
Donderdag 5 februari 1970
lic jaargang no. 44

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Kerkdiensten

ZONDAG 8 FEBRUARI

Hervormde kerk
9.00 uur ds. Jansen

13.15 uur ds. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. J. Jur jens uit Deventer

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 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. De Vries, telefoon (05752) 1288

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJ K VERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuf f rouw 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.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

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

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

BURGERLIJKE.
STAND

Gehuwd: J. O. Kuhuwael en Z. Gasper.
Overleden: ]. Lenselink, 85 jaar, weduwnaar van
H. Klein Bramel

Uitvoering
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 februari a.s. hopen
de kinderen van Medlerschool hun jaarlijks toneel-
stukje weer op te voeren in zaal Schoenaker. Deze
keer brengen zij een kluchtig sprookje in twee
bedrijven getiteld 'Rumoer in Dropjespoer'. Voor
nadere bijzonderheden zie de adv. in Contact.

Jeugdtoneel brengt blijspel
De verleden jaar opgerichte jeugdtoneelgroep
'Zonder Naam' zal medio maart weer voor het
voetlicht treden. In mei 1969 startte deze groep
met een eerste opvoering van het blijspel in drie
bedrijven 'De Wonderfiets' en na de pauze met
'Romance in C' dat een groot sukses werd. Nu
heeft men in studie genomen het blijspel in drie
bedrijven 'Het woelige nest' van C. v.d. Linden.
In totaal zullen hierin 13 jeugdleden meespelen.
De opvoering zal plaats hebben in zaal Schoenaker.

Vorden protesteerde
tegen opheffing spoorlijn

Telegram gezonden aan staatssekretaris
In een goed gevulde zaal van hotel 't Wapen van
Vorden hebben de inwoners van Vorden donder-
dagavond protest aangetekend tegen het besluit
om de spoorlijn Zutphen-Winterswijk op te he f fen .
Tijdens deze protestbijeenkomst heeft het aktie-
komité in Vorden een telegram gezonden naar de
staatssekretaris Keyzer, met de volgende inhoud:
'Het aktiekomité Vorden voor behoud personen-
vervoer op de spoorlijn Zutphen-Winterswijk heeft
met verontwaardiging kennis genomen van een
bericht in de regionale pers, dat in het definitieve
ontwerp voor de dienstregeling der Ned. Spoor-
wegen, die op 31 mei a. s. moet ingaan, de lijn
Zutphen-Winterswijk niet meer voorkomt. Het
komité ver-oekt Uwe Excellentie, namens alle in-
woners van Vorden, niet tot opheff ing van het
personenvervoer op de lijn Zutphen-Winterswijk
over te gaan'. Ondertekend: het komité Vorden.

Bui-g. van Arkel die de aanwezigen welkom heette,
was verheugd over de volle zaal. Hieruit blijkt dat
u verontwaardigd bent en dat hier weerstand be-
staat tegen het voorgenomen plan de spoorlijn
op te heffen. De heer van Arkel schetste vervol-
gens de voorgeschiedenis. Reeds in maart 1967
verschenen de eerste berichten in de pers, er werd
een aktiekomité gevormd die naar aanleiding van
persberichten eind 1969 waarin opnieuw de op-
heff ing van de spoorlijn Zutphen-Winterswijk is
aangekondigd, kontakt opnam met de vaste kom-
missie voor Verkeer en Waterstaat, waarna op 27
januari j . l . een bespreking plaats vond met deze
kommissie. Over deze 'hoorzitting' en over het ge-
sprek met GS van Gelderland heeft u de laatste
dagen alle bijzonderheden reeds vernomen.

Wat Vorden betreft , aMus burg. van Arkel, er
hebben een aantal verteg^woordigers van de po-
litieke partijen in de gemeenteraad van Vorden,
van de Vordense Winkeliersvereniging, van de
vakbonden en de Standsorganisaties, spontaan zit-
ting genomen in een plaatselijk aktiekomité voor
behoud van de

De argumenten voor het behoud zijn voor Vorden:

De vele scholieren, die voor het bezoeken van di-
verse onderwijsinstellingen in Zutphen en Apel-
doorn, van de trein gebruik maken. Een aantal
pendelaars die buiten Vorden werken en van de
trein gebruik maken. Een aantal bejaarden, die
de NS voor het reizen per trein, tegen verminderd
dankbaar gebruik maken van de 65+ kaarten, die
tarief uitgeeft. In de gemeente Vorden, aldus van
Arkel, exploiteert de Herstellingsoordvereniging
1833-1905 voor Vervoerspersoneel van de NS een
herstellingsoord, omvattende 44 bedden. Voor de
patiënten, die uiteraard per trein reizen, zou de

Volleybalvereniging Dash

verwijst u naar het

artikel in dit blad

opheff ing meebrengen, dat ze voor het afleggen
van het laatste gedeelte van hun reis, over moe-
ten stappen in een bus, wat voor hen bijzonder on-
plezierig zou zijn. Ook de bezoekende familiele-
den en kennissen reizen veelal per trein. Volgens
de direktrice van het Herstellingsoord zou het op-
hef fen van de lijn min of meer een ramp zijn.

