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Gemeenteraadsverkiezing 1974
Op verzoek publiceren wij de voorkeurslijst van de
in de gemeente Vorden gehouden raadsverkiezing.

LUST l CDA:
G. J. Bannink 1124
R. J. van Overbeeke 51
W. A. Kok 51
J. F. Geerken 52
W. A. J. Lichtenberg 71
H. Weenk 28
A. G. Mennink 68
L. Schoolderman 13
G. A. J. Hakvoort 10
G. C. Voerman 33
A. Schipper l
Mej. Th. M. J. Jansen 9
H. J. Graaskamp 3
E. Snoeijink 4
G. W. J. Tolkamp 3
F. W. Kruisselbrink
J. Brinkman
H. Neerhof 6

Totaal 1527

Gekozen zijn voor het CDA: G. J. Bannink, R. J. van
Overbeeke, W. A. Kok, J. F. Geerken en W. A. J.
Lichtenberg.

LIJST 2 PvdA:
J. Bosch 653
A. Ploeger 97
D. Krol 21
M. van der Heide-van der Ploeg 99
J.M. Bijlsma-Scholtz
A. R. Sikkens 17
G. Koerselman 74
G. Kamerling 3
G. H. Slagman 9
W. H. Mantinus 5
G. J. Wolters 2
F. J. Wolsing 8

J. Jansen

Totaal 1000

Gekozen zijn voor de PvdA: J. Bosch, A. Ploeger en
D. Krol.

LIJST 3 VORDENS BELANG:
J. W. M. Gerritsen 443
K. Duursma 22
G. van Zeeburg 71
Mej. J. M. Gotin'k 52
J. de Gruyter-Aartsen 41
G. Remmers 18
D. A. Lenselink 22
E. Schmitz-Wessels 6
L. de Boer 6
M. de Jong-Nijhof 2
J. Korenblek 2
S. Habekotté-van der Mei . 6

Totaal 691

Gekozen zijn voor Vordens Belang: J. W. M. Gerrit-
sen en K. Duursma.

LIJST 4 VVD:
Mr. R. A. van den Wall Bake 613
H. Tjoonk 68
H. A. Bogchelman 62
G. J. van Ark 51
M. C. T. Buitendijk van Dinther 13
H. Pelgrum 6
A. Harmsma 13
L. Rouwenhorst 5
Mej. J. E. Dolleman 7
Mr. M. A. V. Slingenberg 4
D. J. Besselink .7 2
J. T. Hesselink-van Zutphen 8

Totaal 852

Gekozen zijn voor de VVD: Mr. R. A. van den Wall
Bake, H. Tjoonk en H. A. Bogchelman.

Een
Dorpscentrum
in Vorden
Aan de leden van ons bestuur (de Stichting Dorps-
centrum) komen de laatste tijd geruchten ter ore over
de kwestie dorpscentrum; allerlei onder de mensen
levende vermoedens of gissingen worden blijkbaar
door andere mensen verder verteld als vaststaande
feiten; ons bestuur ds dan ook telkens verrast door
mededelingen die onjuist zijn.
De oorzaak van deze onjuiste informaties moeten we
misschien wel bij onszelf zoeken: nl. het verstrekken
van onvoldoende informatie omtrent de huidige stand
van zaken. Als verontschuldiging hiervoor kunnen we
aanvoeren, dat het ons minder goed voorkomt om tij-
dens een procedure, waarin nog op velerlei gebied
dringend noodzakelijke onderhandelingen moeten

plaatsvinden, te veel in de publiciteit te treden.
Om nu evenwel te trachten een onjuiste informatie-
stroom verder tegen te houden, achten wij het wen-
selijk op dit moment een zo objektief mogelijke stand
van za'ken van de orïtwikkrfjngen rond het dorpscen-
trum openbaar te maken. ̂ P
Zoals u ziöh wellicht nog herinnert, heeft onze stich-
ting enkele maanden geleden aan het gemeentebestuur
verzocht om een krediet van ƒ 10.000,— beschikbaar
te stellen voor het laten ontwerpen van een tekening
voor een dorpscentrum annex vergrote sportzaal op
het terrein van het huidige gymnastieklokaal, het
naastliggende sportterrein en de groenstrook bij de
Vordense beek.
Van de zijde van een aantal van de direkt en indirekt
omwonenden van dit terrein is toen aan het gemeen-
tebestuur kenbaar gemaakt dat men niet (zomaar)
met de vestiging aldaar akkoord ging (kon gaan).
Burgemeester en Wethouders van Vorden hebben
naar aanleiding hiervan op 9 mei een hoorzitting ge-
houden met de 'bezwaarden en onze stichting, om te
trachten een voor alle partijen aanvaardbare oplossing
te vinden voor het gerezen geschil.
Als gevolg van deze hoorzitting is toen een „werk-
groep dorpscentrum" geformeerd om de problematiek
nader in klein verband te onderzoeken en (hopenlijk)
op te lossen; zoals in het „Gemeentenieuws" van 22
mei jl. in dit blad door iet gemeentebestuur is mede-

gedeeld, bestaat deze werkgroep uit de burgemeester
en een ambtelijke assistent namens de gemeente, uit
twee afgevaardigden van de reklamanten en twee ver-
tegenwoordigers van ons stichtingsbestuur. Deze
werkgroep heeft inmiddels al een keer vergaderd en
zal - naar door ons wordt gehoopt - binnen afzienbare
tijd de gerezen moeilijkheden tot een voor allen ak-
septabele oplossing trachten te brengen.
U begrijpt dat in deze fase van overleg nog geen ver-
dere mededelingen knnen worden gedaan: een plan
zal eerst de instemming van de direkt betrokkenen
moeten hebben, voordat publiekelijk over allerlei be-
langen wordt gediskussieerd.
Wij hopen, als stichtingsbestuur, u althans voorlopig
voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de
huidige ontwikkelingen, en spreken daarbij dan tevens
de wens uit dat deze uiteenzetting zal bijdragen tot
het afstoppen van onnodige en onjuiste geruchten.
Het belang van de realisatie van een dorpscentrum is
onzes inziens te groot om dit door emotionele ge-
dachten - hoe begrijpelijk ook - geweld aan te doen.
Wij spreken de hoop uit dat de brede samenstelling
van ons stichtingsbestuur - vertegenwoordigers uit al-
le bevolkingsgroepen en -groeperingen - voor u vol-
doende waarborg is en voldoende vertrouwen opwekt
om eendrachtig, nuchter en met afweging van velerlei
belangen de realisatie van het dorpscentrum verder te
bepleiten en door te voeren.

Vorden ,31 mei 1974.
Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum.

BEDANKT

VOOR UW STEM

Openbare Bibliotheek
A.s. vrijdag 7 juni begint er in de Openbare Biblio-
theek 'n verkoop van ou^kummers van tijdschriften.

Z I L V E R W I T E D E L S TAAL

KOERSELMAN CASSETTES

Vordens Toneel
Op vrijdag 24 mei heeft Vordens Toneel in de feest-
tent te Eikelhof gemeente Olst weer een uitvoering
gegeven van het toneelstuk „Die brave meneer Pot".
De plm. 700 aanwezigen zagen een vlot en goed ver-
lopen toneelstuk. Na afloop was er dan ook een dank-
baar applaus.
Eerder die weök 'had Vordens Toneel dit stuk gere-
peteerd voor de 'bewoners van het bejaardentehuis
De Wehme, die avond waren er plm. 80 personen
aanwezig. Al met al weer twee geslaagde avonden
voor Vordens Toneel.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdag-
ochtend van 10.00-12.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrij-
dagochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink vrijdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

Deze week komen twee onderwerpen aan de orde,
t.w.:

/. de taakverdeling binnen het kollege van Bur-
gemeester en Wethouders van Vorden, en

2. aanvragen om hinderwetvergunning.

