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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 6 SEPTEMBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. van Leeuwen jeugddienst, onder-
werp: „Teerkost voor Onderweg"

Gereformeerde kerk
9.30 uur Prof. A. D. R. Polman uit Kampen

19.00 uur Prof. A. D. R. Polman uit Kampen
R.K. kerk dorp

Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van zaterdagavond tot maandagavond zuster
Van der Schoot, telefoon (05752) 1487
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van vrijdagmorgen 7 uur tot maandagmorgen 7 u.
en van maandagavond 19.00 uur tot dinsdagmor-
gen 7 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277 en
de rest van de week J. Wechgelaer, telefoon
(05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1337. ge-
beld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Diana Maria, dochter van J. R. Heuve-
ling en A. de Bruin; Ronald, zoon van A. Siebe-
link en M. J. Lijftogt.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: \Villemina Tammenga, 76 jaar, we-
duwe van B. de Jonge.

Uitslag Stima-onderzoek
Naar ons werd medegedeeld is de uitslag van het
bevolkingsonderzoek op t.b.c. (Stima) welke de
gehele vorige week heeft plaatsgevonden in deze
gemeente, als volgt:
Het aantal inwoners van de gemeente van 16 jaar
en ouder bedroeg 4914. Het aantal gefotografeer-
den van inwoners der gemeente was 3261 en van
personen buiten de gemeente 22.
Het aantal niet voor onderzoek verschenen inwo-
ners bedroeg 1653. Van dit aantal hebben 994
personen de oproepkaart teruggezonden c.q. me-
degedeeld de redenen van niet-deelname. Van
659 personen werd geen reakties ontvangen.

Reisje bejaarden
Op 26 augustus vertrokken de bewoners van Het
Enzerinck, Nuova en Klein Enzerinck met als voor-
naamste reisdoel Zeeland.
De tocht ging via Arnhem, Utrecht, de Van Brie-
ne-oordbrug bij Rotterdam, richting Schoonhoven
dat d.m.v. een pont bereikt werd.
In een restaurant aan de Lek kreeg men gelegen-
heid om een paar kopjes koffie te gebruiken waar-
na de reis werd voortgezet naar Zierikzee waar
een koffietafel aangeboden werd.
Na deze smakelijke maaltijd werd de reis voorge-
zet via de Moerdijkbrug naar Vlissing waar o.a.
het standbeeld van Michiel de Ruyter werd be-
zichtigd en een verfrissing gedronken werd.
Vanaf Vlissingen werd de thuisreis aanvaard en
eindigde met een diner in ,,'t Wapen van Vorden".
Donderdag heeft een ander deel van de bewoners
een tochtje gemaakt. De reis ging via Zutphen,
Voorst naar Klarenbeek waar een verfrissing werd
aangeboden en een koffietafel. De tocht werd ver-
volgd langs het vliegveld Terlet en via Het Dorp
in Arnhem ging het naar de Posbank waar men
zich de pannekoeken goed liet smaken.
Na aankomst in Vorden was iedereen zeer tevre-
den over deze goed geslaagde reizen.

Zuivelfabriek De Wiersse
De Zuivelfabriek De Wiersse te Vorden zal met
ingang van l januari 1971 beginnen met het koel-
tankmelken op de bedrijven van de aangesloten
veehouders. Men start met 4 bedrijven. Een en an-
der is het gevolg van het voornemen van de Cober-
co - waarbij De Wiersse nu is aangesloten - om
met ingang van bovengenoemde datum in algeheel
Coberco-verband te starten met dit koeltankmelken.
Tot nu toe hebben zich 350 bedrijven aangemeld.
De zuivelfabriek De Wiersse ontving in het afge-
lopen boekjaar 1969 ook beduidend meer melk. On-
danks een daling van het ledental was het verheu-
gend dat er 269.558 kg melk meer was aangevoerd
dan het voorgaande jaar.
Voorzitter H. Meulenbrugge gaf na een kort ope-
ningswoord het woord aan sekretaris J. Wesselink
wiens notulen onveranderd^rerden goedgekeurd.
Direkteur A. van Bruggen^Rsprak de algemene
marktsituatie, waaruit bleek dat de vooruitzichten
ten aanzien van de zuivelprodukten, de voorraden,
de afzet en de prijzen wat gunstiger waren dan
het vorige jaar. Zeer belangrijk was volgens spre-
ker de ontwikkeling binne^^e Coberco, waarin
nu meer dan 20 fabrieken WR exploitatie hebben
ondergebracht. Gezien de ontwikkeling in de he-
dendaagse maatschappij in het algemeen en die in
de coöperatieve zuivelindustrie in het bijzonder,
was het samengaan van een groot aantal bedrijven
in Coberco-verband de juiste stap geweest. Het
doel van elke zuivelfabriek, nl. om de melk tot een
zo hoog mogelijke waarde te brengen, werd zo het
beste gediend. In de loop van dit jaar zullen vrij
zeker nog enkele bedrijven volgen en lid worden
van Coberco.
Bij gehouden bestuursverkiezing werd de aftreden-
de voorzitter H. Meulenbrugge met algemene stem-
men herkozen evenals de heer H. Leemkuil die
aftredend was als kommissaris.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensew. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Unieke vondst
Landbouwer Korenblek te Velswijk ontdekte dat
hij tijdens de werkzaamheden op zijn akker,
over een schildpad gereden had met de landbouw-
trekker. Het dier mankeerde niets. Hoe het dier
in deze streek terecht is gekomen is nog een raad-
sel.

TV Openbare school
Naar wij hebben vernomen is de Openbare basis-
school in het dorp ook dit jaar weer van plan deel
te nemen aan de Airborne wandeltochten te Oos-
terbeek, welke daar in het kader van de herden-
kingen aan de slag om Arnhem op zaterdag 12
september a.s. gehouden worden.
Dankzij de aanschaf van een televisietoestel is het
de openbare school mogelijk geworden deel te ne-
men aan de schoollessen van de Stichting Neder-
landse Onderwijstelevisie. De hiervoor benodigde
lesmaterialen zijn ontvangen, zodat begin septem-
ber met de nieuwe lessen gestart kan worden.
Het is hierbij niet alleen televisie kijken, maar voor-
dien moet elke les in de klas een inleiding hebben,
dan volgt de televisieles, waarna deze les in spe-
ciale leerlingenwerkboeken verwerkt dient te wor-
den. Gehoopt werd dat nog in de afgelopen zo-
mervakantie de nieuwe borden zouden arriveren,
maar de langere levertijd hiervan maakte dit on-
mogelijk, zodat nog even geduldig moet worden ge-
wacht tot de herfstvakantie.
Bijzonder spijtig is het feit dat een aanvraag bij
het gemeentebestuur om de verouderde banken in
de lagere klassen te vervangen door moderne leer-
lingensets werd afgewezen. Misschien dat hier bin-
nenkort een oplossing voor kan worden gevonden.

Diamanten
huwelijk

Woensdag 2 september herdacht het echtpaar B.
H. Koning en J. F. Koning-Van Ark te Linde het
feit dat zij voor 60 jaar geleden met elkaar het
huwelijksbootje instapten.
De heer Koning was in vroeger jaren in Vorden
een bekende figuur. Hij maakte zich verdienstelijk
als bestuurslid van verschillende verenigingen.
Daarnaast vervulde hij meer dan 20 jaar het
raadslidmaatschap voor de CHU gedurende een

periode voor de oorlog. Hiervan was hij de laatste
15 jaar wethouder.
De feestelijke herdenking van het 60-jarig huwelijk
zal op donderdag 3 september plaatsvinden. Dan
zal er in hotel Bakker gelegenheid zijn om de nog
zeer krasse heer en mevrouw Koning de hand te
drukken, waarbij wij gaarne onze felicitatie toevoe-
gen.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt

ledere dinsdagavond evangelisatie-
bijeenkomsten in het Nutsgebouw

Iedere dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker (start 8 september)