Ook was burg. van Arkel van mening dat 't vreem-
delingenverkeer ontegenzeggelijk een terugslag van
een opheff ing zal ondervinden. Het blijkt uit een
ingestelde enquête, dat 20 procent van de vele gas-
ten, die Vorden jaarlijks bezoeken, per trein hier-
heen komen. Het inleggen van een toeristentrein
(dagbezoek) wordt dan ook onmogelijk. Bovendien
acht ik het een vreemde zaak, dat nu het stations-
gebouw van Vorden enige jaren geleden geheel
gerestaureerd is, thans over opheffing van de lijn
wordt gesproken. Al met al redenen om krachtig
protest te laten horen en het onaanvaardbaar uit
te spreken over de voorgenomen opheffing van de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk, aldus van Arkel.

Inmiddels hebben de heren Norde en van de Peyl
41 intekenlijsten gemaakt. Het lag aanvankelijk in
de bedoeling om hier dezer dagen huis aan huis
mee rond te gaan, opdat de ingezetenen door het
zetten van een handtekening op deze wijze mee
kunnen protesteren. Nu heb ik evenwel zojuist ver-
nomen, det de Vaste Kommissie van Verkeer en
Waterstaat, die vandaag 'n bespreking heeft gehad
met de staatssekretaris, de staatssekretaris heeft
voorgesteld, in elk geval opheff ing van de l i jn
Zutphen-Winterswijk uit te stellen tot maart 1971,
omdat deze kamerkommissie eerst het rapport van
het Ned. Ekonomisch Instituut wil afwachten. Van-
daar dat we even willen wachten met de hand-
tekeningenaktie aldus van Arkel die vervolgens
de leiding van de vergadering overdroeg aan de
heer Mennink, die in het komité zitting heeft , na-

m e n s de afd. Vorden van de GMvL.

Welvaart en u> el zij n

De heer Mennink, die Ruurlo beloofd had steun
te zullen toezeggen, was verheugd over zoveel
jeugd op deze bijeenkomst. Wanneer de jeugd
zich zo bl i j f t instellen dan is er voor de toekomst
geen vrees. Welvaart en wel;:ijn zijn in ons land
begrippen, welke in het verleden met het komen
van de spoorlijn Zutphen-Winterswijk (92 jaar
u e l e d e n ) voor een deel gerealiseerd werden, aldus
spreker, die vervolgens enkele aspekten noemde
die de leefbaarheid in de Achterhoek mede hebben
beïnvloed. Zo noemde hij bv. de elektriciteit, welke
voorziening van groot belang is geweest tot gelijk-
stelling van de Achterhoek; de ontsluiting door
wegverharding en de ontsluiting welke het gevolg
was van de kommunikatie door radio en tv.

K-i nu in 1970 moeten we konstateren, dat men aan
de afbraak van deze voorzieningen is begonnen
door het plan van de overheid op de spoorlijn Z-W
op te heffen. Wij vragen ons nu angstig af, wan-
neer dit niet afwendbaar is, wat de volgende stap
zal zijn van de overheid tot achterstelling en ont-
luistering van onze Achterhoek, aldus de heer Men-
nink, die konstateerde, dat de woningtoewijzing
dan wel niet al te vlot zal gaan. Het zal nodig zijn
dat een industrieel beleid wordt gevoerd wat in
overeenstemming is met de uittreding van bedrij f s-
hoofden en medewerkers in de landbouw en van
mogelijke afvloeing in middenstand en andere be-
drijfstakken. Het opheffen van de spoorlijn geeft
ons ook op deze voorzieningen niet al te veel hoop.
Voor de leefbaarheid van onze streek is het nood-
zakelijk dat de lijn bljjft om de ongelijkheid met
het westen niet grote^^c maken. W^erk niet mee
aan de Keyzersnee, aTous de heer Mennink.

Namens het N W sprak hierna de heer Kocrsel-
man. Onze belangen lopen parallel met die van de
middenstand, VVV enz. Spreker wees op de in-
dustrie, die voor een ̂ wbaar en bewoonbaar ge-
bied moet zorgen. Deze industrie is al terughou-
dend voor de Achtehoek, hetgeen door opheff ing
van de spoorlijn alleen nog maar erger kan worden.
De heer Koerselman betreurde het opheffen van de
lijn dan ook ten zeerste. Wethouder Lenselink (die
sprak namens de AR) vroeg zich af of men in het
westen wel weet dat er achter de IJssel ook nog
mensen wonen. Met nadruk betoogde de heer Len-
selink, dat het noordelijk gedeelte van de Achter-
hoek van zijn enige spoorlijn wordt beroofd. Men
mag ons niet belemmeren om naar het westen het
zuiden of naar het noorden te reizen. Al levert de
li jn verlies op dan nog moet ;:ij gespaard worden.

