap naar bessen of bladeren kij-
ken van de Huls t , want dan waren de biggen talri jker, blan-
ker en ge/onder dan anders. Van de bast van H u l s t maakte
de ..sluwe vogelaar" met behulp van vij/el en notenol ie de
u i t e r s t kleverige en taaie lijm, - die eigenschap van geschikt
zijn als vogellijm, heeft de Hulst gemeen met de Mistlctoc,
die dan ook wel maretak of vogellijm wordt genoemd. H u l s t
wordt weinig gebru ik t als haag. omdat hij erg langzaam
groeit, hij gedijt het best in een vochtige atmosfeer en op
humiisrijke zandgronden. Czaar Peter de Grote, die in
Zaandam de scheepsbouw leerde, b i jna 2 meter lang was.
in een bedstede van 1,60 meter „sliep", s luisde zijn alsdan
nog overtol l ige energie: ..door enen kruiwagen herhaaldelijk
met rapheid en volharding dooi ene hulsthage te douwen".

H E N R I VAN DORSTEN

(Cliché's en tekst gedeeltelijk overgenomen van de G r a a f -
schapbode)

Nieuws van de Volkswagen
In één vrachtjumbo 72 Volkswagens
Het transport van Volkswagens vanuit de fabriek in
West Duitsland naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten,
gaat nog steeds per schip, en niet, zoals de hierbij ge-
plaatste foto suggereert, per jumbo-jet.
Maar als deze vorm van transport werd gekozen, dan
zouden in één jumbo al deze kevers gaan. Het zijn er
72 en ze staan - oog in oog, om het wat menselijker
te zeggen - met de eerste voor het vrachtverkeer in-
gerichte jumbo-jet, de Boeing 747F.

Zoveel gaan er in de jumbo-jet I

De vrachtreus vliegt bij de Lufthansa onder de naam
Cargonaut en is 56,4 m lang, 5,92 m breed en 2,49 m
hoog. Zij doet dienst op de Atlantische route tussen
Frankfurt en New York. De foto werd genomen voor
de jumbo-hal op de Rhein-Main-luchthaven in Frank-
furt. De kevers hebben, zoals de foto niet laat zien,
de blauwe en gele kleur van het embleem van de Luft-
hansa.
Overigens, een vergelijking metals basis de VW kever
mag dan reëel zijn, zij zegt niet alles over de wer-
kelijke laadkapaciteit van de vrachtjumbo. Wat dat
betreft, is het tekenender te bedenken dat de jumbo
in één keer 100 ton over de oceaan brengt.

fn Nederland 700.000ste VW

In de fabriek in Wolfsburg is deze maand de 700.000e
Volkswagen voor Nederland van de-band gelopen (mei
1972). Het was een VW 411 Variant, blauw-metallic.
Een grote hoeveelheid bloemen, met veel tulpen, sierde
de jubieleumwagen.

De 700.000 Volkswagens werden in Nederland verkocht
binnen een tijdsbestek van 25 jaar. Immers, pas in 1947
werden de eerste VW's in Nederland aan de man ge-
bracht. Nederland is, na de Verenigde Staten, de be-
langrijkste buitenlandse afnemer van de fabrieken in
Wolfsburg (personenauto's) en Hannover (bedrijfs-
wagens).

Nu loopt de ESVW

In aansluiting op de berichten over de veiligheidsauto's
ziet de lezer hier de eerste foto in Contact van de
ESVW (in goed Nederlands: Experimental Safety Volks
wagen) op de openbare weg. Het is de eerste rijklare
auto van de fabriek, die na bijna 2 jaar studie (de ont-
wikkeling begon in de herfst van 1970) aan daad-
werkelijke beproevingen wordt prijsgegeven.