4 sept. Oranjefeest Medler
5 sept. Oranjefeest Medler
9 sept. Ned. Bond mn Plattelands-

vrouwen ^p
15 sept. Vergadering Chr. Vrouwenbond

in zaal Eskes
15 sept. Kringvergadering KPO in zaal

• Schoenaker
18 sept. Nutsfloralia^fcloemententoonstel.
19 sept. Nutsfloralia üloemententoonstel.
25 sept. Volksfeest Linde
26 sept. Volksfeest Linde
13 okt. Vergadering Chr. Vrouwenbond

in zaal Eskes
28 okt. Ledenvergadering KPO in zaal

Schoenaker
18 nov. Ledenvergadering KPO in zaal

Schoenaker

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

Aktie Bazar PAKSU
In Contact van vorige week schreven wij reeds
over de aktie die momenteel in voorbereiding is,
voor steun aan ontwikkelingsprojekten in Pakis-
tan en Suriname.
Inmiddels is voor de aktie een naam bedacht: ,,Ak-
tie PAKSU". Deze naam zult u in de komende
weken regelmatig tegenkomen in het dorp en in de
kolommen van dit blad.
In het kader van deze aktie wordt op zaterdag 3
oktober a.s. een grote bazar gehouden in de zaal
van het Nutsgebouw. De grote attrakties op deze
bazar worden gevormd door „Het Rad van Avon-
tuur" en de „Amerikaanse verkoping". De prij-
zenpot willen we u nog niet verklappen, om de
spanning er in te houden. Op de bazar zijn nog
meerdere spelen, als schieten, quite of dubbel enz.
Een vraag aan u: ,,Als u iets wilt geven of ma-
ken voor de bazar, dan doet u ons er een enorm
plezier mee". Opgave kunt u doen bij J. Winter,

Het Elshof 16, telefoon 05752-1891. In de week
vóór 3 oktober wordt uw bijdrage opgehaald.
Als u op zaterdag 3 oktober de bazar gaat bezoe-
ken, dan kunt u op het marktplein uw auto laten
wassen. Opbrengst is voor PAKSU. Wilt u ech-
ter uw auto thuis laten, maar toch schoongemaakt
wilt zien, geeft u dit dan telefonisch door aan
nummer 05752-1891. Hij wordt dan op de bewus-
te zaterdag schoongemaakt. We verwachten dat
zondag 4 oktober iedereen een zonnebril zal moe-
ten dragen tegen het geschitter van blinkend
chroom en lakwerk !

Werkgroep aktie PAKSU

Vordense Winkeliersvereniging
De Vordense winkeliers komen dit jaar met knal-
prijzen uit de bus tijdens de grote Sint Nicolaas-
aktie van 16 november tot 5 december.
Prijzen als nooit tevoren; het overtreft al de vorige
akties. Dit werd besloten tijdens de gehouden le-
denvergadering van maandag jl.
Ere-voorzitter G. Remmers leidde deze avond bij
afwezigheid van voorzitter Polman en penning-
meester Van Asselt. De heer Remmers deelde me-
de dat het bestuur diverse akties bestudeerd had
en tot de konklusie gekomen was dat alleen een
knal-aktie met grote prijzen nog het meeste effekt
heeft. Daarom werd de medewerking gevraagd van
de leden om een extra vrijwillige bijdrage te stor-
ten in de kas van de Sint Nicolaasaktie. Tevens
vroeg de heer Remmers de leden om allen volledig
mee te werken om de aktie te doen slagen.
De leden van de Winkeliersvereniging en huisge-
noten mogen dit jaar niet meedingen naar de prij-
zen; dit om het publiek nog meer kansen te geven
om een prijs te bemachtigen. Voor de leden zullen
op de jaarlijkse feestavond prijzen beschikbaar wor-
den gesteld.
De aktie kreeg een volledige instemming der aan-
wezige leden; men begreep dat er in Vorden iets
gebeuren moest en dat er wat gebeuren gaat ho-
pen wij u bekend te maken in ons volgende num-
mer daar één en ander eerst de goedkeuring moet
hebben van de diverse instanties.
Verder kwam uit de vergadering naar voren om
een lijst te maken hoe de winkelsdluitingen gere-
geld zullen worden.
Ook de gedachte om een Achtkastelenzegel geza-
menlijk uit te geven zal nog nader worden bekeken
door een te benoemen kommissie.
Voor het bestuur komt weer een drukke tijd van
voorbereiding en wij hopen dat de leden allen hun
beste beentje zullen voorzetten om Vorden tot een
gezellige en voordelige koopstad te maken.

Geslaagd
Aan de dameskappersschool te Utrecht slaagde me-
juff rouw J. H. F. Koning voor het diploma da-
meskapster.

Prins Claus 44 jaar
Op zondag 6 september hoopt prins Claus der Nederlanden :ijn
44ste verjaardag te vieren. De populariteit van de prins is nog
steeds stijgende. Negatieve uitlatingen aan zijn adres behoren ge-
lukkig tot het verleden. In de afgelopen{ jaren is gebleken dat de
keuze van onze kroonprinses juist is gen<eest.

Dit konden we heel goed konstatercn tijdens een onlangs, gehouden
televisie-interview dat in een ongedwongen sfeer verliep. De prins
gaf blijk een duidelijk inzicht te hebben en toonde een intens mede-
leven met het wel en it>ce van Nederland.

Zijn werk, het zeer brede terrein van de ruimtelijke ordening, draagt
er toe bij dat hij met veel personen in kontakt komt en geeft hem de
volle gelegenheid zijn talenten te ontplooien. Zijn diplomatieke
ervaring is hem hierbij zeker van dienst.

Het viel op hoe goed de prins de Nederlandse taal al onder de knie
heeft. Hij denkt zelfs Nederland^. Prins Claus vertelde zich in
Nederland helemaal thuis te voelen en met hem zien wij t/c toekomst
met veel vertrouwen tegemoet.



Ibers
'•¥•

SUPiRMARKT
PRESENTEERT

ONS KOEKJE VAN DE WEEK

Vanille tongen
NORMAAL 95

DEZE WEEK

79

HAMBURGERS
3 stuks

VARKENSPOULET
300 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

FIJNE VLEESWAREN:

98
198

SNIJWORST

ZURE ZULT

GEKOOKT MAGER

ONTBIJTSPEK

GELDERS GEWELD
alleen aan stuk

150 gram 89

150 gram 59

100 gram 69

200 gram 99

en (buut
HONINGZOETE DRUIVEN

BANANEN

JAMES GRIEVE

fijne handappel

GOUDGELE ANDIJVIE

MALSE KROPPEN SLA

KLEI-AARDAPPELEN

kilo 98
kilo 89

2 kilo 89
kilo 49

2 voor 59

2V2 kilo 79

500 gram 25
SOEPGROENTE eigen gemaakt bakje 29
Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Bij aankoop van ƒ 5,— boodschappen
2 grote Van Houten superrepen <\A Q

van 180 voor

Sprinklettes CHOC. HAGEL
450 gram 98 elke 2e zak

Pyramide LUCIFERS 75
Koffer WITTE REUS

geen 595 maar

2 zakjes VRUCHTENGRIES
met veel vruchten 89

HAARVERSTEVIGER
3 flesjes 69

KOFFIEFILTERZAK J ES
80 stuks 89

PATATES FRITES
uit de diepvries heel kilo voor 169

LITERFLES 1068 GRAM

Colombo koffiemelk
GEEN 159 MAAR 139

2 flessen

Herschi

VRUCHTEN-
LIMONADE

89

Royal Crown

COLA
gezinsfles

voor

49

6x 10 papieren

ZAK-
DOEKJES

voor

89

Rinse

appelstroop
beker van 79

voor

65

Grote spuitbus

TOLET AIR
nieuwe geur

nu slechts

198

P.C.D.

Roodmerk koffie
500 GRAM GEEN 398 MAAR

BfikBlik Unox

KIPPESOEP

normaal 102

nu

75

Kuipjes „Sun'

MARGARINE

2

Flacon Peli
SNELGLANS

geen 229

voor

79
maar

198

Profiteer nu

BIERGLAS
m. MOSTERD

nu voor

85

Braccobaldo

KAUWGOM
10 staafjes

van 50 voor

39

KLINKHAMER

Groninger koek
GEEN 118 MAAR

6 heerlijke

gevulde

KANO'S
per pak

85

Nieuwe oogst

ZILVER-
UITJES

3/4 literpot

89

Zak a 250 gr.