Konnekties met de NS

De heer J. Gerritsen die sprak namens Binding-
Rechts, had geïnformeerd bij de Minister van Ver-
keer en Waterstaat en had vernomen dat het te-
kort op deze lijn ƒ 600.000,- per jaar bedraagt.
En toch kan ik niet zwichten voor de financiële
argumenten van de minister, want er zijn geen
alternatieven zoals verbetering van de Rijksweg
Zutphen-Winterswijk. Op deze weg, vallen op
2 na, in Nederland de meeste verkeersdoden per
jaar. Wordt de spoorlijn opgeheven, dan zullen
er nog meer slachtoffers op genoemde weg vallen.
De heer Gerritsen die in - de oorlog dichtbij de
spoorlijn heeft gewoond en toen H bombardemen-
ten op deze lijn heeft meegemaakt, merkte op daar-
door zovele innige konnekties met de spoorwegen
te hebben overgehouden, dat hij deze lijn nu beslist
niet opgeheven wil zien!

De heer Lichtenberg voerde het woord namens
de KVP in Vorden. Ook hij was van mening met
klem tegen de opheffing van de spoorlijn te moe-
ten protesteren. Het wegverkeer wordt steeds in-
gewikkelder, het aantal auto's neemt meer en meer
toe, waardoor de eisen aan het wegverkeer steeds
hoger worden gesteld. De waarde van de spoor-
li jn zal hierdoor in de toekomst eerder groter dan
kleiner worden. Ook uit sociaal oogpunt bezien
dient de spoorlijn behouden te blijven, aldus de
heer Lichtenberg.

Mevr. v.d. Heide-v.d. Ploeg, sprekende namens de
PvdA wees op 2 belangengroepen. Ten eerste
de jongeren die studeren en daardoor veelal van
de trein gebruik moeten maken en van de ouden
van dagen. Deze laatste groep wordt speciaal ge-
steund door de 65+ kaarten. Wordt de lijn op-
geheven, dan wordt hun het hef t zodoende wel
helemaal uit de handen geslagen, aldus mevr. v.d.
Heide-v.d. Ploeg.

De heer Albers die namens de VVD sprak, voel-
de zich niet helemaal op zijn gemak. Wanneer ik
het uit mijn zakelijk oogpunt bekijk dan ben ik
een gedeelte schuldig, dat de NS niet rendeert.
De goederen die wij nl. voor ons bedrijf nodig
hebben, laten we aanvoeren per auto. Toch protes-
teren wij tegen opheffing van de lijn, aldus spreker.

Houten spoortreintjc

In zijn funktie van adjunkt-sekretaris van de Ko-
ninklijke Nederlandse Middenstandsbond voerde
de heer Wielenga het woord. Deze wees er op, dat

de middenstand de spoorwegen niet kan missen.
Dit is in het belang van iedereen. Wijzende op het
nieuwe spoorboekje van de NS merkte de heer
Wielenga op, dat de spoorwegen zich als een klein
kind heeft gedragen om toch de zin door te drijven.
Het lijkt mij het beste, om een klein houten trein-
tje naar de NS in Utrecht te zenden met daarbij
een oud spoorboekje waarin de naam Vorden wel
voorkomt. Spreker verzocht de aanwezigen toch
vooral aktief te blijven en door te blijven gaan met
het voeren van akties. Toch hebben wij in de Ach-
terhoek iets heel positiefs bereikt, nl. een eenheid
in protesteren. Wij zullen in de toekomst één moe-
ten blijven, aldus de heer Wielenga.

De heer Mennink deed tot slot nog enkele mede-
delingen op de extra trein die op 10 februari van
Winterswijk naar Zutphen zal rijden. Deze trein,
die alleen zal rijden wanneer de staatssekretaris
het laat 'afweten', biedt plaats aan 900 personen.
De heer Mennink wekte iedereen op, om met deze
protesttrein mee te reizen. De reizigers behoeven
niet te betalen want de kosten zijn voor rekening
van de diverse gemeenten die bij deze aktie nauw
betrokken zijn.

De trein zal in Vorden ca 15.45 uur vertrekken.
Einddoel is de Buitensocieteit waar een hearing
zal worden gehouden. De terugreis wordt om 19.15
uur aanvaard. Gaat één en ander door, dan zal in
de krant een bericht worden geplaatst waar men
zich kan opgeven. Lees dus Contact goed door.