Ad. 1.
TAAKVERDELING BINNEN HET KOLLEGE
VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN VORDEN
In verband met de komst van de nieuwe burge-
meester heeft het 'kollege van burgemeester en wet-
houders besloten, dat met inachtneming overigens
van de uitsluitende beslissingsbevoegdheid van het
kollege als geheel, de afzonderlijke leden zich in
het bijzonder met de hieronder achter hun naam
vermelde zaken zullen bezighouden.

De burgemeester:
algemeen bestuur; agglomeraitieve aangelegenhe-
den (o.m. gewestvorming); ruimtelijke ordening;
grondtransaktie; rekreatie; ekon. aangelegenheden;
onderwijs; milieuzaken; gemeentelijke personeels-
aangelegenheden. Daarnaast uiteraard volgens de
wet eigen bevoegdheden van de burgemeester, zo-
als politie, brandweer, bescherming bevolking enz.

Wethouder Bannink:
openbare werken en bouw- en woningtoezicht.

Wethouder Gerritsen:
financiën; spoft, ikultuur- en jeugdzaken; maat-
schappelijk welzijn en bijstandsverlening.

Als loco-burgemeester treedt op wethouder Ban-
nink.

Ingaande l juni 1974 zullen de leden van het kol-
lege als volgt voor het publiek te spreken zijn.
De burgemeester: elke vrijdagmorgen van 10.00-
12.00 uur.
Wethouder Bannink: elke dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur.
Wethouder Gerritsen: elke vrijdagmorgen van
10.00-12.00 uur.

Ad. 2.
AANVRAGEN OM HINDERWET-
VERGUNNING
De volgende personen hebben bij Burgemeester en
Wethouders een aanvraag om vergunning ingevol-
ge de Hinderwet ingediend, t.w.:

a. de heer J. A. Vruggink, wonende Riethuisweg
4 te Vorden, de heer G. van Ark. wonende
Wildenborchseweg 19 te Vorden, de heer J.

W. Krijt, wonende 't Heegken 5 te Vorden en
de heer G. Th. H. Hummelink, wonende Spie-
kerweg 4 te Vorden, allen voor het oprichten
van een veehouderij met mestopslag alsmede
de opslag van resp. dieselolie, resp. HBO-I,
resp. propaangas. op de percelen kadastraal be-
kend gemeente Vorden, resp. N nr. 27 resp.
sektie C nr. 1201, resp. sektie N nr. 64-65, resp.
sektie N nr. 86;

b. Drukkerij Weevers B.V., wonende Nieuwstad
12 te Vorden, voor het oprichten van een nieu-
we drukkerij op het perceel kadastraal bekend
gemeente Vorden, sektie K nr. 3972;

c. de Vordense Coöp. Zuivelfabriek, Burg. Gal-
léestraat 61 te Vorden, voor een nieuwe, de ge-
hele inrichting omvattende, vergunning voor
een zuivelfabriek op het perceel kadastraal be-
kend gemeente Vorden, sektie K 3258.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot
uiterlijk 11-6-1974.

Voorts heeft ieder de gelegenheid in persoon of bij
gemachtigde mondeling bezwaren in te brengen in
een openbare zitting ten gemeentehuize op dins-
dagochtend 18 juni 1974.

Zij die niet in persoon of bij gemachtigde op bo-
venbedoelde zitting zijn verschenen, zijn niet ge-
rechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig
schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en niet op
de zi t t ing zijn verschenen, zijn wel tot beroep ge-
rechtigd, indien zij niet woonachtig zijn in een ge-
meente, waar ingevolge artikel 9, lid l, onder b, of
lid 3, der hinderwet, openbare kennisgeving moet
geschieden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdienst

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. Veenendaal (dienst van Schrift/Tafel)

10.00 uur ds. J. Veenendaal (dienst van Schrift/Tafel)

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur eerw. heer M. C. Smit emeritus te Vorden

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. B. Baak van Doesburg (tevens kinder-
nevendien st)
19.00 uur ds. D. M. Verschoor van Dieren

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

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

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

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

NCVB op reis
Begunstigd door fraai weer maakten de leden van de
Ned. Chr. Vrouwenbond uit Vorden een uitstapje.
Via een rustige, aan natuurschoon zeer rijke route,
bereikte men Hoenderlo waar koffie werd gedronken.
Vervolgens werd slot Oud-Zuilen te Maarssen be-
zocht. Aan een rondvaart door de grachten van Am-
terdam en een bezoek aan het wassenbeeldenmuseum
werd enorm veel plezier beleefd.
Op de terugweg werd het diner in Klarenbeek alle
eer gedaan.



Voor uw vakantie

GROTE OPBLAAS-
BARE BOOT
geen f 25,- maar nu

19.95

Parein

BASTOGNE
KOEKEN

pak van 149 voor

vlees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 sfuks

Slavinken
3 stuks

Bief stuk tartaar
3 stuks

Saucijzen
500 gram

Magere speklappen
500 gram

Runderstooflappen
500 gram

Mag. malse riblappen
500 gram

Fijne verse worst
500 gram

Fijne vleeswaren
150 gram ZURE ZULT 79

/Ml 200 gram GELDERSE KOOK WORST 99
(alleen aan stuk)

150 gram BOERENMETWORST 119
SLAGERS LEVERWORST ± 500 gram 199
150 gram PALINGWORST 119

Steeds voorradig eerste kwaliteit lams- en kalfsvlees

Duyvis

BRAADPAN
DINERS

alle soorten, per pak nu slechts

Bos

ORCHIDEE
ARAGNUS

nu

groente en f ruit

Verse spïnazie
per kilo

Nieuwe oogst sperziebonen
500 gram

Nieuwe uien
(Egyptische) per kg

Sunkist sinaasappelen
per net

Heerlijke kersen
500 gram

Cyprus perssinaasapp.
(vol sap) per net

Panklare spitskool
500 gram

Uit onze zoetwarenhoek
Heerlijkejrindakoeken
per pak W.

Spritskransen
(100% roomboter) groot pak

Gevulde Amsterdammertjes
pak a 6 stuks voor

Heerlijke Hollandse koffiekoeken
van 147 voor

Heeft u dat heerlijke krentebrood van de Warme Bakker al geproefd?

Black & White Whisky
1410 voor 1295

Legner brandewijn QQ,-
literfles voor O\/O

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Vetter likeuren
(naar eigen keus) kleine fles

Legner jonge jenever
liter voor

495

925
HARING IN TOMATENSAUS
groot blik van 189 voor

FRANSE OF GROVE MOSTERD
bierpul

PINDArs IN DOP
per zak van 95 voor ,

VRUCHTENHARTJES
zak van 75 voor

PCD THEEZAKJES
doos a 20 stuks voor

KOFFER BONTE REUS
voor de bonte was, nu ,

SUNIL ZEEPPOEDER
koffer van 795 voor

BETUWE APPELMOES
literblik nu voor

FRUITCOCKTAIL
literblik deze week

PCD ROODMERK KOFFIE
500 gram

ROYCO GROENTESOEP zakje 59
Elk 2e zakje voor

ZOUTJES VAN VERKADE
peppers of pindapeppers nu ....