ZOUTE
PINDA'S

van 98 voor

79

3/4 literpotten

APPEL-
MOES

2 potten

89

FABELTJES-
KRANT
DROP

van 98 voor

79
GEZINSPAK

Potato of paprika chips
GEEN 98 MAAR 79

Litersblik

kersen op sap

van 149
voor

129

Literblik

aardbeien

op sap
geen 215 maar

189

Pak a 8 stuks

heerlijke

SPRITS

deze week

49

8 st. heerlijke

cocos-
KRANSEN

nu voor

85

2 x 100 gram
zoute sticks

alleen

deze week

89

ERG GEMAKKELIJK IN DE HUISHOUDING

Frisfolie
20 METER VOOR SLECHTS 198



Voor de vele blijken van
medeleven ondervonden
tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn
lieve man en vader en
opa en pleegvader

H. AALDERINK
betuigen wij onze oprech-
te dank.

Uit aller naam:
H. Aalderi<nk-

Schildering
Vorden, september 1970

J. WECHGELAER
dierenarts

GEEN DIENST
op 4, 5 en 6 sept.

Dr. Harmsma neemt
waar

A. HARMSMA
dierenarts

AFWEZIG
van dinsdag 8
september a.s. 7 u.
tot zaterdag 19
september a.s. 7 u.

Praktijkwaarneming:
J. Wec'hgelaer

A. J. Smeenk
H. K. van Gelreweg 28
Vorden

wordt:
DE STEEGE 37
VORDEN

Te koop: Z.g.a.n. Pel-
grim bijzet-oliekachel.
Het Hoge 38, Vorden

Wie heeft mijn beige
vest gevonden op de
Nieuwstad? Gaarne te-
rug bezorgen bij Mevr.
Bosxum, Nieuwstad 63

Te koop: 2 nieuwmelkte
roodb. koeien; 2 neuren-
de vaarzen], Veehandel
Th. Zents, telefoon 1924

Te koop: Z.g.a.n. stereo
pick-up wegens aanschaf
van een full stereo instal-
latie. G. Voskamp, La-
renseweg 4, Vorden

Te koop: 2-pers. ledikant
met matrassen. De Stee-
ge 37, Vorden

Te koop Gazelle meisjes-
fiets, leeftijd plm. 8 jaar
J. Berenpas, Mosselse-
weg 5, Vorden

Te koop: Slachtkippen1.
Ruurloseweg 96, tele-
foon 05752-6766

^VTŝ V^

ASBEST BOARD
120 x 250 cm

l t.m. 5 stuks
ƒ 8,52 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,56 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,86 per plaat

31 of meer
ƒ 6,81 per plaat

BITUMEN
GOLFPLATEN

92 x 200 cm
l tot en met 50 stuks

ƒ 8,27 per stuk
meer dan 50 stuks

ƒ 8,05 per stuk

ASBEST
GOLFPLATEN

tot en met 50 m~
ƒ 5,— per m~

tot en met 120 m-
ƒ 4,80 per m-

meer dan 120 m-
ƒ 4,65 per m2

CEMENT
tot en met 20 zakken

ƒ 3,95 per zak
tot en met 60 zakken

ƒ 3,85 per zak
boven de 60 zakken

ƒ 3,80 per zak

WANDTF-GELS
afm. 1 5 x 1 5 cm

wit en ivoor
tot en met 200 stuks

ƒ 0,24 per stuk
tot en met 500 stuks

ƒ 0,20 per stuk
boven 500 stuks

ƒ 0,19 per stuk

SPAANDER-
PLAAT

afm. 122 x 244 cm
8 mm dik

ƒ 3,48 per m2

10 mm dik
ƒ 3,90 per m2

18 mm dik
ƒ 5,85 per m2

Prijzen exkl. BTW
indien afgehaald en
betaling a kontant

5% KORTING

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

TIEM JOHANNES WOLTING
en
WILLEMINA J ANTI N A
WECHGELAER

hebben het genoegen, mede namens hun
ouders, kennis te geven van hun voor-
nemen in het huwelijk te treden op za-
terdag 5 september a.s. om 14.30 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

september 1970
Schotlandstraat 78, Haarlem
Burg. Galléestraat 16, Vorden

Toekomstig adres: Schotlandstraat 78,
Haarlem.

Receptie van 16.00-17.30 uur in
Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

ëfêfêfêiefêfêiefêfêK

hotel

Op vrijdag 4 september a.s. hopen onze
lieve ouders

H. SCHOENAKER
en
A. SCHOENAKER-HOLTSLAG

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
Dat zij nog lang voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen.

Betsie en Tonny
Joke en Benny
Henk

Vorden, september 1970
Hertog Karel van Gelreweg 22

Receptie op zaterdag 19 september a.s.
van 15.00 tot 17.00 uur in café-rest.
,,'t Wapen van 't Medler" Ruurlose-
weg 114, Vorden.

N îViV'IN/ÏN/TVT^

Op jeugdige leeftijd ging tengevolge van een
noodlottig ongeval toch nog onverwacht van
ons heen, onze lieve en enige zoon

FREDDY

hij werd zestien jaar.

G. Rijkers
M. Rijkers-Hansen

Vorden, 27 augustus 1970
Margrietlaan 3

Wij hebben hem maandag 31 augustus ter
ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

Met leedwezen geven wij kennis van het
overlijden ten gevolge van een noodlottig
ongeval van onze beste buurjongen

FREDDY RIJKERS

op de jeugdige leeftijd van 16 jaar.

Wij zullen je vriendelijke omgang nooit ver-
geten.

Fam. J. Tober
Fam. S. Veen
Fam. R. v. d. Heide
Fam. P. v. Diest
Fam. J. Voelman

Vorden, 27 augustus 1970
Margrietlaan

H.H. LANDBOUWERS
Ondergetekende houdt zich
beleefd aanbevolen voor het

rooien van aardappelen

H. J. BOSMAN
Loonbedrijf - Vorden - Telefoon 1874

AAN DE LEDEN VAN DE KPO

Dinsdag 15 september is onze
jaarlijkse kringvergadering in zaal

Schoenaker, aanvang 19.00 uur,
entree f 2,50.

Pater Horsting over zijn werk in Japan;
Mevr. Haubach voordrachtkunstenares.

We rekenen op een goede
opkomst.

Het bestuur

NAJAARSVERGADERING
VOETBALVERENIGING VORDEN

Vrijdagavond 11 september in de
kantine, aanvang 20.00 uur.

Aan de orde is:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Notulen.

4. Jaarverslag sekretaris.

5. Jaarverslag penningmeester.

6. Verslag kaskommissie.

7. Benoeming nieuwe kaskommissie.

8. Training.

9. Rondvraag.

GEVRAAGD:

Flinke hulp
mannelijk of vrouwelijk

voor de avonduren

Dorpsstraat - Vorden ~ Tel. 1312

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

KONTAKTAVOND
MAANDAG 7 SEPTEMBER

IN HOTEL
DE KONIJNENBULT

adidas
hoon

VOOR TENNIS, VOLLEYBAL

VOETBAL EN GYMNASTIEK
Wapen- en sporthandel

sleede doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Donderdag, vrijdag
en zaterdag
500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt 225
500 gr. haaskarbonade 325
500 gr. ribkarbonade 325
500 gr. schouderkarb. 325
500 gr. doorregen vlees

275 - 345
500 gr. lever 150
200 gr. boterhamworst 70

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

FRUITTEELTBEDRIJF MEBLER
START HAAR VERKOOP
VAN FRUIT NU !

JAMES GRIEVE
heerlijke hand- en moesappel

a ƒ 5,50 per kist, eerste kwaliteit.
Alle dagen (ook 's avonds) ver-
koop ten huize van J. Lucassen,
Ganzensteeg 2, Vorden. Zater-
dagmorgens van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler.

FRUITTEELTBEDRIJF MEDLER
J. W. LUCASSEN
Ganzensteeg 2 - Vorden - Telefoon 6811

2 blikken appelmoes van 138 voor 98
HAANTJE 900 GRAM 259
200 GRAM SNIJWORST van 144 voor 129

LITERSFLES KOFFIEMELK 31% 169
ZAK a 6 CAKES 89

1 bus Tolet Air van 320 voor 125
SPAR ONTBIJTKOEK van 90 voor 79
POT SPAR PINDAKAAS

POT YORKER KNAKWORST 98

VRIJDAG EN ZATERDAG.