TREIN ZUTPHEN-WINTERSWIJK
BLIJFT VOORLOPIG RIJDEN
De voorzitter van de fiste kamerkommissie voor
Verkeer en Waterstaat en de voorlichtingsdienst
van de NS hebben de voorzitter van het akticko-
tule in de Achterhoek, burgemeester Vlam uit Win-
tersunjk, mcdeyedeld, dat de spoorlijn Zutphen-
Winterswijk voorlopig niet zal ti'ordcn opgeheven.
Alles blijft dus bij het oude, aldus vertelde ons
burgemeester A. E. van Arkeh Met dirckte ingang
zijn alle akties stopgezet. De extra protesttrein op
zaterdagmiddag a.s. zal niet doorgaan, de handtc-
keningenaktie in Vorden is dus in ieder geval voor-
lopig van c/c- haan, aldus burgemeester Van Arkel
die zich uiteraard zeer verheugd room/r

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

Volleybalvereniging Dash
spoftvrienden en -vriendinnen.

Verschillende keren is mij. tot grote verbazing,
gebleken dut hier in Vorden het bestaan van een
volle ij bal vereniging nog niet algemeen bekend /al.
Dat zou de oorzaak kunnen zijn, dat nog zo weinig
mensen gebruik maken van deze sportieve vorm
van ontspanning. Immers, is er een mooiere sport
denkbaar dan volleybal? Een sport die niet aan
weersomstandigheden is gebonden, waar geen hard
of ruw spel mogelijk is.
De vollci/balvctcniging DASH is dit seizoen ge-
start niet een groep jongens en meisjes van 13-17
jaar, waarvoor ook een kompetitie is georganiseerd.

jeugdafdeling bestaat momenteel uit ong. 20
leden en het is de bedoeling de:e uit te breiden
tot ong. 30 jongelui.
M.i,ir vooral bij de senioren :ijn nieuwe leden van

welkom, ivaar in het bijzonder het Ie heren-
team grote moeite heeft, zijn zo hard bevochten
plaats in de Ie klas. de hoogste klas van het dis-
trikt De-venter-Zutphen, te behouden. Het is daar-
om, dat de vollci/balvcreniging DASH een beroep
op u doet, om lid te u'orden en aktief deel te gaan
nemen aan deze mooie zaalsport.

Il ebt u interesse, kom dan vrijblijvend eens een
van onze trainingsavondcn bezoeken of bel voor
inlichtingen:

H. ƒ, W c ster veld
Het Kcrspel 4 - Tel. 1895

Opbrengst kollekte
Naar we vernamen l i e e f f - de alhier gehouden kol-
lekte ten bate van de Memisa (de Medische Mis-
sie Actie), bestemd voor de hulp aan ontwikkelings-
landen, de mooie som van f 220,- opgebracht.

SPORTVERENIGINGEN BIJEEN
Zes n'eken geleden vond er op initiatief van de
heren J. Verstoep, A Sikkens en J. de Gruter in
zaal Esl.es een bijeenkomst plaats, waarvoor men
acht verenigingen had uitgenodigd. Het doel van
de:e vergadering was om tot een nauwere samen-
werking tussen de verschillende sportverenigingen
te komcn\.
Naar aanleiding van deze eerste bijeenkomst nullen
de verenigingen elk een afgezant sturen naar de op
4 februari te houden vergadering in zaal Eskcs.
Op de agenda staat o.m. verkiezing (voorlopig)
bestuur, plannen voor het zomerseizoen en 5 mei
viering.



Ibers
SUPERMARKT

* Kwaliteit

PRESENTEERT
* Lage prijzen

lUt de

GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 98
KLAPSTUK met klein beentje

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram

MAGERE VARKENSROLLADE

500 gram

ONS BEKENDE

SOEPPAKKET

ONZE BEKENDE SUPER

roodmerk koffie
PER PAK GEEN 214 MAAR 185

ELK 2e PAK

198
NIERKAAS

HAMWORST

GEKOOKTE LEVER

150 gram 69

100 gram 69

100 gram 79

200 gram 99

Groente en vleesreklame t.e.m. zaterdag

Unox

tomatensoep
van 102 voor

85

Div. smaken

Geurtsjam
van 89 voor

79

Rinse

appelstroop
van 79 voor

59

Jampot

choc. pasta
van 98 voor

89

P.C.D.