Na de eerste rit in Wolfsburg en omgeving, waar de
auto geproduceerd is, ging de ESVW l naar de inter-
nationale verkeers-tentoonstelling Transpo 72 te Was-
hington. De wagen zal in deze vorm nooit in grote
aantallen worden geproduceerd. Niettemin levert zij een
goede bijdrage op het punt van de auto-veiligheid, om-
dat de verworvenheden bij de voorbereiding van de
produktie en de bij de produktie zelf ook in de seriebouw
van de 'gewone' modellen kunnen worden gebruikt.

De veiligheidsauto, die 1.422 kg weegt en 4,73 m lang
is, werd zo gekonstrueerd, dat de 4 inzittenden een
frontale botsing teg eneen vaste hindernis kunnen over-
leven, ook al bedraagt de snelheid 80 km per uur .
De auto wordt aangedreven door een achterin geplaatste
motor met een vermogen van 100 pk.

De experimentele Volkswagen
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Vordense
Winkeliersver

DAAROM 'KOOPT IN VORDEN'

WANT VORDEN BIEDT U VEEL MEER !

Onze hartelijke dank aan
onze kinderen, familie,
buren en kennissen voor de
bloemen, kadoos en vele
felicitaties, die wij mochten
ontvangen bij ons
50-jarig huwelijksfeest
G. W. Weonk
M. Weenk-Bouwmeester
Vorden, mei 1973
Schuttestraat 12

Te koop
parelhoender broedeieren
Horsterkamp 6

Tijdelijk gevraagd iemand
voor eenvoudige admini-
stratieve werkzaamheden
thuiswerk
Brieven onder nr 9-4
buro Contact Vorden

Te koop schrijfburo ouder-
wets eiken, antiek
G. W. Weenk, Vorden
Schuttestraat 12

Te koop plm. 1000 blauwe
cementpannen
D. Bargeman
Ruurloseweg Vorden

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Weekender crnbieding

Leuke T shirts
in effen en bedrukt met Ajax
beste spelers

SPECIALE PRIJS

f4,95
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Heer 36 jaar, goed millieu
zoekt kamer men pension
(vaste gast) voor direkt
in Vorden of omgeving
S.v.p. prijsopgaaf en tel.nr.
Brieven onder nr 9-3
buro Contact Vorden

Bejaardentocht
Op woensdag 27 juni organiseert het Komité weer de
jaarlijkse tocht. Dit jaar is onze reis als volgt:

Vorden . Harderwijk - Lelystad - Amsterdam - Volen-
dam - Hoevelaken - Nieuwe E 8 richting Vorden
waar wij bij

de fa Schoenaker hef afscheidsdiner
gebruiken

Vert^^precies 9 uur vanaf Kerkplein

Kosten f 25,- p.p. alles inbegrepen zoals andere jaren

Opgave liefst zo spoedig mogelijk bij de volgende
adre^B: Boersma, Dorpsstraat 6 - Tel. 1553
Eijerkamp, Zutphenseweg 14, Tel. 1386

Hassink, Raadhuisstraat 14 - Telefoon 1332

G. W. Eijerkamp
Vorden

Te koop bij inschr.
± 5 ha zwaar bemest
hooigras l perceel a.d. El-
terweg, 4 perc. a.d. Ooier.
hoekseweg nabij 't zieken-
huis Aanwijzing eig. H.
Makkink. Briefjes inleveren
op maandag 4 juni 's avonds
8 uur café 'den Elter'

1 juni
2 juni
7 juni
3 juni
7 juni
9 juni
9 juni
8-19jn .

12-19 jn.
18-23jn.
K> j u n i

20-23 ju
21 juni
27 juni

Iedere vrijdagmorgen weetanarkt
Jeugdsoos open iedere vrrjdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen bQ pick-
nickplaata Wlldenborehseweg
Kinderkantorij 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
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het
troêphuis; verkenners v.a. 14.00 uur, welpen
v.a. 14.30 uur

Grote rommelmarkt Buurtver. Delden
Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
Jong Gelre Ringvoetbalkompetitie
Jong Gelre Ringzwemwedstrijden
Jong Gelre Ringsportdag
Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
Jubi leumaktie Vordense Winkeliersverenig.
Etalagewedstrijd Vordense Winkeliersver.
Braderie Vordense Winkeliersvereniging
Bal voor gehuwden en verloofden in café-
rcst. ,,'t Wapen van 't Medler' Ruurloseweg

, Avondvierdaagse Vorden
Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
Bejaardentocht

l)c besturen vun de vereniging worden verzocht hun
aktivitcitcn aan ons door te geven dan kunnen deze
in dc/x* rubriek worden gevoegd.