2 kg clapp's peren (in draagtas) 98

supermarkt
Zutphenseweg 41

R MM RS

Vele kilometers telefoon- en
sterkstroomkabel garanderen u
zeker en goed betaald werk

De Twentsche Kabelfabriek te LOCHEM
fabriceert jaarlijks duizenden kilometers ka-
bel (en dat groeit nog steeds!)

Dat betekent voor u: zeker en goed betaald
werk, aan moderne kabelmachines.

Wegens uitbreiding van onze produktie-
afdelingen vragen wij

FLINKE MEDEWERKERS
in 2- of 3-ploegendienst.

Neem kontakt op met de

N.V. Twentsche Kabelfabriek
te Lochem
Kwinkweerd 3, telefoon (05730) 2147
Vraag naar de heer Heinen

NV TWENTSCHE
KABELFABRIEK
HAAKSBERGEN - LOCHEM

BAKKERSVAKANTIE
A.s. maandag 7 september tot en met maandag

21 september is wegens vakantie gesloten

BAKKERIJ VOSKAMP
Molenweg

Solex Oto: eenvoud
in veelvoud

Liefst 7 miljoen zijn er in
omloop. Allemaal even simpeltjes
van constructie. Maar wel super-
slim en staalsterk. Zo slim dat er
haast niks aan kapot kan.
Zo sterk dat zij het zelden of nooit
laten afweten. Echte zekerheid is

dat. Te koop voor zegge en
schrijve 349 gulden en een

luttele cent per kilo-
.meter. Redelijk toch!

Rijwielbedrijf Tragter
ZUTPHENSEWEG 95 - VORDEN

Haardroogkap
Een fraaie droogkap, voorzien
van precicse ivarmteverdeling en
temperatuurkiezer.

Met vloerstatief kompleet van
ƒ 79,50 voor

49,95
Dat moet u komen zien

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

Te koop: Prima eetaard-
appelen, ook geschikt
voor winteropslag.
J. Koning, Linde

Te koop: Prima eetaard-
appelen. Joh. Wesselink
Kranenburg-Vorden

Te koop: Een butagas-
stel en een elektr. bak-
oventje. G. J. Maalderink
Almenseweg 46a, Vor-
den

Gezocht met spoed:
Woonruimte. Brieven
onder no. 22-1 bureau
Contact



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT FA. JANSEN T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN

EVEN IETS
EXTRA
VERDIENEN P
Wij zoeken enkele flinke werkkrachten, die ons vanaf 14 september
GEDURENDE ongeveer 6 WEKEN willen helpen bij de
verhuizing van ijzer en pijpen naar een nieuw magazijnkomplex.
(Kranen, takels en loopkatten aanwezig, waardoor veel sjouwwerk
wordt voorkomen.)

Werktijden:

Hetzij van 6 uur 's morgens tot 3 uur 's middags,
dan wel van 3 uur 's middags tot 12 uur 's avonds.

Dagelijks van 8.15-17.15 uur en op maandagavond van 7-8 uur
stellen wij u gaarne in de gelegenheid 'hierover met ons te komen
praten.

REESINK
HAVENSTRAAT 7 . ZUTPHEN

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE !N

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL N.V. - Het Hoge - Vorden

Spijkerbroeken
BLEU DENIM

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

"CONCORDIA"
Hengelo (GId)

A.S. ZONDAG

6 SEPTEMBER

dansen
met medewerking van het

HAMELAND COMBO
AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

Prima ktt'aliteit juchtlccr niet
sterke rubberzool

bij ons ƒ 41,90
Extra kwaliteit met crèpezool

ƒ 54,90
KIJK EERST BIJ

schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist
Dorpsstraat 4 - Vorden

JA...OOEVOOBSPORTSLEDING
Helanca
trainingspakken

met biesen en in de nieuwste
kleuren

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

't Gaat allemaal
wat makkelijker op

CASUAL SMOES

Winkelen en wandelen. Lopen en rijden.
Hollen of stilstaan, 't Gaat allemaal wat lichtvoetiger

op Hush Puppies. De onvermoeibare schoenen.
Licht en lenig. Van nonchalant tot elegant.

Het Uchtvflfetige levent • .f •* cy _begint bij:
U weet wel,

van de televisie!

Wegens vakantie

GESLOTEN
VAN 7 T.M. 12 SEPTEMBER

Sigarcnmagazijn bock- en kantoorboekhandel

„JAN HASSINK"

Adverteren doet verkopen

schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

KOOP MAAR NIET ZO
EEN DIEPVRIEZER

maar kijk eerst naar de BBC-i>ric-
:crs bij ons in de showrooni.

Beste dicpt'ric:crs. De beste en
laag geprijsd

al vanaf 399,-

Ook de automatische Jieprric;er van BBC
staat er bij

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

JL JL JL JL Li t JL •" "

ORANJEFEEST MEDLERTOL
Ere-voorzitter de edelachtbare heer burgemeester
A. E. van Arkel

VRIJDAG 4 SEPTEMBER A.S.:
19.15 uur: Optreden van de bekende muziek- en

cabaretgroep De Schaddenstekkers uit
Ruurlo in de grote verwarmde tent.

Tent open om 19.00 uur.

Het wordt een vrolijke avond !

L

Grote dans- en konsumptietent
MUZIEK: „THE STARLETS"

en diverse vermakelijkheden

ZATERDAG 5 SEPTEMBER A.S.:
9.30 uur: Vogel-, schijf- en belschieten, opgave

bij de kommissieleden vanaf 9.00 uur.

13.30 uur: Opening door de voorzitter.

13.45 uur: Aanvang volksspelen o.a. dogcarrijden
voor dames, doeltrappen voor heren,
korfballen voor dames en heren, brief-
posten voor dames en heren, flessentent
enz.

14.00 uur: Kinderspelen voor alle kinderen van de
lagere school, gratis deelname plus
traktatie. Gratis 5 maal in de draaimolen
voor alle kinderen.

17.30 uur: Prijsuitreiking door de ere-voorzitter.

De muziekvereniging Concordia verleent haar me-
dewerking.

JL J L JL J L J L J L J L J t J L JL JL
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Lovende woorden voor
scheidende raadsleden
De raad van de gemeente Vorden heeft vrijdag-
avond onder flinke publieke belangstelling af-
scheid genomen van vijf raadsleden die volgende
maand geen zitting meer zullen hebben in de nieu-
we raad.
Wethouder A. J. Lenselink (25 jaar raadslid en
al die tijd wethouder en loco-burgemeester); wet-
houder G. J. Wuestenenk (28 jaar raadslid, waar-
van 12 jaar wethouder) en de raadsleden W. Nor-
de (24 jaar raadslid); H. S. J. Albers (13 jaar
raadslid) en A. H. A. Hartelman (8 jaar raadslid)
mochten een dermate grote stroom van lovende
woorden, aanhoren, waaruit iedereen zou kunnen
opmaken dat de raad van Vorden één grote vrien-
denclub is. Dat dit lang niet altijd het geval is ge-
weest konden we opmaken uit de afscheidsspeech
van de heer Hartelman die de raadszaal in Vorden
vergeleek met een voetbalmatch waar ook de uit-
drukking: ,,Eerst de man spelen en dan de bal"
bij sommige spelers ,niet onbekend zal zijn.,
Niettemin bleek tijdens deze bijeenkomst dat, of-
schoon er onderling wel verschil van inzicht over
bepaalde zaken bestaat, men toch respekt bleek te
hebben voor een ander zijn mening en werkwijze.