pindakaas
jampot

van 105 voor

95

3 stukken

Nuts
chocolade

f\ f\van 90 voor

79w t̂

VELUCO

appelmoes
VAN GOUDR'EIIOTTEN

LITERBLIK ALLEEN DEZE WEEK

Langenbergs

Kokindjes
zachte drop

van 98 nu

79

Grote zak

toffee-
melange
van 98 nu

79

Zolang de
voorraad

strekt

suiker-
kransjes
per zak

van 79 nu

49

Felix

van 89 nu

79

De Heer

gevulde

van 90 nu

69

Ze is er weer

gevulde
kano's

van 98 nu

79

LITERFLES

Raak cola 63
ELKE 2e FLES

Gezinsfles

rode of witte
druivensap
deze week

99

2 flessen

Wiltho Up
deze week

79

Drink nu

Cassis
limonade
per fles

deze week

59

Voor de

kinderen

lolly's
9 stuks

deze week

39

Heel kilogram

macaroni
alleen

deze week

99

Jampot

kleine
zilveruitjes

deze week

65

PROFITEER HIERVAN

Sperciebonen
LITERBLIK 89 ELK 2e BLIK

JAFFA SINAASAPPELS

GRAPE FRUITS

CHAMPIGNONS

GEKOOKTE BIETEN

10 voor 179

3 voor 98

200 gram 98

500 gram 39

GESCHRAPTE WORTELTJES
500 gram 35

PANKLARE GROENE KOOL
500 gram 29

Tube LUX AFWAS 100
elke 2e tube

Tonnetje zeeppoeder

DISC-0-MATIC van 725 nu

Literbiik DOPERWTEN MET
WORTELEN 72

elk 2e blik

Dubbelpak Nefa

DAMESVERBAND
van 225 voor

comfort WASVERZACHTER
2 flacons van 98 nu

Voor de w.c.

LUCHTVERFRISSER s packs
Nieuw fantastisch lekker

VRUCHTENWIJN met
ABRIKOZEN-BRANDEWIIN

5O

49

185

79
39
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Omdat het ons onmoge-
lijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken, betui-
gen wij langs deze weg
onze hartelijke dank voor
de deelneming en het
grote medeleven, betoond
na het plotseling overlij-
den van onze lieve en
zorgzame man en vader

Bernard Horsting
Fam. Horsting

Vorden, februari 1970
Enkweg 12

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de deelneming, ons be-
toond na het heengaan
van onze lieve moeder en
grootmoeder

Evcrdina Johanna
Berendsen

Uit aller naam,
fam. Lettink

Vorden, februari 1970
't Lieferink

Gevraagd voor ouder
echtpaar te Vorden: Ge-
meubileerde kamer met
gebruik van keuken.
Brieven onder no. 44-1
bureau Contact

Te koop: 4 dragende gei-
ten. Wed. Schotsman
C 103

Te koop: P lm. 30 vierk.
meter prima mest; 3 kip-
pendroogvoederbakken; 2
drinkemmers en brom-
fiets Sparta 65 (sport).
J. A. H. Waarle, Beatrix-
laan l, Hengelo Gld.

Te koop: Dragende maal
RB, uitgeteld 12 febru-
ari 1970. A. J. Klein Ik-
kink, C 144 Vorden

Bij ons cabaretgroepje is
nog plaats voor enige
dames en heren. U kunt
zich melden bij mevrouw
Besselink Het Hoge 14

Vakantie in Zandvoort.
4 pers. caravan te huur
voor 27 juni en na 8 au-
gustus 10 tot 50 pet. re-
duktie. Inl. Veldhoen,
Sandrastraat 7, Deventer
telefoon 05700-19542

Wie heeft er nog een -
liefst - driehoekige box
voor mij? Ivar de Vries,
B. van Hackfortweg 18

Te koop: Jonge konijnen
bij M. Gotink, Rouw-
broekweg 2, Warnsveld
telefoon 05750-2756

Gevraagd: Meisje voor
zaterdag, plm. 15-16 jaar.
Bakkerij Hoornenborg

Ketexiunngsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende de maand fe-
bruari geven wij
op het chemisch reinigen
20% KORTING
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

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

Wij vernieuwen voor u
ritsen in pantalons, rok-
ken, windjacks enz.
Ook verkorten wij win-
tcrmantels, rokken en
japonnen!
STOMERIJ VISSER
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

I

JOOST VOGTLANDER
EN CAR1N AARTSEN
MAKEN U,
MEDE UIT NAAM
VAN HUN OUDERS,
HUN VOORGENOMEN
HUWELIJK BEKEND.

roland holstlaan 647 delft
stationsweg 8 vorden

ZATERDAG 14 EEBRUARI

11.15 uur:

2. uur:

3.30 tot 5 uur:

burgerli jk huwelijk in het
gemeentehuis te vorden

inzegening van het huwelijk
in de kapel te bronckhorst
(ds. Jansen)

reeeptie in „de gouden
leeuw" te bronckhorst

toekomstig adres:
arthur van sehenclelplein 64
delft.

•

Weekend
aanbieding

PRIMA HEREN
OVERHEMDEN
kleuren: wit, bleu, beige

nu ƒ 13,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN,

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

WIE NU EEN

ESTA DIEPVRIEZER
KOOPT, KRIJGT EEN PAK-
KET DIEPVRIESLEVENSMID-
DELEN TER WAARDE VAN
ƒ 100,— CADEAU.

BOVENDIEN NOG EXTRA
ƒ 25,— GRATIS WAARDE-
BONNEN.

VOORBEELD:

Esta diepvriezer 200 liter
u betaalt ƒ 485,—

U krijgt ƒ 100,— gratis
dlepvriesprodukten ƒ 100,—

1 ƒ 385,—
ƒ 25,— gratis waardebonnen ƒ 25,—

U investeert dus maar ƒ 360,-

En Esta heeft een ruime keus in
diepvriexers. Dat kunt u xien in
on/e winkel en showroom

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-1546

Volleybalvereniging Dash
verwijst u naar het
artikel in dit blad

Landbouwers-veehouders
Zeer veel grasland is aan ver-
nieuwing toe.