PATRIA EENHAPS CRACKERS
pak van 105 voor

KLEENEX KEUKENROL
pak a 2 stuks nu voor ,

DE BETUWE H.H. JAM
(aardbeien) van 149 voor

FAMBRO SHAMPOO
familie flakon, nu van 239 voor

LUX TOILETZEEP
3 stukjes van 177 voor

VRUCHTENSINAS
literfles voor

FRAMB.-BESSENWIJN met jonge
jenever (Siebrand) per fles

SIEBRAND AMONTILLADO
2 literkruik voor

VRUCHTENSINAS IN BLIK
nu 3 blikjes voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken die
wij bij ons huwelijk mochten
ontvangen, zeggen wij allen
hartelijk dank

Gerrit
en Berty Bargeman

Vorden, juni 1974
De Horsterkamp 25

Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboorte
van ons zoontje en broertje
FRANK JAN
We noemen hem FRANK

Jan
en Gerrie Woltering
Rachel

Vorden, 31 mei 1974
Het Vogelbosje 4

Voor uw blijk van mede.
leven, dat wij mochten
ontvangen tijdens de ziekte
en na het overlijden van
mijn lieve vrouw en onze
lieve moeder

Grada Johanna
Scheffer-Lebbink

betuigen wij u onze
oprechte dank

Fam. Scheffer-Lebbink
Vorden, juni 1974
Deldensebroekweg 7

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje
Maria Everdina
(MARIEKE)

G. H. Vaags
M. E. Vaags-Oltvoort
Wilma

Vorden, 28 mei 1974
Het Hoge 11

Te koop l mini-fiets
'Gazelle' bij G. Klein
Lebbink, De Steege 36
Vorden Telefoon 1878

Te koop aardappelen
f 10 per mud
Helmink
Eldersmaat 3 Vorden

Te koop l meisjesfiets
(6-8 jaar) Regelink
Warkenseweg 4 Vorden

EMPO
vraagt
jeugdige
medewerkers
(geen
vakantiehulpen)
in diverse afdelingen

Enkweg 17 - Vorden
Telefoon 05752-1241

Te koop gevraagd
winkel-woonhuis of woning
daarvoor geschikt te maken
Brieven onder nr 35-1
buro van dit blad

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

WMMMW)^^

Schoolderman
Raadhuisstraat

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Meubelstoffeerder heeft nog
tijd over
Inlichtingen buro Contact

Te koop 4 éénpersoons
luchtbedden z.g.a.n.
Telefoon 1417

1944 1974

Zo de Here wil, zullen onze geliefde ouders
en grootouders

G. DIJKMAN
en
E. DIJKMAN-OLTVOORT

op 7 juni a.s. hun 30 jarig huwelijk herdenken
U kunt hen feliciteren op donderdag 6 juni
in cafe-restaurant 't Wapen van 't Medler,
(Eijkelkamp) Ruurloseweg 114 te Vorden
van 19.30-21.30 uur

Hun dankbare kinderen
Henk - Irene - Henrike
Jan - Ria
Marti en Opa

Vorden, mei 1974
Kapelweg 8

Inplaats van kaarten

FRANS ZIEVERINK
en
CARLA GERRITSEN

delen u mede dat zij voornemens zijn in het
huwelijk te treden op vrijdag 14 juni a.s. om
11.30 uur ten gemeentehuize te Vorden

Juni 1974
Vorden, Prins Bernhardweg 4
Vorden, Het Wiemelink 19

Toekomstig adres: Het Wiemelink 19, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal Smit
Dorpsstraat 10 te Vorden

Inplaats van kaarten

FRANK KLAARMOND
en
IET ROUWENHORST

geven u kennis van hun voornemen in het
huwelijk te treden op vrijdag 14 juni a.s. om
11 uur in het gemeentehuis te Neede

Neede, Dumasweg 61
Vorden, Stationsweg 23
Juni 1974

Toekomstig adres: Kwartelstraat 34, Neede

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café
restaurant Schepers te Lochhuizen

yy\ttmvwwwtovwww^

Heden overleed nog vrij onverwachts, onze lieve
vader, behuwd, en grootvader

GOVERT HENDRIK VAN DER PEUL
weduwnaar van J. van Keulen

op de leeftijd van ruim 76 jaar

Vorden: J. J. van der Peijl
J. van der Peijl-Wunderink

Den Dolder: G. H. van der Peijl
F. M. van der Peijl-De Gier
en kleinkinderen

Vorden, 30 mei 1974
'Huize Tiro'
Zutphenseweg 81

De teraardebestelling heeft 4 juni te Vorden
plaatsgehad

Heden werd uit onze familiekring weggenomen
onze beste oom

ANTOON MENNINK

op de leeftijd van 86 jaar

Familie Mennink

Vorden, 3 juni 1974
Galgengoorweg 19 'Molendijk'

De begrafenis zal plaats vinden donderdag 6 juni
a.s. om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden

Kamperen ?
Ook wij kunnen u

CAMPING-GAZ
leveren voor verlichting, verwarming
en koken.

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 Vorden Telef. 1261

beenklachten?
Kom dan vandaag nog Supp-hose nylons of
panties bij ons passen en u kunt uw
beenklachten vergeten!

Siipp-hose*
geeft echte steun

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Tarwebrood
EEN MAAL APART !

En nog 49 andere broodsoorten

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg Vorden Telefoon 1384

Ruime keus behang
Meer dan 500 soorten

natuurlijk bij

Uiterweerd
Heel iets aparts en exklusief,
leuke kombinaties.

Niet duurder, wel beter

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDERSBEDRIJF

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

WWSMMMWWWWVWS^^

ZATERDAG 8 JUNI A.S

BAL
voor gehuwden en
verloofden
Muziek: THE MOODCHERS

aanvang 19.30 uur

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

Dit is nu de HISTOR 850 KLEURMACHINE

Op het moment dat u wacht 850 kleuren in

hoógglans, zijdeglans of latex muurverf!

Gratis kleurenstrips om mee naar huis te nemen. Een kleurenfestijn zoals
nog nooit gezien in Vorden ! Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit om dit
kleurenwonder eens bij ons te komen bezichtigen

Doe-het-zelf centrum
(HARMSEN) SCHOOLSTRAAT 6 — VORDEN

U weet wel, het adres waar ze ook zo veel GOEDKOOP behang hebben!

voor al uw
buitenlands gelden
reisverzekeringen

Dinar, Peseta,
Pound,

Escudo,
Lire, Mark,

Franc, Dollar,
Eroner, Forint,
Dirham, Schilling,
Leva, Lei, Drachme

Rabobank
Zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken.

DAN BE !N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

PANNEKOEXEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN l

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medjer - Tel. 6634

Ook voor het
STOFFEREN VAN
l T W MEUBELS
naar

Tapijthal Harmsen
Vorden
Telefoon 05752-1486

Gevraagd een meisje voor '
winkel en huishouding
Ten Brinke, Vorden
Zutphensew. 131 Tel. 1415

Te koop Vz ha kuilgras
Briefjes inleveren voor
11 juni Vorsterw. 3 Vorden



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Kassakoopje 6 stuks AMSTERDAMMERTJES voor f 1.15

VLEES Ie kwaliteit voor uw
pinkstermaaltijd !