Toespraak burgemeester Van Arkel

Als eerste spreker richtte burgemeester Van Arkel
zich vrijdagavond tot de scheidende raadsleden.
Tot wethouder A. J. Lenselink: „In de bijna 25 jaar
welke u de gemeente Vorden onafgebroken als
wethouder heeft gediend, hebt u zich doen ken-
nen als iemand, die op onpartijdige wijze de be-
langen van de gemeente Vorden behartigt. In al
die jaren hebt u, door uw stem eraan te geven en
door de voorstellen van B & W met kracht te ver-
dedigen, meegewerkt aan een zeer groot aantal
raadsbesluiten, die strekten tot groter bloei en
vooruitgang van onze gemeente. Naar uw eigen
levensovertuiging, doch met respekt voor ieders
mening in de gemeenteraad, hebt u uw stem aan de
besluiten van de raad gegeven."
Hij bood de heer Lenselink een oorkonde aan, als-
mede een vaantje voorzien van het gemeentewapen
van Vorden en een geschenk onder couvert.
Tot wethouder G. J. Wuestenenk: „In de 28 jaar,
welke u de gemeente Vorden als raadslid en wet-
houder heeft gediend, heeft u zich, evenals wet-
houder Lenselink doen kennen als iemand die op
onpartijdige wijze de belangen van de gemeente
Vorden behartigde. Met inzet van uw gehele per-
soon heeft u zich ingespannen de gemeente Vorden
vooruit te helpen, daarbij een enorme werklust to-
nend, waarvoor ik persoonlijk grote waardering
heb. In de loop der jaren zijn de ambtelijke ban-
den die er tussen ons bestaan, dan ook tot vriend-
schapsbanden uitgegroeid."
Ook wethouder Wuestenenk mocht van de burger-
vader een oorkonde, vaantje met gemeentewapen
alsmede een geschenk onder couvert in ontvangst
nemen.
De heer W. Norde deed op 20 augustus 19-46
voor het eerst zijn intrede in de gemeenteraad van
Vorden. „In al die 24 jaar liet u wel eens kritiek
horen, maar gelukkig was dit meestal opbouwende
kritiek." De heer Norde ontving ook de geschen-
ken van de burgemeester.,
De heer H. S. J. Albers deed op l september 1953
voor 'het eerst zijn intrede in de raad tot 2 sep-
tember 1958. Sinds 1962 tot op heden is de heer
Albers raadslid gebleven. „Steeds heeft u op kor-
rekte wijze uw mening in de raadsvergaderingen
naar voren gebracht en zodoende bijgedragen tot
een prettige sfeer", aldus burgemeester Van Arkel
die vervolgens de heer Albers dezelfde geschenken
aanbood.
Veel waardering had de heer Van Arkel ook voor
de „benjamin" van de raad, de heer A. H. A. Har-
telman, die na 8 jaar raadslid te zijn geweest zijn
funktie heeft moeten neerleggen vanwege zijn stu-
die aan de Ekonomische Hogeschool. „In die 8
jaren dat u hebt deel uitgemaakt van de raadskom-
missie van advies inzake de bouwverordening en
van de raadskommissie voor aankoop van gron-
den, hebt u zich doen kennen als een goed onder-
handelaar", aldus de heer Van Arkel die hierna
voor de vijfde maal deze avond de bovengenoemde
geschenken uitreikte.

Postume onderscheiding
In de openbare raadsvergadering van 22 oktober
1968 heeft de raad van Vorden afscheid genomen
van de heer Wesselink, die ruim 19 jaar raadslid
van Vorden is geweest. Aangezien de heer Wes-
selink in dezelfde zittingsperiode raadslid is ge-
weest als de thans aftredenden, meent de gemeen-
teraad hem postuum ook nog een oorkonde en een
vaantje te moeten schenken, aldus de heer Van
Arkel.
De heer Klein Brinke die op 30 juli 1968 afscheid
van de raad heeft genomen, na H jaar raadslid te
zijn geweest, zal door burgemeester Van Arkel ook
een oorkonde en een vaantje worden aangeboden.

Merkwaarige dag

De nestor van de raad, de heer Z. Regelink, die
namens zijn kollega's het woord voerde, vond de
28e augustus 1970 maar een zeer merkwaardige
dag voor de burgerlijke gemeente van Vorden. Im-
mers vandaag nemen vijf raadsleden afscheid w.o.
de beide wethouders. „Ik betwijfel of dit ooit eer-
der in de geschiedenis van Vorden is voorgeko-
men. Het ligt 'niet in mijn bedoeling mijn mening
weer te geven over de kwaliteiten van de vijf, die
ons gaan verlaten, maar ik weet uit ervaring dat
ze stuk voor stuk hun best hebben gedaan, maar de
een heeft nu eenmaal meer te geven dan de ander."

Laatste „algemene beschouwingen"

De heer Lenselink sprak in zijn dankwoord de
hoop uit gedurende de afgelopen 25 jaar het ver-
trouwen dat hij allerwege had genoten, niet be-
schaamd te hebben. „Dankbaar ben ik", aldus de
heer Lenselink tot de burgemeester, „voor hetgeen
er onder uw leiding in Vorden tot stand is geko-
men en waaraan ik een heel klein steentje heb
mogen bijdragen. U, kollega Wuestenenk, dank ik
hartelijk voor de ondervonden vriendschap", aldus
de heer Lenselink.
„Als wethouder ontvang je altijd veel kritiek, maar
dat brengt het vak nu eenmaal mee", aldus wet-
houder Wuestenenk in zijn dankwoord. „De tot
mij gesproken vriendelijke woorden vind ik per-
soonlijk wel wat overdreven. Een feit is dat het al-
tijd prettig werken was in het kollege en wat de
woorden van de heer Lenselink betreft, ik kaats de
bal graag terug." De heer Wuestenenk wees er
op dat partijpolitiek in }^ta:den niet mogelijk is,
maar dat men het hier t«Ri vooral moet hebben
van samenwerking.
De heer Norde was dankbaar dat de raad hem zo-
lang heeft willen verdragen. „We moeten voor
ogen houden dat we eikaars mening weten te waar-
deren. In de toekomst kcdfek nog wel eens terug
in de raadszaal maar danrnleen als stille toehoor-
der. Ik zal dan mijn mond wel houden", beloofde
de heer Norde.
De heer Albers vond de laatste 2 jaar in de raad
toen hij niet meer kon steunen op de heer Wesse-
link, de moeilijkste. Voorts toonde hij zich zeer er-
kentelijk ten opzichte van de heer Lenselink. „Wij
weten wat u destijds als plaatselijk bureauhouder
voor de gemeenschap hebt gedaan", aldus sprak
de heer Albers.
De heer Hartelman stelde in zijn afscheidsspeech
dat de laatste jaren in de raad soms zeer diepgaan-
de onderlinge meningsverschillen zijn geweest.
„Onderwerpen als BB, huurliberalisatie, welstands-
kommissie, heffing rioolbelasting, benoeming se-
kretaris, vaststelling bestemmingsplannen, zijn aan-
leiding geweest tot felle diskussies. Om een beeld-
spraak te gebruiken: de raadszaal deed dan wel
eens denken aan een voetbalmatch. Bij nader in-
zien blijken er verrassend veel overeenstemmingen
te bestaan tussen een voetbalwedstrijd en een
raadsvergadering. U kent allen wel de uitdrukking
,,eerst de man en dan de bal" en zelfs een leek op
sportgebied weet wat hiermee wordt bedoeld. We
kunnen de vergelijking doortrekken: ook in een
debat maakt men soms een schijnbeweging, is het
samenspel vaak zoek, is het kopwerk maar zo-zo
en wordt helaas het doel nogal eens gemist. Dat
het publiek een pittige wedstrijd waardeert heb-
ben wij ook gemerkt; over belangstelling hebben
wij niet te klagen gehad."