Voor het (Lely) freezen, de leve-
ring van graszaad en zaaien, voor
het zaaien en oogsten van snij-
mais en vrijwel alle loonwerk-
zaamheden kunt u terecht bij

LOONBEDRIJF

H. KORENBLIK
Dennendijk 6, Warnsveld, tel. 05750-5271

GKVRAAGD:

een slagersbediende
(leerling of halfwas)

een winkelmeisje
(voor de vleeswaren)

een magazijn-
bediende
(16 tot 20 jaar)

FA J. W. ALBERS
NIEUWSTAD

Attentie:
f 5.-spaarpremie.
Wanneer u vóór
l april 1970 een
Amro Spaarboekje of
-Spaarrekening opent met
een eerste inleg van
minimaal ƒ 10.-, stort de
Amro Bank daar een
premie van ƒ 5.- bij.

De Amro Bank
heeft vanaf
9 februari 1970
een nieuw kantoor in
Vorden:
Dorpsstraat 20.

U bent van harte welkom. Want evenals de
honderden andere Amro kantoren in ons land,
biedt ook dit kantoor u een attente en vooral
vertrouwelijke service bij de behartiging van al
uw financiële zaken. Om er maar enkele te
noemen: de Amro Bank biedt u verschillende
spaarmogelijkheden. Zij bemiddelt voor u bij
alle verzekeringen. Geeft advies bij beleggingen.
Helpt u aan reisdeviezen, en adviseert bij inter-
nationaal betalingsverkeer en kredieten. En niet
te vergeten: de safeloketten, de Amro Lening
en de Betaalcheques, waar u contant kunt be-
talen. Kortom, de Amro Bank kan u steeds
van dienst zijn. Waarom zou u daar niet eens
gebruik van maken?

Het kantoor is maandags t/m vrijdags geopend
van 9.00 uur tot 15.00 uur, bovendien op vrij-
dagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur.
Telefoon: 05752-1886.

AMSTERDAM - ROTTERDAM BANK

Pedicure
steunzolen

G. Wutlink-Lebbink

Dorpsstraat 4 ~ Vorden
Telefoon 1342

2-deurs
Mahonie kasten

half hang half leg
slechts f 120 —

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. H86 - Vorden

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ 1.000,—

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
\V. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

Volop voorradig

Plastic afvoerbuis
Plastic rioolbuis
Plastic dakgoten

met alle benodigde
hulpstukken

Uiterst scherpe prijzen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486

Wintertijd
Leestijd
Kies uit onze grote
sortering:

Tijdschriften
Dames- en mode-
bladen
Hobbybladen
Pocketboeken
Stripverhalen

Sigarenmagazijn

D. Boersma
Dorpsstraat 6, tel. 1553

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg

slechts f 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tsl. 1486 - Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

HBO I
vraagt prijs

G. Weulen-Kranenbarg

ASBEST BOARD
(eternit) 120 x 250

l t.m. 5 stuks
ƒ 8,04 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,14 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,56 per plaat

31 of meer
ƒ 6,43 per plaat

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

MERKBENZINE
goedkoop
gratis zegels

G. Weulen-Kranenbarg

Wij maken voor u
bouwtekeningen en

verzorgen uw bouw-
aanvragen

Verder het adres voor
al uw bouwmaterialen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
telefoon 05752-1486

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

BEZOEK HET GROTE CAR-
NAVAL VAN HET OOSTEN
VAN

De Deurdreajers
KRANENBURG-VORDEN

VIER DAGEN CARNAVAL
VOOR JONG EN OUD VAN
8 TOT 80

ZATERDAG 7 FEBRUARI

grote carnavalsavond
voor gehuwden

met gekostumeerd bal in zaal
Schoenaker, aanvang 19.30 uur

ZONDAG 8 FEBRUARI

13.30 uur

kindercarnaval
met optocht en om 15.00 uur

jeugdfestival
in de verwarmde feesttent met
bekende tv-artiesten

ZONDAGAVOND 8 FEBRUARI

de Mountiesshow
zeer bekend van de tv met mede-
werking van Piet Bambergen,
Rene van Vooren, Ronnie Tober,
Gonnie Baars e.a. Aanvang 20.00
uur

MAANDAG 9 EN DINSDAG 10 FEBR.

10.00 uur

groot carnavalsbal
met prij/en voor de mooiste kos-
tuums. In de verwarmde feest-
tent beide avonden tot 02.00 uur
Muziek DE PRINSENKAPEL

ALLES ONDER LEIDING VAN PRINS
PAUL DE EERSTE, ZIJN DANS-
MARIETJES EN RAAD VAN ELF

l

•

Op ons kantoor is binnenkort
plaats voor:

administr. kracht
Het bezit van het MULO-diplo-
ma of een gelijkwaardig diploma
is voor de/e funkt ie vereist.