KEURSLAGER

Speklappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram ,

Hamlappen
500 gram

Dikke vleesribben
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram nu

Doorr. runderlappen
1000 gram '. ,

Hamburgers
3 stuks

Gelderse schijven
3 sfuks

Ballen gehakt
3 stuks

woensdag Gehaktdag
500 gram

Vrijdag: 500 gram heerlijke

Verse worst
Nasi en Bami
(uit eigen keuken) 500 gram

428
800
165
165
150
250
298
198

UIT ONZE ZUIYELAFDELING
Halfvolle melk
1 liier van 75 voor

Vruchten yoghurt
1/2 liter van 75 voor

Hopjes vla
y2 liter

i • 1 5«Y«HW>"* ^/l'UUÜWfc»** ' '

RUIME SORTERING IN BUITENLANDSE KAAS

69
89
69

Kersverse groenten
en fruit
Aardappelen
Malse sla
Import appelen
Paprika's^
Champignons

Maandag en

Postelein

(Bintjes) 5 kg voor slechts

2 kroppen

Granny Smith, 1 kg

2stuks

200 gram

heel kilo

138
58

198
78
98

78

DIEPVRIES

Groko spinazie
Heerlijke saté
Friki hanen

450 gram

'Friki'

1100 gram

79
215
388

Pracht bos TROS-ANJERS voor slechts f 2.49

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram CERVELAAT

150 gram GEBRADEN GEHAKT

100 gram GEKOOKT SPEK

100 gram BERLINER

129
119
88
75

UIT ONZE BROODBOETIEK
en gebak koeling 5 KOFFIEBROODJES

van 180 voor 169
89

Heerlijk warm brood van de Echte Warme Bakker

Van Groningen

GOUDSTER wit of bruin brood
800 gram voor slechts

FLES AZET APPELSAP

VIVO KOFFIE bonen of gemalen
nu 2 nakken van 476 voor .,

PICCOLO KNAKWORST

CALVE BORRELNOOTJES
verschillende smaken

CALVE BARBEQUE SAUZEN

SISI SINAS

— -^^— — ___— i_^_..______^^__M^^_^______^_^_^^^^^^_^^_

70t W

399W%r

109m^J\J

139• ̂ ^ %^

169• ww

/*/\
69\*\j

PRACHTIGE TUINSTOELEN
\IC\C\Y

T SHIRTS
Vivo W K

AANMAAKBLOKJES

VIVO BESCHUIT
2 rollen

'MISS KIRA' HAARLAK
^met aratis kam^ nrotf* KIK

VERKADE PEPPERS
cirote zak

1995*\J\J\J

475^w t w

119
• m\J

108• ̂ ^^^

535\J\J\J

JÊf\Wm

•25IwW

RAAK UP

ZILVERUITJES

KOMKOMMERSCHIJVEN

FRISIA VERRASSINGSZAKJES

DE ENIGE ECHTE SEVEN UP

Aanbiedingen geldig t. m.

98\j\j

89%^\^

69^^^^

89
89\j\j

10 juni
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VORDENS BELANG VEROVERT 2 ZETELS
IN DE GEMEENTERAAD

Zeventien procent van de Vordense bevolking gaf zijn
vertrouwen aan de nieuwe Stichting Vordens Belang,
die daardoor haar intrede in de raad doet met 2 zetels.
„Men zou zich kunnen voorstellen, dat men in V or-
den zou kunnen denken, dat in feite niets veranderd
is", zo verklaart de heer Jac. H. de Jong als voorzitter
van Vordens Belang. „Maar daar kan men zich in
vergissen. Vordens Belang is geen voortzetting van
welke partij dan ook. De brede samenstelling van de-
ze stichting is uniek. Door alle partijen heen zullen
wij onze doelstellingen trachten te verwezenlijken",
aldus de heer De Jong.

De lijsttrekker van Vordens Belang - de heer J. W.
M. Gerritsen - toonde zich uitest tevreden met de
uitslag: ,Jn feite zijn er twee dingen gebeurd", zo
stelde 'hij. „In de eerste plaats heeft men zijn vertrou-
wen uitgesproken in een nieuwe opzet, zoals Vordens
Belang voorstaat, daarnaast beschouw ik het als po-
sitief, dat men daarmede tevens een zittende wethou-
der een teken van vertrouwen 'heeft gegeven. Vordens
Belang is nieuw en ik zal het als een eervolle taak
beschouwen de doelstellingen van de tweede stichting
te verdedigen. Maar ik zal dit niet als wethouder
doen. Een wethouder moet kunnen steunen op een
meerderheid in de raad. De partij die ik vroeger ver-
tegenwoordigde had ook 2 zetels en men zou dus in-
derdaad kunnen stellen, dat er niets veranderd is, zo-
dat ik m i j wel weer beschikbaar zou kunnen stellen
Men 'heeft zelfs beweerd dat ik bij Vordens Belang
mijn diensten heb aangeboden om weer wethouder te
kunnen worden. Hoe schromelijk heeft men zich daar-
in vergist. Tk ben namelijk van mening, dat ik Vor-
dens Belang en daarmede het gemeenschappelijk be-
lang thans het beste kan dienen door als raadslid de
doelstellingen van Vordens Belang te verduidelijken.'

Direkt aan het werk
Reeds op de avond van de verkiezingen werd de bij-
eenkomst van de kandidaten en 'het bestuur van Vor-
dens Belang omgevormd tot een soort werkvergade-
ring. Na de gelukwensen aan de heer K. Duursma die
naast de heer Gerritsen in de raad is gekozen, kwa-
men de doelstel'lingen aan de orde.
De heer Jac. H. de Jong stelde voor, reeds direkt
werkgroepen te formeren om de belangrijkste doelstel-
lingen gestalte te geven in goed gefundeerde bestude-
ring van verschillende mogelijkheden. Dit vond de
instemming van alle aanwezigen. De voetbal wed str i je
Feyenoord-Tottenham Hotspurs. die elders in de zaa
via de televisie op een laag pitje stond, werd wegge-
draaid. Serieus werd toen gesleuteld aan een zo doel-
matig mogelijke opzet van de werkgroepen. De vol-
gende werkgroepen werden geformeerd: werkgroep
dorpscentrum en sport; werkgroep totstandkoming
Vordense aula; werkgroep wetswinkel en sociale pro-
blematiek; werkgroep milieu en landschap. Binnen-
kort zal heit aantal werkgroepen nog worden uitge-
breid met een werkgroep bejaarden.
De vergadering kon zich niet algemene stemmen ver-
enigen met 'het voorstel van de heer Gerritsen om
zich niet meer herkiesbaar te stellen als wethouder.
De aanwezigen waren unaniem van mening, dat Vor-
dens Belang een konstruktieve oppositie zou moeten
voeren teneinde het bestuurlijk beleid in Vorden kri-
tisch te begeleiden. Opbouwende kritiek, samengaand
met zo goed mogelijk gefundeerde voorstellen. Een
positieve benadering avn alle initiatieven van welke
partij dan ook, als dit in het gemeenschappelijk be-
lang van Vorden mag worden geacht. Aldus besloot
voorzitter Jac. H. de Jong de vergadering.