De heren G. J. Bannink en
Mr. R. A. van den Wall Bake
gekozen tot Wethouders
Voor de verkiezing van de 2 wethouders in Vor-
den bestond dinsdagavond tijdens de openbare
raadsvergadering een flinke publieke belangstelling.
Nadat allereerst de raadsleden waren beëdigd,
waaronder vijf nieuwe „gezichten" t.w. R. J. van
Overbeeke (KVP); A. G. Mennink (CHU); G.
Bogchelman (CHU); J. Bosch (PvdA) en mr R.
A. van den Wall Bake (WD), was het punt wet-
houdersverkiezing aan de orde.
Zoals wel was te verwachten werd in de vakature
van de heer A. J. Lenselink de heer G. J. Ban-
nink (CHU) gekozen. De heer Bannink verwierf
12 stemmen, terwijl één stem naar de heer A. G.
Mennink (CHU) ging.
In de vakature G. J. Wuestenenk werd voorzien
door de verkiezing van mr R. A. van den Wall
Bake (VVD) die 9 stemmen behaalde. Mevrouw
Van der Heide-van der Ploeg (PvdA) kreeg drie
stemmen en de heer H. Tjoonk (VVD) één stem.
Burgemeester A. E. van Arkel hoopte dat de le-
den van de raad het in de komende 4 jaar samen
goed zullen kunnen vinden om in goede harmonie
de belangen van de gemeente Vorden te beharti-
gen en in goede onderlinge samenwerking de ge-

meente zoveel mogelijk vooruit te helpen. Vanzelf-
sprekend zullen er meningsverschillen zijn. Ik hoop
dat het dan zo zal zijn, dat deze naar voren ge-
bracht zullen worden in de vorm van opbouwende
kritiek, waardoor de sfeer in de raadsvergaderin-
gen niet bedorven wordt, aldus de burgemeester.
De heer Bannink bracht, na zijn benoeming tot
wethouder, alle raadsleden dank voor het vertrou-
wen. Ik hoop dat ik in het team zal passen. Ben ik
soms balorig, aldus sprak de heer Bannink tot de
burgemeester, dan hoop ik dat u de zweep zult
laten knallen. Voorheen was het zo dat ik moest
proberen goaltjes te maken, maar nu behoor ik tot
de verdedigende partij en moet ik trachten doelpun-
ten te voorkomen. Verder zal ik mijn best doen de
belangen van de gemeentenaren zo rechtvaardig
mogelijk te behandelen. Tot slot merkte de heer
Bannink op: „Ik ben een rekruut die van onderaf
aan moet beginnen".
Vervolgens bood burgemeester Van Arkel de heer
Bannink zijn gelukwensen aan. „Vanaf 1958, dus
12 jaar, hebt u deel uitgemaakt van de raad van
Vorden, als raadslid kent u dus bij wijze van spre-
ken „het klappen van de zweep". U heeft zich tij-

G. ƒ. Bannink

dens uw raadslidmaatschap nogal eens kritisch op-
gesteld tegenover het kollege van B & W. Ik hoop
dat u in de toekomst kritiek op B & W zult kun-
nen voorkomen. In ieder geval hoop ik, dat bij me-
ningsverschillen in de raad de goede sfeer zal wor-
den behouden en dat er in de nu aangebroken
zittingsperiode van de raad zowel met de raadsle-
den als met mij een goede samenwerking en goede
verstandhouding zal bestaan" aldus burgemeester
Van Arkel.
De heer R. A. van den Wall Bake was er zich van
bewust een verantwoordelijke taak op zijn schou-
ders te hebben genomen. „Ik hoop ook met dege-
nen, die niet op mij hebben gestemd, op prettige
en zakelijke manier zaken te kunnen doen", aldus
mr Van den Wall Bake.
„U bent voor ons allen nog een gesloten boek,
aangezien u voor de eerste maal als raadslid bent
beëdigd en direkt als wethouder bent benoemd. Ik
hoop dat wij het boek met genoegen zullen kun-
nen gaan lezen en dat er zowel tussen u en de
raadsleden als tussen u en mij in de toekomst een
goede verstandhouding en samenwerking zal be-
staan", aldus burgemeester Van Arkel tijdens zijn
toespraak tot de heer Van den Wall Bake.

De heer Koerselman (PvdA):
„Groep Vordenaren B^^znspel"
Namens de fraktie van de PvdA bood de heer G.
Koerselman zijn gelukwensen aan en wenste de
pas benoemde wethouders van harte sukses bij hun
heus niet zo gemakkelijke taak.
„Dat onze fraktie nietÉamin teleurgesteld is over
de gang van zaken melWetrekking tot de wethou-
dersbenoeming zal wel duidelijk zijn. Als wij te-
leurgesteld waren, en dat is zo, alleen maar omdat
onze partij geen deel meer uitmaakt van het kol-
lege van B & W dan zou dat een éénmalige zaak
zijn, waar we ons verder als goede verliezers bij
zouden kunnen neerleggen, zo zijn immers de de-
mokratische spelregels", aldus de heer Koerselman.
„De wethoudersverkiezing heeft o.i. twee belang-
rijke aspekten nl. ten eerste de geschiktheid van de
desbetreffende persoon, zijn persoonlijke kapacitei-
ten, bestuurs- en raadservaring, bekendheid met
de plaatselijke situaties. Hierbij wil ik opmerken
aldus de heer Koerselman, dat een wethouder zon-
der enige raadservaring wel uit het politieke hout
gesneden moet zijn, om van de aanvang af zijn
partij in B 6 Wr te kunnen meeblazen en het ver-
trouwen van de bevolking van Vorden te hebben."
Als tweede aspekt noemde de heer Koerselman
de politieke geschiktheid. „Partijpolitiek moet je
buiten de deur van de raadszaal houden maar dat
gaat lang niet altijd op. Was er geen partijpolitieke
opstelling dan zouden hier vanavond geen zes frak-
ties aanwezig behoeven te zijn. Wij dachten trou-
wens ook, dat partijpolitiek vanavond wel degelijk
een rol heeft gespeeld. Tegen de politieke geschikt-
heid van de wethouders, zijn onze voornaamste be-
zwaren gericht. Het is onze mening dat in het nieu-
we kollege het konservatieve element nadrukkelijk
is vertegenwoordigd", aldus de heer Koerselman.
„Dat men de Partij van de Arbeid, nog steeds de

Mr R. A. r;m Jen Wall Bake,

grootste partij in Vorden, aan de kant heeft gezet,
behoort tot de demokratische spelregels. Wij wil-
len alleen signaleren, dat een grote groep Vorde-
naren buitenspel staat, en dat zijn heus niet alleen
aanhangers van de PvdA, gezien de belangrijke
dingen die in de komende jaren op stapel staan,
vinden wij dit bijzonder jammer. Wij zijn er niet
bij voorbaat van overtuigd, dat de belangen van
het openbaar onderwijs zonder meer in goede han-
den zijn bij dit kollege. Wij kunnen alleen een
vrees uitspreken, zekerheid daaromtrent heeft nie-
mand. Van onze kant zullen wij konstruktief, maar
kritisch het beleid van B £» W in de komende ja-
ren volgen. In het menselijke vlak willen wij beide
wethouders alle mogelijke sukses toewensen, de
mogelijkheid echter dat wij hen af en toe flink te-
gen de haren in zullen strijken, is niet uitgesloten"
aldus de heer Koerselman.
Tot slot hoopte de heer Koerselman op splitsing
van de direkte verantwoordelijkheden van beide
wethouders (dat ligt in onze bedoeling, aldus bur-
gemeester Van Arkel) en dat er een spreekuur voor
beide wethouders zal worden ingevoerd zeker nu
een van de wethouders- zo ver buiten het dorp
woont.

De heer Gerritsen (Binding-Rechts):
„Door vooroordeel werden wij uitgeschakeld"

„Het nieuwe kollege van B & W is geen openba-
ring geworden, ons streekblad heeft deze uitslag
reeds exakt gemeld en de fraktie van Binding-
Rechts heeft hieraan niets kunnen veranderen zo-
als werd gesignaleerd. De meerderheid van de
raad heeft dit zo besloten."
„Nu kan men als minderheid drie dingen doen"
aldus de heer Gerritsen „nl. zich er bij neerleggen;
allerlei onredelijks signaleren of spontaan deze
meerderheid haar kansen geven. Na rijp beraad
hebben wij tot dit laatste besloten. Wij dachten
gezien de enorme problemen van reorganisatie en
van financiële aard, hierdoor het beste het belang
van onze gemeente te dienen."
„Maandagavond", aldus ging de heer Gerritsen
verder, „hebben wij een bespreking gehad met de
meerderheid van de raad. Samenvattend kunnen
wij deze bespreking positief noemen, zij heeft ver-
helderend gewerkt. Aangenaam was het ons te
horen dat deze meerderheid niet om ons persoon-
lijk Binding-Rechts heeft gepasseerd. Dit was te
wijten aan politieke partijbeginselen. Zeer duidelijk
werd ons dat geen der raadsleden op de hoogte
was van onze politieke beginselen. Door een voor-
oordeel werden wij dus uitgeschakeld. Een van
onze beginselen is echter konstruktieve medewer-
king aan ons staatsbestel. Don Quichotte streed
tegen windmolens, wij strijden tegen vooroordelen.
Een moeilijke strijd", aldus de heer Gerritsen die
met de felicitaties de beide nieuwe wethouders het
beginselprogram van Binding-Rechts overhandig-
de.
Aan het slot van de vergadering bood de heer
Lichtenberg (KVP) zijn gelukwensen aan. Hij
hoopte op een harmonisch samenspel. „Op onze
steun kunt u rekenen", aldus de heer Lichtenberg.