Om te noteren!

Tel. winkel

1232

Kantoor
en veevoeders

2354

Na 18.00 uur

1232

ALBERS Vorden
Slijterij - Levensmiddelen

Veevoeders - Kunstmeststoffen

Brandstoffen

Binnenkort is er een volstrekt nieuw produkt verkrijg-
baar, waarmee de autobezitter op eenvoudige wijze zelf
zijn uitlaat kan 'opmoffelen' om deze tegen de zo ge-
vreesde roestvorming te beschermen. Met deze hoog-
hittebestendige Metion uitlaatspray met roestvrij staal
wordt de levensduur van de uitlaat met bijna 50 pro-
cent verlengd.

Het procédé is simpel en werkt als volgt: men brengt
het produkt (bestaande uit minuskule roestvrij staal-
deeltjes en een hooghittebestendig bindmiddel) met de
spuitbus gelijkmatig en tot in alle verborgen hoekjes
op de uitlaat aan en gaat dan rijden. Door verhitting
van de uitlaat (deze kan een temperatuur van rond
700 graden C bereiken) treedt van binnenuit een moffel-
procede op, waardoor het roestvrij staal als het ware
om het metaal wordt heengebakken, zodat aantasting
van buitenaf niet meer mogelijk is.
Meer dan welk onderdeel van de auto heeft de uitlaat
van korrosie te lijden. Dat komt door zijn funktie en
plaats, waarbij allerlei stoffen zowel van binnenuit (o.a.

koolmonoxide, waterdamp en loodverbindingen) en van
buitenaf (water, chnnikaliën in de atmosfeer en in de
winter zout op de bestrating) ook wanneer niet wordt
gereden, schadelijk op het metaal inwerken.

Een ideale situatie voor roestvorming is een hete uitlaat
waar koud en soms zout water tegenaan spat. Afhan-
kelijk van lange of korte ritten, strenge winters, veel
of weinig regen, wonen in een chemisch agressief miljeu
enz. mag men aanhouden dat de aantasting van de
binnen, en buitenkant van de u i t laa t ongeveer 50-50 is.
Aan de aan ta s t ing van de binnenkant van de uit laat
is door de automobilist zelf niet veel te doen, maar de
buitenzijde kan worden beschermd met zo'n roestvrij
staallaagje en dat betekent toch altijd nog een aanzien-
lijke verlenging van de levensduur. Gezien de slechte
weersomstandigheden in Nederland is die f 12,50 voor
de Metion roestvrij staal uitlaatspray, zeker in deze tijd,
geen overbodige luxe. Verkrijgbaar bij auto-shops, bij
garages, service stations, doe-het-zelf zaken en in de
meeste warenhuizen.



HENGELO (GLD)

31 mei Hemelvaartsdag

BEL CANTO
Zondag 3 juni Tina and The Sea-Set

3bars vol gezelligheid

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

Maandag 4 juni 1973
,

10.00-18.00 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. :
Wimdjacks (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 politlejassen (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, — , melk jassen, leren Jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partfl nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele Jasjes, waterdicht, tyzer-
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, vfllen, 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 f 19,75. 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

VAKANTIETIJD
en/of VRIJE TIJD

ga lekker relaxen met een

WELKOOP
RELAX STOEL

van 74,85 nu a/s aktie-prijs

V.L.C. "De Graafschap" g.a.
WELKOOP- W I N K L
Hengelo Gld, Spalstraat 37 - Linde, Ruurloseweg 120
Ruurlo, Stationsstraat 14 - Vorden, Stationsweg 20

Witte kunststof

medf'cf/nkasf
Niet stofaantrekkend

Afmet. 33x46x16 cm

Verstelbare vakjes

Ruimte in de deur

Met 2 laadjes

kan op slot
47,90 nu

f 29,50

WEEKENDAANBIEDLNG !