Schietwedstrijden
Eens per jaar gaan de Nimrods van de Nederlandse
Vereniging van. Jachtopzieners afd. Gelderland hun
krachten met elkaar meten. Meer dan 54 jagers na-
men ditmaal deel aan de grote schietwed strijden op
haas. doublet, dwarsvliegers en buks welke op de be-
kende schietbaan Hameland van de fa Martens in het
Galgengoor werden gehouden.
Onder het toeziend oog van voorzitter Van Wouden-
berg Hamstra van de afd. Gelderland deden de jagers
hun 'best zoveel mogelijk punten te scoren. Zowel op
vaste als de vrije baan werd uitstekend geschoten me-
de dankzij de ideale weersomstandigheden. Van de
ouderen beneden de 55 jaar die in de morgenuren „in
het geweer" kwamen was de heer Dengerink uit Er-
lecom de beste schutter en kwam daardoor ook in het
bezit van de fraaie wissel beker. De heer Verkuyl uit
Hattem won bij de deelnemers boven de 55 jaar.
Fn de middaguren werd er ook volop geschoten. Zelfs
de dames (15 in totaal) waagden een kansje op de
buksbaan. De uitslag was hierals volgt. Buksbaan
dames: 1. mevr. Eefting, Nierssen. Vrije baan (dwars-
vliegers): 1. G. van Veldhuizen. Buksbaan: 1. Renes,
Voorst. Hazenbaan: 1. G. van Veldhuizen. Doublet-
ten (afgaande): 1. D. v.d. Kaa, Staveren. Inkomende
duiven: 1. Konijneriberg. Vaste baan: 1. M. Bronk-
horst. Bij de onderlinge wedstrijden tussen Overijsel
en Gelderland kwam Overijsel (Van Ankum, Dalfsen,
Dekker en J. v.d. Kaa) in het bezit van de wisselbe-
ker. De heer Woudenberg Hamstra reikte de prijzen
uit.

Open bejaardenmiddag
Aan de uitnodiging uitgegaan naar alle 65-plussers in
Vorden, om de open 'bejaardenmiddag bij te wonen is
ruimschoots gehoor gegeven. Ongeveer 175 dames en
heren waren woensdag 29 mei in het Jeugdcentrum
aanwezig en hebben genoten van een fijn programma
en lekkere traktatie. Leerlingen van de Medlerschool,
onder leiding van mevr. Hazekamp, voerden een aller-

aardigste musical op. Vlot en vrijmoedig speelden en
zongen ze het verhaal van het standbeeld van Csaar
Peter.
Mej. Heyink uit Almen boeide met het vertellen van
sprookjes van Grimm en God f ried Bomans (sprook-
jes voor grote mensen!). Daarna vertelde ze op gees-
tige wijze in dialekt over Dina en haar Mans; Dina
die over 't pösken viel en die zo graag tomaten
kweekte; Mans die zoveel begrip had voor „mien
deerne".
Mevrouw Bosman leidde de middag en de heer
Woudstra sprak een dankwoord. Traktatie en slotlied
waren: Vordense zwanehalzen en het Vordense volks-
lied. Hartelijk dank dames van de bejaardenkring
voor deze uitstekend georganiseerde middag.

Kollekte
In de week van 9-15 juni a.s. zal in onze gemeente
de jaarlijkse kollekte ten gunste van Sonnevanck-Zon-
negloren plaatsvinden. Ongetwijfeld vragen velen zich
af: is dat nu nog wel 'nodig, er komen in ons land nog
slechts weinige gevallen van tbc meer voor. Dat is
ook zo. maar waakzaamheid omtrent deze ziekte blijft
een eerste vereiste. (Denk aan de onverwachte tbc-
explosie in Ede, in dit vroege voorjaar, waar plm. 100
mensen besmet bleken te zijn.) Het centraal bureau
van Sonnevanck en Zonnegloren heeft gemeend, nu
de nood in eigen land minder groot is, de opbrengst
van deze kollekte mede te bestemmen voor tbc-be-
strijding in Malie (West-Afrika), Zambia en Indone-
sië. Wanneer men enigszins met de leefwijze en ge-

woonten van de inwoners van deze landen bekend zal
zijn (en wie is dat niet. het is bijna dagelijks te zien
via de televisie) is het duidelijk dat hier nog een ge-
weldige taak wacht.
Wanneer straks een kollektant(e) bij u aan de deur
komt stel hem/haar dan niet teleur, maar geef met
milde hand.

Het plaatselijk komité:
G. Rouwenhorst-Kieft, Mispelkampdijk 7
H. W. Bijenhof-Harmsen, Zutphenseweg 66

Wehmenieuws
Vrijdag 30 mei maakten een 40-tal bewoners van De
Wehme het jaarlijkse uitstapje per touringcar. Deze
keer ging de rit via Zutphen-Apeldoorn-Hoevelaken
naar Amsterdam. Hier werd een bezoek gebracht
aan het wassenbeeldenmuseum van Madame Tus-
saud. Na het gebruik van een heerlijk etentje maak-
ten de bewoners een boottocht van ongeveer vijf
kwartier door de grachten en de haven, wat zeer in-
teressant was. Vervolgens voerde de bus hen via
Nieuwe Zuid-Flevopdlder naar Biddinghuizen waar
in een zeer gezellig restaurant onder het genot van
een kopje koffie nog een uurtje werd doorgebracht.
Hierna ging de reis over Harderwijk-Apeldoorn weer
huiswaarts waar zij voldaan tegen negen uur weer
thuis kwamen. Door de goede zorgen van het perso-
neel was ook hier weer koffie gereed en liet het zich
goed smaken. Direktrice en personeel werden dank
gebracht voor de goede zorgen.

Voor de zevende maal in Vorden
avondvierdaagse

De Vordense gymnastiekvereniging Sparta organiseert
deze week voor het zevende achtereenvolgende jaar
een avondvierdaagse. Deze wandeltocht staat bij de
Vordense bevolking goed aangeschreven, getuige het
aantal deelnemers dat telkenjare varieert tussen de
700 en 800.
De start is op woensdag 5 juni bij de openbare lagere
school. Een ieder die de afstand aflegt waarvoor is
ingeschreven, ontvangt een medalje terwijl er vanzelf-
sprekend speciale medaljes zijn voor hen die reeds
vaker hebben deelgenomen. De plaatselijke EHBO
evenals de politie heeft weer toegezegd medewerking
te willen verlenen. Hie^fcler plaatsen wij de route
zoals die wordt gelopen.^^

Ie dag 10 en 15 km: o.l.s. dorp. Kerkstraat, Burg.
Galléestraat. Het Jebbink, De Boonk, Het Wicmelink,
Mispelkampdijk, Almenseweg, Wilmerinkweg, Ga-
zoordijk, Dennendijk. Zu^tenseweg oversteken, Den-
nendijk. 10 km: BoggelBBr driesprong, Hoekendaal-
seweg, Kruisd i jk . Strodijk. 15 km: Boggelaar, Den-
nendijk, Blekdijk, Hekkelderdijk, IJzerhorst, Hack-
foortselaan, Kruisdijk, Strodijk. 10 en 15 km: Zut-
phenseweg, Het Jebbink, Burg. Galléestraat, f inish.

2e dag 10 en 15 km: o.l.s. dorp. Kerkstraat, Zutphen-
seweg oversteken. Raadhuisstraat. Nieuwstad, langs
De Wehme, Rond weg oversteken, Eldersmaat. 10 km:
Baakseweg. Riethuisweg, Deldensebroekweg. 15 km:
Baakseweg. Koekoekstraat, Beckerstraat, Baron v.d.
Heidelaan, Baakseweg. 10 en 15 km: Riethuisweg,

Deldensebroekweg, Deldenseweg, Hilverinkweg, Del-
denseweg, Rondweg oversteken, Nieuwstad, Raad-
huisstraat, finish.