H. Jansen 25 jaar koster
De heer H. Jansen, koster van de Antonius van
Paduakerk in de Kranenburg, vierde zijn zilveren
ambtsjubileum als koster van deze kerk, waarbij
de gehele parochie blijken van belangstelling gaf
door op de receptie de sympathieke koster, zijn
echtgenote en dochter de hand te drukken.
Tijdens de receptie sprak pastoor Van Berkel de
jubilaris, zijn echtgenote en dochter toe. En als
voorzitter van het kerkbestuur bracht hij hartelijk
dank voor de vele goede zorgen aan de parochie
besteedt in al die 25 jaren. Hij 'hoopte dat men nog
vele jaren van zijn diensten gebruik zou kunnen
maken. Namens het kerkbestuur bood pastoor Van
Berkel een elektrisch scheerapparaat en een zaag-
machine aan.
Namens de kostersbond afdeling Deventer bracht
de heer M. G. van Mierlo uit Kampen de geluk-
wensen over met het bereiken van deze mijlpaal.
Namens de afdeling bood hij een enveloppe met
inhoud aan, terwijl hij namens het hoofdbestuur
een fraaie oorkonde overhandigde.

l \m\rn
Jubileumseriewedstrijden Ratti
De seriewedstrijden die de s.v. Ratti gedurende
drie weekends heeft georganiseerd, vonden jl. za-
terdag en zondag hun hoogtepunt in de finales

Zowel zaterdag als zondag was het weer uitste-
kend, de belangstelling was eveneens goed dankzij
de prima organisatie van de bestuursleden en de
jubileumkommissie mag gezegd worden dat deze
wedstrijden prima zijn verlopen.
Zaterdag werden in de 2e klasse 6 wedstrijden ge-
speeld waarbij DZC l er in slaagde om de ere-
plaats te behalen; 2. DZC 2; 3. Zelos 2.
In de 3e klasse oogstte Almen 3 de hoogste lau-
weren; 2. Zelos 3; 3.AZSV 6.
Zondag waren er in de 2e klasse drie kandidaten
overgebleven. Vorden 2 slaagde er in, dankzij
de minste tegengoals, winnaar te worden; 2. Baak-
se Boys 1; 3. Pax 2.
In de 3e klasse won Vorden 3; 2. SVBV 1; 3.
Gaanderense Boys.
In de 4e klasse was de uitslag: 1. Steenderen 3;
2. SVBV 2; 3. Zelhem 4.
Ratti-voorzitter J. Lucassen reikte na afloop met
een toepasselijk woord de prijzen uit, waarbij hij
speciaal dank bracht aan de heren H. Mombarg
en T. Lichtenberg voor de prima organisatie ge-
durende drie weekends en aan de jubileumkom-
missie voor de medewerking.

VOETBALUITSLAGEN
De beide plaatselijke eerste elftallen hebben de
laatste zondag voor de kompetitie anagegrepen om
een oefenwedstrijd te spelen. Vorden l speelde
tegen Sp. Dieren een goede wedstrijd welke werd
gewonnen met 3—1.
Ratti l ging op bezoek bij Vios Beltrum l en wist
in een aantrekkelijke wedstrijd met 2—3 te zege-

vieren.



Derk de Boer
leeft voor zijn

blokfluit- en
melodicaclub

Ruim negen jaren heeft de heer Derk de Boer in
Vorden de blokfluit- en melodicaclub al onder zijn
hoede en nog altijd beleeft hij er een enorm ple-
zier aan om kinderen te leren blokfluitspelen en
melodicaspelen. „Het kost natuurlijk veel tijd (we
hebben 85 leerlingen) maar het geeft je wel vol-
doening", aldus de heer De Boer die al zo'n 50
jaar in de muziek meeloopt.
Op 11-jarige leeftijd speelde hij nl. al trompet bij
een muziekkorps in Meppel. Na zijn komst in Vor-
den werd hij lid van de muziekvereniging Concor-
dia. Voorts maakte hij zich in Vorden verdienste-
lijk door het Vordens Mannenkoor op te richten
en de BBB-band wat later het dansorkest De Zwer-
vers werd. Verder gaf hij gedurende een aantal
jaren trompetles aan de Rijverenigingen in Vor-
den, Gorssel, Ruurlo, Eibergen en Geesteren. De
muziek zat hem dus zogezegd in het bloed.
Toen dan ook eind 1961 de toenmalige voorzitter
van het Nutsdepartement, wijlen de heer H. Wes-
selink, aan de heer De Boer vroeg: „Wil je de
leiding van de blokfluitclub op je nemen?" klank
het meteen volmondig ,,ja". Karel Wolters die in
1961 naar elders was vertrokken, heeft de blok-
fluitclub in 1960 opgericht. Er waren toen 10 le-
den.
„Wij (m'n zoon en ik) zijn begonnen", zo vertelt
ons de heer De Boer, „om alle scholen in Vorden
aan te schrijven. Het resultaat was dat zich 30
kinderen opgaven in de leeftijd van 6 tot H jaar."
Is het toevalligheid om juist bij kinderen voor de
blokfluit te kiezen? zo vroegen wij
„Welnee, dat is bewust. Men moet de blokfluit
zien als het beginstadium voor een kind om mu-
ziek te studeren. Het instrument is licht en de
kinderen gebruiken alle tien vingers. Wanneer de
kinderen een jaar les hebben gehad, krijgen ze het
theoretische onderricht zoals noten lezen en schrij-
ven, toonladders, mollen etc. Verder leren de kin-
deren dan de verschillende uitdrukkingen in de
muziek zoals presto, forto, piano. Na een jaar
kunnen de kinderen al heel aardige liedjes spelen
op de blokfluit", aldus vertelt de heer De Boer.
Ontwikkelen van het gehoor
„Van groot belang bij de kinderen is het gehoor
ontwikkelen. Behalve spelen laat ik ze nl. ook zin-
gen, zodat ze dan zelf kunnen horen of ze vals
spelen of niet. Dat is zeer belangrijk. Tot 1963
heeft zoon Wim mij geholpen. De vereniging was
toen uitgegroeid tot 60 kinderen. We hadden toen
echter al in de gaten gekregen dat na 2 jaren blok-
fluitspelen de aardigheid er voor de kinderen af-
gaat. We zijn toen met de ouders gaan praten en
hebben gevraagd of er bezwaar bestond om de kin-
deren verder te laten spelen op de melodica. On-
danks de financiën (een melodica kostte toen ƒ 32,-
tegenwoordig ƒ 62,50) kregen we van de ouders
alle medewerking. Vader en moeder moeten er ook
achterstaan anders is het weggegooid geld."
,,De overgang van blokfluit naar melodica is ge-
makeklijk, omdat de kinderen de noten al ken-
nen. Het is een kwestie van vingerverzetting. De
melodica kunnen we omschrijven als de rechter-
hand van een piano en een akkordeon", aldus ver-
telt de heer De Boer enthousiast verder. „De stu-
die melodica duurt ca twee jaren. De oudste kin-
deren van de groep spelen dan op 13-jarige leef-
tijd al aardig piano en akkordeon."

Muziekverenigingen trekken profijt
„In de loop der jaren hebben we op deze manier al
verschillende jongelui rijp gemaakt voor de mu-
ziekverenigingen waarvan Concordia en Sursum
Corda hebben geprofiteerd. Wanneer de kinderen
willen leren blokfluitspelen is het natuurlijk wel
gewenst dat het kind kan lezen. Als ik na vijf we-
ken zie dat het kind totaal geen aanleg heeft dan
moet het er mee stoppen. Natuurlijk in overleg
met de ouders."