Prima

slaapzakken
TJni - dessin

Nu vanaf

f 29,75
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Gevraagd hulp in de huis-
houding voor hele of halve
dagen, per l juli of later
Mevrouw Edens
Dorpsstraat 5 Vorden

Te koop hooigras en
vorkschudder
Heersink Linde

Te koop tomatenplanten
H. G. Breuker
't Enzerinck

Gevraagd met spoed

serveerster of

leerling serveerster

Hotel Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Telef. 05753.1212

ADVERTEER IN CONTACT

twullink

vooraan in
schoenenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

ekelijks te koop gevraagd
rare stierkalveren

v«,or onze mestereen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

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

Bericht aan:

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

MEUBELINDUSTRIE

Lenselink B. V.
vraagt aankomend of leerling

lakspuiters

Ongeschoolde
krachten
voor diverse afdelingen

Sollicitaties mondeling, schriftelijk of telefonisch
aan ons adres:

VORDENSEWEG HENGELO GLD
Telefoon 05753-1481 of na 6 uur 1824

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Koopt in Vorden!
WANT U SPEELT

gratis
MEE, IN DE

JUBILEUMAKTIE
VAN DE

Vordense
Winkeliersver

10 RIJWIELEN
ALS PRIJZEN

Wi/f u
een gezellige avond meemaken?

Kom dan op 31 mei (Hemelvaarts-
dag) naar zaal Smit, Dorpsstraat 10
Vorden, waar voor u op zullen treden
en waarmee u kunt dansen

IIK VOM4SKI NSTVKKKNHJING

Reuzegom
uil Leuven

EN DE FOLKLOKISTISC HE DANSGROEP DE

Knupduukskes
Deelname: Volwassenen f 1,50

Kinderen tot 14 jaar f 0,50

CONCEPT
Uitbreiding huisvuilophaaldienst in
buurtschappen Delden en Hackfort

In de maand juli a.s, zal worden begonnen met
het lx per 14 dagen vuilnis ophalen in de buurt-
schappen Delden en Hackfort met omgeving,
terwijl in juni 2x een proefrit met de vuilnisauto
plaatsvindt.

Aan hoofdbewoners van panden in deze wijken
wordt hiervan bericht gezonden.

Degenen die op 5 juni a.s. nog geen aanschrijving
hebben ontvangen, omdat zij buiten het door ons
kollege aangewezen gebied wenen en die toch
gaarne willen aansluiten aan deze huisvuilophaal-
dienst, worden verzocht hiervan mededeling te
doen aan de afd. financiën op het gemeentehuis
te Vorden

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
w.g. G. J. Bannink

de sekretaris,
w.g. G. Kulsdom (wnd.)

VOOR

tuinmeubelen
en parasols
NAAR:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Grote sortering in diverse prijzen

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden brengt ter openbare
kennis dat vanaf 4 juni 1973 tot en met 4 juli
1973 voor een ieder ter gemeentesekretarie ter
inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan

Krinkerhof 11)78 nr 2

met Toelichting, kaart en bijlagen A en B

Het bestemmingsplan is gesitueerd tussen de
Westelijke Rondweg, de Strodijk, de Zutphense-
weg en de B. van Hackfortweg; e.e.a. ten noor-
den van het onlangs vastgestelde bestemmings-
plan Brinkerhof 1973, nr l

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren indie-
non tegen onderhavig ontwerp-bestemmingsplan

(Zie ook de rubriek 'Gemeentenieuws')

Vorden, 24 mei 1973

De burgemeester voornoemd,
G. J. Bannink (loco-burg.)

EN TOCH . . IS

ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514