3e dag 10 en 15 km: o.l.s. dorp, Kerkstraat, Insulin-
delaan, Molenweg, Wilhelminalaan, Emmaplein,
Ventweg, Schuttestraat, Bekmansdijk. 10 km: Kos-
stedeweg. Lieferinkweg (rode pijltjes volgen), Linde-
seweg. 15 km: Bekmansdijk. Bergkappeweg, Onstein-
seweg, Schuttestraat, Zelledijk, Vosheuvelweg, Lin-
deseweg, Zomervreugdweg, Lieferinkweg, Lindese-
weg, Schimmeldijk. 10 en 15 km: Schimmeldijk, Vor-
dense Bosweg, Horsterkanj^Stationsweg, Molenweg,
Insulindelaan, finish. ^ff

4e dag start 20 km 13.30 uur 15 km 14.15 uur; 15
' km: o.l.s. dorp. Kerkstraat. Fnsulindelaan, Al-

menseweg, weg naar kasteel, Almenseweg, Heijen-
daalseweg, Enzerinckweg,Eeeoordweg. 15 km: Wil-
denborchseweg. 20 km: l^lntjesvoortseweg. Molen-
dijk, Sekdijk, Giezenkampweg. Mosselseweg, Ree-
oord weg, Wildenborohseweg. 15 en 20 km: pick-nick-
plaats, Enzerincweg, bos in (pijlen volgen), Lekkebek-
je (hier worden de medaljes uitgereikt), Van Lennep-
weg (hier opstellen voor de intocht).
Route van de intocht (met medewerking van de mu-
ziekkorpsen Sursum Corda, Concordia en Kon. Ju-
liana uit Zelhem): Mispelkampdijk, Het Wiemelink,
De Steege, Het Jebbink, De Boonk, Zutphenseweg,
Insulindelaan, Kerkstraat, schoolplein. Uitreiking van
de groepsprijzen en sluiting.

Ingezonden
(buiten verantwoording van de redaktie)

Nog even een kort wederwoord op de reakties van de
dames Gerritsen en Schmitz naar aanleiding van mijn
ingezonden stukje.

Dames, ik las uw art ikel t jes goed door. maar kreeg
geen enkel verbeterd inzicht. Tk sta nog helemaal ach-
ter mijn ingezonden stukje. Behalve uw kritiek wa-
ren er ook fijne sympathiebetuigingen. Reakties van
mensen die grote waardering hebben voor de vele vrij-
willigers, die in samenwerking met anderen heel be-
langrijke dingen op velerlei gebied tot stand brachten.

Vrijwilligers, die met liefde en overgave, zonder enige
vergoeding, hun tijd geven voor de ander. Wat zou ik
er veel kunnen noemen. Ze staan beslist niet aan de
kant. Ze waren er vroeger, ze zijn er nu nog. Door
hen gebeurde er veel . . . en nog steeds gebeurt er
heel veel goeds in Vorden.

Hoe het zij:
Zeker is dat ik niet schreef in mijn belang.
Zeker is ook dat ik niet schreef in opdracht van de
VVD, mijn partij, die ik trouw ben en ... waarop
ik nu ga stemmen.

Vorden, 29 mei 1974.

C.V.-N., Zutphenseweg 77

Nieuwe bestuursleden
NCVB
Tijdens de laatste ledenvergadering van het seizoen
van de NCVB was het belangrijkste agendapunt de
installatie van twee nieuwe bestuursleden t.w. mevr.
W. H. Voerman-van Reenen als presidente en mevr.

. J. B. de Klerk-Wamsteker als tweede sekretaresse.
|

De scheidende bestuursleden mevr. M. Berenpas-v.d.
Kamp en mevr. M. W. Zeeval kink-Jansen werden
dank gebracht door mevr. Hilferink-Mengers. Beide
dames kregen een boekenbon.

Voetbal
v.v. VORDEN NAM AFSCHEID VAN
BAKKER HOF

Dezer dagen opende de heer G. Hof in Haren bij Gro-
ningen een geheel nieuwe zaak. Dit was voor de afd.
zaterdag van de voetbalvereniging Vorden aanleiding
om naar Haren te reizen om de heer Hof eens extra
in het zonnetje te zetten. Bakker Hof, speler van het
tweede elftal, heeft nl. veel voor de afd. zaterdag ge-
daan o.a. door het schenken van trainingspakken.
De familie Hof was aangenaam verrast door het be-
zoek uit Vorden. De spelers boden een grote pop aan,
gestoken in de geelzwarte kleuren. De heer J. Harm-
sen sprak bakker Hof toe en memoreerde de vele
dingen die hij voor Vorden heeft gedaan. Omdat de
heer Hof zoveel bekers heeft gewonnen met het bak-
ken van brood werd hem nu een miniatuur bekertje
aangeboden.
Het gezelschap uit Vorden kreeg hierna behalve bloe-
men een diner aangeboden als dank voor het feit dat
men voor de receptie helmaal naar Haren was ge-
reisd.

WKE UIT EMMEN OP BEZOEK

Op zaterdag 29 juni ontvangt de afd. zaterdag van de
voetbalvereniging Vorden bezoek van de v.v. WKE
uit Emmen. De Vordenaren die vorig jaar een bezoek
aan Emmen hebben gebracht zullen met drie elftallen
tegen WKE uitkomen. Daar er dan geen gebruik van
het gemeentelijk sportpark mag worden gemaakt zul-
len deze wedstrijden op de velden van zustervereni-
ging s.v. Ratti te Kranenburg worden gespeeld.

Diplomazwemmen
In het zwembad In de Dennen te Vorden hebben 5
personen getracht het zwemdiploma C resp. zwem-

vaardigheid l te halen. Drie kandidaten moesten wor-
den afgewezen. Aan heet diploma D oftewel zwem-
vaardigheid IL namen 9 kandidaten deel, waarvan er
8 slaagden.
Op 15 juni bestaat er gelegenheid het zwemdiploma
A en B te behalen. Proefzwemmen kan gebeuren op
zaterdagmorgen 8 juni.

Motorsport
De onderlinge crosswedstrijd tussen de motorclubs
Hamac uit Harfsen en De Graafschaprijders uit Vor-
den is een uitermate spannende affaire geworden.
In de A-klasse behaalden beide teams 121 punten,
terwijl in de B-klasse Vorden winnaar werd met 190
punten tegen Hamac 188 punten.
De laatste wedstrijd uit de serie van vier is op 19 juni
in Vorden, waarna de kampioenen bekend gemaakt
zullen worden.

Waterpolo
Donderdagavond speelden de heren van Vorden thuis
tegen Dior uit Loenen. Het werd een gelijkopgaande
strijd. Voor de rust zag Oudsen een schot tegen de
paal belanden. Toch nam de thuisclub een l—O voor-
sprong toen Eggink op links doorbrak om vervolgens
Wansink een niet te missen kans te bieden. Een mi-
nuut later werd de balans in evenwicht gebracht l—1.
In de tweede helft nam Dior een l—2 voorsprong
toen de midvoor via een achterwaartse worp op fraaie
wijze scoorde. Het was Heersink die de 2—2 stand
liet aantekenen. De thuisclub kreeg nog twee goede
mogelijkheden de strijd in hun voordeel te beslissen
toen de Dior-speler De Vries uit het water werd ge-
zonden. Hiervan werd echter geen gebruik gemaakt.
Het bleef 2—2.

Tegen De Berkelspringers uit Almen leed Vorden
een 2—5 nederlaag. Almen nam door Lebbeink een
O—l voorsprong waarna Eggink de balans in even-
wicht bracht. De russtand was l—2. Na de hervatting
liep Almen o.a. door twee strafworpen uit tot l—5
waarna Brandenbarg voor de 2—5 eindstand zorgde.