Ci'eluiwde dames komen ook in
aanmerking. De werktijden kun-
nen dan onderling geregeld wor
den,

jongste bediende vr.
Wanneer een jonge dame met bv.
huishoudschoolopleiding naar
kantoor wil, ligt hier een kans
voor haar.

Wij bieden: Goed salaris. Goede
promotie-mogelijkheden.

Sollicitaties gaarne mondeling of
schriftelijk aan ons adres Enk-
weg 17, Vorden

E M PO
ifcvX-»;

RUSTHUIS „DE WEHME1

TE VORDEN

Voor spoedige indiensttreding
gevraagd:

ziekenverzorgster
of bejaarden-
verzorgster
en wegens uitbreiding voor
direkt of later,

enige huishou-
delijke hulpen
(in- en extern).

Salaris volgens richtlijnen van de
Ned. Fed. voor Bejaardenzorg.

Schriftelijke sollicitaties met inlichtingen te
richten aan de direktie van het rusthuis „De
Wehme", Nieuwstad 44 te Vorden, telefoon
1448



WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Laat uw binnenwerk (Schildersbedrijf Van der Wal N.V.)
schilderen in verband met subsidie in de periode van 2 de-
cember 1969 tot en met 7 maart 1970

Grammofoonplaten
LANGSPEEL STEREOGRAM-
MOFOONPLATEN, OOK
MONO AFSPEELBAAR

De Beertjes van Buuten ƒ 10,—
James Last ƒ 12,80
Ray Connif ƒ 12,80
De Hei k rekels ƒ 10,—
Ofarim concert ƒ 12,80
Bert Kaempfert ƒ 12,80
Carnavalschlagers ƒ 12,80

VOOR UW KINDEREN

Dikkertje Dap en 11 andere lied-
jes van Annie M. G. Schmidt

ƒ 7,90
Acht Sprookjes ƒ 4,95
40 kinderliedjes ƒ 4,95

Platenspelers
Platenspeler „Philips" geschikt
voor net- en batterijvoeding,
grote luidspreker

139,00
Bovendien bij aankoop GRATIS
2 langspeelplaten

Platenspeler „Telefunken"

129,00
Bovendien GRATIS één plaat
kiezen uit ons sortiment

Voor Beeld en Geluid

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

GROENE KRUIS

De kontributie ad ƒ 12,50 kunt u
vóór 15 februari 1970 betalen
door overschrijving op postgiro
847903 of Raiffeisenbank Vor-
den ten name van Groene Kruis
Vorden.

Na 15 februari zal u een kwitantie worden
aangeboden, verhoogd met ƒ 0,50 inkasso-
kosten.

Het bestuur

ZOJUIST ONTVANGEN

zeer grote partij

hardboard
Afmeting 122 x 213 afname
bij 10 stuks per plaat ƒ 4,10

l stuks ƒ 4,50,

afmeting 122 x 244 afname
bij 10 stuks ƒ 4,80 per plaat
l stuks ƒ 5,10.

Exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat
Telefoon 05752-1486

CiKVRAAGD:

knipper/zager

MACHINEFABRIEK

G. TEN HAVE - VORDEN
Industrieweg 8, telefoon 05752-1323-1813

Speciale aanbieding
PLASTIC OP VILT
VLOERBEDEK-
KING
/u ivcr merkartikel, zeer geschikt
voor slaapkamer, per vierkante
meter

ƒ 5,50
UW V \ O M N C ; 1 N K I C 1 I T I N ( ;

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL.05752 1514

>ARADE
'AARDE

PANTIES
VOOR MINI-PRIJSJES!

U kent ze wel, de panty-nylons, warm
en makkelijk. Topkwaliteit in verschil-
lende modekleuren en prachtige pas-
vorm, tijdelijk niet voor f2,50 maar

slechts f .75

H.LUTH
NIEUWSTAD . VORDEN

Telefoon 1396

Beslist op onze volgende
parade-aanbieding letten

BEHANG
4 halen 2 betalen

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Volleybal vereniging
Dash verwijst u naar het
artikel in dit blad.

Te koop: G.o.h. jongens-
rijwiel 8-12 jaar. H. Hes-
selink B l-\ Vorden

Kunststof
keukenkasten

nu f 52,50 per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen tel. 1486
Vorden

Te koop: Zware dragen-
de varkens NL bijna uit-
geteld. Joh. Wesselink
Kranenburg

KOLEN
een grootse sor-
tering

G. \Vculcn-Kranenbarg

HARDBOARD

VLOERPLATEN

61 x 122 cm

slechts ƒ 1,35 p. stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 . Vorden

Te koop: Vicrdcls van l
dikke schot. H. Waenink
bij het zwembad Vorden

Te koop: M RIJ dragen-
de vaars a. d. telling 12
februari , hoge produktie.
A. J. Vruggink, B 52b
Vorden

KOZIJNEN
worden in elke ge-
wenste maat voor u

gemaakt. Binnenkozij-
nen en binnendeuren
uit voorraad leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Volleybal vereniging
Dash verwijst u naar
artikel in dit blad.