Muziekschool
„Eenmaal per jaar geven we een zgn. openbare
les waarvoor altijd van de zijde der ouders grote
belangstelling bestaat. Daarnaast geven we con-
certen op het Groot Graffel, terwijl we ook spe-
ciale middagen verzorgen op het bejaardentehuis
De Wehme, Villa Nuova, Het Enzerinck. De kin-
deren spelen dan en de bejaarden zingen. Vol-
gend jaar gaan we waarschijnlijk op 30 april naar
Soestdijk om mee te doen aan het défilé ter gele-
genheid van de verjaardag van Hare Majesteit de
Koningin", aldus de heer De Boer.

„Dit alles vergt .natuurlijk veel organisatie. Van-
daar dat het Nutsdepartement te Vorden, vorig
jaar besloten heeft een apart bestuur aan te stel-
len die d ebelangen van de Nutsblokfluit- en me-
lodicaclub behartigt. Dit bestuur bestaat uit T. de
Vries, voorzitter; mevr. Hazekamp, sekretaresse en
de heer Schipper, penningmeester."
„Met het geven van het muziekonderricht be-
moeit het bestuur zich niet. Dat laten ze helemaal
aan mij over. Dat is maar goed ook, want twee
kapiteins op een schip is niets waard. Momenteel
zijn we bezig met een muziekschooltje om de kin-
deren verder te bekwamen in bv. klarinet, trom-
pet etc. Dus nog meer „aanvoertroepen" voor de
muziekverenigingen", aldus de heer De Boer.
„Voor de blokfluit- en melodicaclub wil ik graag
ijzeren lessenaartjes en een elektronisch orgel. We
zullen dan wel een verzoek bij de gemeente moeten
indienen om subsidie, wan het kost allemaal veel
geld. Willen we uitbreiden dan moet er geld ko-
men." De heer De Boer heeft overigens goede
hoop dat de gemeente, wanneer het verzoek wordt
ingediend, wel subsidie zal verlenen. „In plaatsen
als Zutphen, Ruurlo en Bor^K> bv. wordt ook ge-
meentelijke subsidie gegeven.
Alle rangen en standen
„Wat ik zeer prettik vind, is dat onze leerlingen
uit alle lagen van de bevolking komen in Vorden.
Het geven van muziekondenricht aan kinderen is
iets dat veel geduld en ene^fc vergt." Dat is ons
wel duidelijk geworden toen we dezer dagen de
heer De Boer bezig hebben gezien met de begin-
nelingen. De kinderen die voor de eerste keer kwa-
men werden gauw door hem op hun gemak ge-
steld in de geest van: „Zo Bernadet, ben jij fami-
lie van prins Bernhard?" Tot de dochter van de
dierenarts: „Kan jouw pappie m'n zieke kanarie
beter maken?" Door al dit soort opmerkingen won
de heer De Boer al gauw het vertrouwen van de
kinderen, die daarna vol enthousiasme de eerste
noot, een B, probeerden te spelen.
„Behalve het lesgeven komen er nog verschillende
andere dingen om de hoek kijken. Ach mijnheer
De Boer, kunt u geen versje voor mij maken, want
vader en moeder zijn 12^ jaar getrouwd, of mijn
oudste broer of zus gaat trouwen. Aan dergelijke
verzoeken kun je dan niet voorbijgaan. Ik doe het
trouwens zelf ook veel te graag" sprak de heer De
Boer lachend, die terloops nog vertelde dat er in
huize De Boer soms naar hartelust wordt gemusi-
ceerd. Zoon Wim, woonachtig in Doetinchem en
dikwijls spelend voor radio en televisie met de „Ha-
zekate Belhops" (muziek uit de dertiger jaren),
dochter Mini, mondorgel; schoonzoon Reini, ak-
kordeon; mevrouw De Boer, zang en de heer De
Boer drums zorgen er bij tijd en wijle voor dat de
instrumenten niet „verroesten".

Groene Kruis
Bejaardengymnastiek
zal weer worden gegeven door
mevrouw Braam in het wijkge-
bouiv vanaf dinsdag 15 september
om 10.00 uur.

Opgave tussen 7 en 15 september bij de heer
F. J. Spijker, Ruurloseweg 17, tel. 1696

Kookpannen
Set kookpannen, zware uitvoering
voor gas en elektrisch. Modern
geëmailleerd met decor.

vijfdelige set 89,50
vierdelige set 67,75
Zolang er voorraad is bij

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

GESCHAAFD
EN

GEPLOEGDE
PLANKEN

2i x 12 cm, vele leng-
ten. Iets mindere

kwaliteit dan Ie soort
wordt geleverd voor

2e soorts prijs.
Alleen bij kontante

betaling ƒ 5,95 per m2

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

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

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

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Wie mag ik bedanken?
Wie heeft mij het franse
boekje ,,Le Berger de
Brie" gebracht?
}. W. M. Gerritsen,
Beatrixlaan 18, Vorden
telefoon 1485

DIT IS UW KANS
om tegen een uiterst
voordelige prijs in het

bezit te komen van
een zeer moderne

luxueuze
KEUKEN

Wegens ruimtegebrek
zijn wij genoodzaakt
om deze keuken aan te

bieden voor een be-
lachelijk lage prijs

van ƒ 1650,—
exkl. BTW

normale prijs
f 1995,— exkl. BTW

Zie etalage

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VERSE HAANTJES
eet goedkoop en lekker
ƒ 2,90 per kilo

Poeliersbedr.
Rossel

\WSjl Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

DANLON
PANTY-NYLON!
Nylons die ineens over-
gaan in een kort nauw-
sluitend broekje, in diverse
modetinten. Ct

LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

WIFO achterladers
hefbakkcn enz. enz.

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

In onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter ƒ 1,95

Ijssalon D. Bocrsma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

VAN 7 TOT EN MET
14 SEPTEMBER

HERENKAPSALON P. SIETSMA
Dorpsstraat 30 - Telefoon 1984

Aanvang

danslessen

zaal Lettink

a.s. zaterdag 5 september 7 uur.

Wij hebben ook clubs voor ou-
deren vanaf 18 jaar en voor ge-
huwden.

DANSSCHOOL
M. J, KRONEMAN

VOETBALVERENIGING VORDEN
Wij vragen met spoed:

TERREINBEHEERDER
Voor inlichtingen inzake vergoeding:

Sekretaris-penningmecster de heer H. Ems-
brock, Groeneweg l, Vorden

JEUGDDIENST
HERVORMDE KERK VORDEN

A.s. zondag 6 september 10.15 uur

Voorganger:
ds. 'H. J. van Leeuwen uit Almen

Thema:

Organist:

„Teerkost voor Onderweg"

de heer J. F. van Os

KOMT ALLEN

N.B. Er is ook dienst om 9.00 uur

PUCH BROMFIETSEN
MUNTEN UIT DOOR HUN

LEVENSDUUR

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

De studie voor het
Middenstandsdiploma
is en blijft belangrijk

Bij voldoende deelnemers starten
wij weer met een kursus.

Opgave vóór 7 september bij de
heer J. W. Polman, Dorpsstraat
22, telefoon 1314

Donderdag
500 gram rib- of
haaskarbonade 3,10
Hamburgers 4 halen 3 betalen
Gelderse schijven 4 halen 3 betalen
500 gram verse lei'er 1,50

Vrijdag en zaterdag

500 gram varkens-
lappen
500 gram schouderkarbonnde
500 gram verse worst
500 gram rundérlappen

Voor de boterham
150 gram pckclvlees
150 gram botcrhamworst
150 gram rolpens
100 gram paardcrookvlees

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

2,50
275
2,60
275

0,93
0,65
0,95
075

Een leuke
poncho breien!

Kom bij ons de mooie kleurenkol-
lektie :ien in wol.

Reeds v.a. ƒ 1,05 per bol
Alle maten pennen.

H. LUTH
Nieuwstad - Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden,
brengen ter openbare kennis, dat in de maand
september geen zitting voor woningzoeken-
den wordt gehouden.

Vorden, 2 september 1970.
Burgemeester en wethouders,

de burgcmcfsk r,
van Arkcl
de sekretaris,
J. Drijfhout

PIT KOLLEKTE 1 t.m. 12 september (Prot. Interk. Thuisfront)