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

5-8 juni Avondvierdaagse Vorden
8 juni Bal voor gehuwden en verloofden café-

rest. 't Wapen van 't Medler
15 juni Tournooi vv Vorden afd. zaterdag 3e klas
16 juni Touwtrekken TTV Vorden
22 juni Tournooi w Vorden afd. zaterdag 2e klas
27 juni Herv. Vrouwengroep Wildenborch
28 juni Avondoriënteringswandeling Kranen-

burgsBelang, start bij Schoenaker
13 juli Pretty-markt
20 juli Klootschieten
17aug. Feestavond S.V. Ratti voor leden in

zaal Schoenaker

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

Schuldgevuul
De stemmen'je is weer ajelopen,
De ni'je rond is as vanolds kompleet,
Veurlopig kö'\v door niks veur kopen,
Afwachten moor, hoe 't wieter geet.
Oj) éne hè'k moar mengen stemmen,
Doar dee'k de andren mee te kot,
Dat dut ruien zeer, dat kan'k neet hemmen,
Hoe jammer (och, dat zo iets mot . . .
Dee andren mot mien moar vergeven,
Moar liever neet met rottenkruud,
Hoe mooi toch is eur polletieke streven:
Met zukke luu ko'w ok nog wel veuruut.

MAX HOLT



Ter uitbreiding van onze huidige bezetting zoeken wij
'voor ons hypermoderne IJZERMAGAZIJN enkelei

magazijnbedienden
van ca 21-45 jaar

* De beloning is prima, o.m. door een hoge toeslag op het CAO-loon
(Informeert u maar eens bij onze medewerkers). Uiteraard zijn in een
bedrijf als het onze ook de sociale voorzieningen goed

* Reiskosten worden vergoed

* Ons LTzermagazijn is een grote ruimte, waar men niet het gevoel heeft
'opgesloten' te zitten

* Door de vele, moderne, technische hulpmiddelen, als kranenbanen enz.
is er praktisch geen sjouwwerk

* Het gaat om afwisselend werk in een prettige werksfeer

* De mogelijkheid om in een 2-ploegendienst te werken is desgewenst
aanwezig. Hiervoor wordt een extra toeslag gegeven. De werktijden zijn
dan: 7.15-16.00 uur resp. 16.00-00.45 uur

Dagelijks tijdens de werktijden, alsmede op MAANDAGAVOND van 7.00 - 8.00 uur stellen wij u
gaarne in de gelegenheid te informeren naar de arbeidsvoorwaarden enz.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kontakt opnemen (telef. 05750-85551, vragen
naar de af d. Personeelszaken)

U kunt ook volstaan met inzending van onderstaande strook:

Aan: REESINK N.V.
Antwoordnummer 14 - Zutphen (brief niet frankeren)

Ondergetekende (naam en adres invullen)

wil gaarne nadere inlichtingen ontvangen over de mogelijkheden om in het Ijzermagazijn te
komen werken. Hij verzoekt een afspraak te maken voor een bezoek 's avonds bij u op
kuntoor/bij hem thuis *)

Datum
*) s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

Handtekening:

Chrysler ILitres
volautomatisch

De ideale auto voor wie heerlijk ontspannen wil rijden.
Ideaal is ook dat de volautomatische transmissie in de toch al lage
prijs is inbegrepen.

Alle Franse Chryslers (1 60, 1 80 en 2 Litres) zijn luxueus,
comfortabel, robuust, representatief. Weergaloze wagens die
niets meer te wensen overlaten.

Positieve factoren voor alle drie modellen zijn bovendien:
verrassend-lage nieuwprijs, minimaal onderhoud, hoge inruil-
waarde, probleemloos rijden en punctuele service.

Onze service.

Chrysler 160 (4 drs)
Chrysler 180 (4 drs)
Chrysler 2 Litres (4 drs)

v.a.f 11.995,-
v.a.f 12.995,-
v.a.f 14.495,-

Simca-Chrysler... voor meer zekerheid
Alle prijzen zijn af importeur, incl. BTW.

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

l IW1MIK

MATRA

Voor al uw

opleuering
altijd

op tijd!

__ BOUWBEDRIJF
TB ATEN BRIIMKE S:
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

"GAMOG" weet alles over gas.
En dat mag u bekijken ook.

In ons Informatiecentrum staat veel op
het gebied van gasapparatuur over-
zichtelijk opgesteld. U bent hartelijk
welkom om daar eens een kijkje te
nemen. Interessant, aangezien all»
apparaten In werking zijn van een open
gashaard tot en met heteluchtverwar-
ming.
Wij zijn steeds bereid om u tot In detail
voor te lichten. En dank zij ons folder-
materiaal, kunt u het thuis nog eens op
uw gemak doornemen.

Zijn er vragen.
De „GAMOG" staat tot uw
beschikking met haar
vakkennis en ervaring. Ruim
voldoende om u te vertellen
wat er komt kijken bij een

overschakeling van bijv. gasnaard op
centrale verwarming.

Wilt u huren.
Bij ons kunt u een keukengelser, bad-
geiser of boiler huren. WIJ vertellen u
meteen welk komfort ze u bieden en
wat het u kost. En desgewenst geven
we ook nog een uitgebreid»
demonstratie..

N.V. „GAMOG",
Bolwerksweg 35, Zutphen
Afdeling Voorlichting
Tol.: 05750-10888

Na afspraak

Wie er ook voetbalkampioen
mag worden

GEMS
heeft voor u een televisie in
kleur, zwart-wit, draagbaar

KLEUREN TELEVISIE
in 3 beeldformaten. Met de nieuwste
technieken. Voor u met een goede
inruilmogelijkheid

Prijs vanaf f 1595,—

ZWART-WIT TELEVISIE
grootbeeld apparaat 61 cm beeld
met modern bedieningsgemak

Prijs vanaf f 498,—

DRAAGBARE TELEVSIE
apparaten voor uit en thuis, geschikt
voor lichtnet en accu
Beeldbuis 31 cm . Ruime keus

Prijs vanaf f 398,—
Ook in radio's en rekorders een
royale keus met diverse aanbiedingen

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

's Maandagmorgens gesloten

HENGELO (GLD)

Zondag 9 juni

THE WALKERS
bekend voor radio en tv

Bezorg uw advertentie op tijd!

•

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

WIJ VRAGEN :

Timmerlieden
Opperlieden
Metselaars

A BOUWBEDRIJF
TB A.TEIM BRINKE BV
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*



flink meisjeVAKANTIE
boven 18 jaar wil bij ons in de
supermarkt komen helpen?

van maandag 10 juni
tot en met donderdag 20 juni

Reiskosten vergoeding

5 daagse werkweek

Gezellige werkkring

J. Wiekart Supermarkt J. LENS
Hellenkamp 2 - Warnsveld - Tel. 05750-14872Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Cro//Your Heart... en opeen/
heeft u een beter figuur

PLAYTEX

H.LUTH
Nieuwstad

Meisjes
Zoek je een schoon en goed betaalde
baan ? Informeer dan eens bij
Wasserij Siebelink!

Wij geven je als je 17 jaar bent f 95,-
netto bjj een 5-daagse werkweek

Informaties:

Wasserij

Siebelink
Industrieweg 3 of Hertog Karel van Gelreweg 30

BUITENLANDS
GELD

reisverzekeringen

BONDSSPAARBANK

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

En toch... is UITERWEERD
Telefoon 05752-1523 UW Schilder!

Sport- en
trimschoenen

MEER KEUS BIJ:

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Wegens

vakantie
GESLOTEN

van 10 tot en met 20 juni

'De Posthoorn'
(H. MEENINK) Dorpsstraat 28 Vorden

Gezelligheidstocht

Bejaardentocht
op 12 juni a.s.

GAAT DOTR !

Vertrek 9.00 uur vanaf Marktplein

Het komité

Kursus

HAUTE-COUTURE

PATROONTEKENEN

MOULAGE

HOEDEN ONTWERPEN\
Inschrijvingen voor ochtend-, middag
en avondkursus

Aanvang per l september

E. A. J. van Rijn
MODE ONTWERPER Vierakker-Wichmond

Vierakkersestraatweg 29 - Telefoon 05754-587

onze broeken lopen hard!
het is al vele jaren bekend, dat wij
dé zaak voor broeken zijn. ze
lopen hard bij ons! we hebben ze
in alle modellen, stof kwaliteiten,
kleuren en dessins, voor elke leef-
tijd en elk figuur, de broek die wij
niet hebben is het aantrekken ook
niet waard.

tcKliel en mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

voor betaalbare mannenmode

Grote sortering
Heren en jongens
# ZWEMBROEKEN
# ZWEMVLIEZEN
# DUIKBRILLEN
# ZWEMBANDEN

Wapen- en Sporthandel

~~ïteedi doeltnfftndl

Zutphenseweg - Vorden

Kollekte

'Sonnevanck'
'Zonneg l oren'

van 9-15 juni

Zie artikel elders in dit blad

A.s. vrijdagavond 7 juni om 7 uur

OPENEN
Riet en Evert de Krosse hun

Boetiek

'Onedin '
hoek Molenweg-Stationsweg

Wij beginnen dan met de verkoop van door ons
zelf gemaakte artikelen o.a.:

Sieraden - Schilderijen
Tekeningen - Tassen enz.

Woonadres: B.v.Hackfortweg 35 - Telefoon 2384

Let op onze speciale aanbiedingen
deze avond!

Jansen van der Berg
FYSIOTHERAPEUT

Is afwezig
van 10 juni t.m. 17 juli

De praktijk wordt waargenomen op hetzelfde
adres door de heer D. Richel

Exclusieve verlichting
VAN KLASSIEK TOT MODERN ?

Wij kunnen u een ongekende
kollektie tonen, onder andere:

* VLOERLAMPEN

* SCHAARLAMPEN

* HANGLAMPEN

Ladyshavers - Elektrische haarstijlers

Haardroogkappen - Mixers - Citrus-

persen - Huishoudelijke apparaten
Koelkasten - Wasautomaten - Radio

Televisie enz.

Elektro Technisch Installatie Bureau

DEKKER
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telefoon 2122



Kom vrijblijvend een kijkje
nemen en u zult versteld
staan van hef sterk vergrote
assortiment!

Donderdagavond 6 juni houden wij in verband met deze
heropening een

kijkavond
waar u een kijkje kunt nemen in onze uitgebreide winkel
van 7 tot 10 uur 's avonds

Elektro Technisch Installatie Bureau

DEKKER
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telefoon 2122

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
zeer moeilijke, geduldig gedragen ziekte, voorzien
van het sacrament der zieken, onze dierbare en
lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en groot-
moeder

BEATRIX THÊRÈSE MARIE
BARONESSE VAN VOORST TOT VOORST

Ere- en Devotiedame van de
Souvereine Militaire Orde van Malta

echtgenote van Jhr Mr Louis Maria
Emile von Ftsenne

geboren 23 november 1914 te Zwolle

Vorden: L. M. E. von Fisenne

Voorschoten: M. L. B. van der Does
de Willebois.von Fisenne

's-Gravenhage: P. J. M. de Pont-von Fisenne

's-Gravenhage: Th. E. M. von Fisenne

Utrecht: B. M. M. von Fisenne

en keinkinderen

Vorden, 3 juni 1974
„'t Belthuys", Wildenborchseweg 10

De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het St Radboudziekenhuis, Heyendaal
Nijmegen. Bezoekuur donderdag 6 juni 1974 van
14.00 tot 15.00 uur

Avondwake donderdag om 19.30 uur in de Chris-
tus Koningkerk te Vorden

De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 7 juni
's morgens om 11.00 uur in dezelfde kerk

De bijzetting in het familiegraf vindt plaats in
alle stilte te Rijswijk Z.H.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de uit-
vaartdienst in het restaurant 't Wapen van Vor-
den, Dorpsstraat 10 te Vorden

Geen bezoek aan huis

Weekendaanbieding

HOUTEN
VIS- EN CAMPING^J
KRUKJES
2 stuks voor maar

f9,—

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Kinder-
sandalen

NU TEGEN

EXTRA LAGE PRIJZEN !

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Te koop
een dragende koe
Schotsman, Vorden
Heyendaalseweg l

Te koop in goede staat
jongensfiets 9-11 jaar
voetbalschoenen maat 38
hamsterkooi
De Boonk 27 Vorden

Honderden
RESTANTEN
VLOERBEDEKKING
van hoogwaardige
kwaliteit en zeer
bekende merken

Nu tegen uiterst
scherpe prijzen !
Kom geheel vrijblijvend
eens aan

Tapijthal Harmsen
Vorden
Telefoon 05752-1486
U weet wel van het
Doe-het-zelf centrum M

Wij hebben weer

leuke bedrukte
en effen denim

CONFECTIEBEDRIJF ^

LAMMERS l

Hartelijk dank
aan de kiezers
die hun stem hebben
uitgebracht op het

HEBT U GOED GESTEMD !

Stem at op goed vlees van kwaliteitsslager

C.D.A.
NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

SchildersbedrtJf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insullndelaan 5 . Vorden

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorder

Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrfl-
dagavond van 7-9 uur

VOORAL VW

Wapen en Sporthandel

Iteedt doeltreffend'

Zutphenseweg - Vorden

Vlogman
en u zit zeker goed !

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

VARKENSLAPPEN
500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

BIEFLAPPEN
500 gram ..

RIBLAPPEN
500 gram ....

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98
1 kilo

HAMBURGERS
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

SPEKLAPPEN
500 gram

f4,90
f 5,50
f 5,98
f5,48
f7,00
f 1,50
f 1,50
f 1,98

Voor de boterham:
100 gram PEKEL VLEES
150 gram BOERENMETWORST
150 gram BOTERHAMWORST
100 gram LEVER

0,98

1,19
0,89
Or90

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

Papierschaarste
Ook wij hebben steeds meer zorg om vol-
doende papier te krijgen voor Contact.

Daarom verzoeken wij ook uw medewer-
king: bezorg uw copy voor advertenties
en nieuws vroegtijdig, dan kunnen wij
beter een planning maken.

Speciaal geldt dit voor het maken van
stypen, dit gebeurt maandags
Na 5 uur kunnen wij niet garanderen ot wij
de advertentie stype nog kunnen plaatsen

Denk ook aan de sluitingstermijnen van de komende
weken. (Zie advertentie elders in dit blad)

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12 — Vorden — Telefoon 1404

Adverteren is
niet goedkoop
Niet adverteren i's echfer duurder/

Een neef goede manier om te

adverteren is het weekblad

Contact, ook voor u!!

U kunt ook meepraten over
de gemeentepolitiek door
lid te worden van de VVD.

Nadere inlichtingen:
Mevr. Stenger, tel. 6731

Goed verzorgde graskanten
vervolmaken uw gazon !

Een accuschaar geeft u het
gemak dat u wenst !

Een Wolf accuschaar

met oplaadapparaat voor

Neem de Wolf accuschaar eens in de
hand. Dat kan in onze afdeling
tuinartikelen bij de

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

ĤBHHHB
's Maandagmorgens gesloten

Te koop z.g.a.n. bagage,
wagen 2x1x0,30 m met
reservewiel vr.prijs f 495,-
Telefoon 05752-1417

Al het
nuttige voor

'n aangename

'• -.
Roestvrijstalen
pedaalemmer, \
12 liter Iniou
Extra bredd
pedaal»

B
Koerselman

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders t\Jd artikelen

MAAS
/ordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753-1295