Te koop: Drachtige
i'oedstcrs midden rassen
H. Doornink C 142 Vor-
den ^

Profijt
AANBIEDING

Uit onze gereedschap-
afdeling.

HOUTEN

waterpas
40 cm lang, horizonta-
le en vertikale instel-
ling.

Prijs f 3,95
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Te koop: 2 tb vaarskal-
t'crcn ook genegen te rui-
len tegen stierkalveren.
Th. Zents, C 120 Vor-
den

Te koop: Piano tegen elk
aannemelijk bod. P. van
Diest Staringstraat 25 te
Vorden

VLOERBEDEK-
KING

vinyl op vilt 2 m breed

Nu slechts f 5,75 per
vierkante, meter inklu-
sief BTW. Geschikt
voor keuken, hal, trap,
slaapkamer, douche
enz. enz.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden
Vrijdags tot 9 uur

open

t p>
V)

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poeliersbedr.
Rossel
Henqelose-
weg l
tel. 1283

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

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

Elk 2e pak Spar koffie 60 cent goedkoper !

l blik DOPERWTEN PIJN van l KI voor 98

6 pakjes PLEISTERS van 130 voor 98

l zak a 152 WATTENBOLLEN 129

l pot RODE OF GELE PRUIMENJAM 78

2 kuipjes Weli margarine van 110 voor 98

500 gram JONGE KAAS 218

l zak GOLDEN WONDER CHIPS van \W voor 98

l zak ENGELS DROP 89

150 gram BERLINER LEVERWORST 84

BALLPOINT van 83 voor 69

2 kg Golden Delicious in draagtas 89

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphcnsetveg 41 Telefoon 12S1

Bij onze administratie
in Lochem hebt u geen
"papiererTjob met
een diploma.
Bij onze administratie in Lochem hebt u geen
"papieren" job met een diploma.

In onze nieuwe fabriek in Lochem heet
administratie informatieverwerking (en als dat nog
niet helemaal zo is, dan moet het dat worden!)

Daarom hebben wij administratieve assistenten
nodig, die kunnen meedenken, die hun gedachten
duidelijk kunnen formuleren.

Vandaar ook, dat wij bepaalde eisen stellen voor
een administratieve basisopleiding.

Nou ja, u wordt dan ook goed betaald.

Op dit ogenblik hebben wij twee vakatures:

o vr. administratieve assistente voor de
" korrespondentie-afdeling.

Mulo-diploma vereist, typevaardigheid,
spreekvaardigheid,
goede omgangsvormen

l jonge administratieve assistent voor de
" bedrijfsadministratie.

Minstens Mulo- of H.B.S. diploma,
typevaardigheid,
goede omgangsvormen.

Schriftelijke sollicitaties aan de Direktie van de
N.V. Twentsche Kabelfabriek te Haaksbergen,
Holthuizerstraat 1, tel. 05427-2255

n.v.twentschekabelfabriek

Alles voor de voetbalsport
CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS. VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

HELANCA TRAININGSPAK-

KEN, ADIDAS SPORTSCHOE-

NEN VOOR TOPPRESTATIES

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden



Donderdag 5 februari 1970

Tweede blad Contact
31c jaargang no. 44

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weeKmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

ledere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

7 febr. Carnavalsbal gehuwden (zaal)
8 febr. Kindercarnaval ( tent)
8 febr. Carnaval Mountieshow ( tent )
9 febr. Groot carnaval ( tent)
9 febr. Rekreatiemiddag voor bejaarden

café De Zon
10 febr. Groot carnaval ( tent)
l l febr. Herv. Vrouwengroep Linde
12 febr. 14.15 uur Bejaardenkring Nut
13 febr. Toneelavond OLS Linde in zaal

Schoenaker Kranenburg
14 febr. Toneelavond OLS Linde in zaal

Schoenaker Kranenburg
14 febr. Interkerkelijke zangdienst in de

Hervormde kerk te Vorden
16 febr. Medlervergadering G.M.v.L.
17 febr. Ned. Chr. Vr. Bond vergadering
18 febr. Jaarvergadering

Ned. Bond van Plattelandsvr.
\() f e b r . Vrouwenver. Wildenborch

Spreker: ds Krajenbrink
26 febr. 14.15 uur Bejaardenkring Nut
21 april Uitvoering Vordens Toneel in

zaal Schoenaker Kranenburg

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

' ' '.'.'..' ' '.'..'..'..'..'.' '..'..'..'-.'..'..'..'..'..'..'..' '.'..'..'..' '. i. i -.. i i i, > , * . t . i.k.. i, i -. i„ é . i •„ i -. i. > ..1. i i i

Voor alle fel ic i ta t ies , bloemen en cadeaus,
ter gelegenheid van ons h u w e l i j k ontvangen,
/eggen wij a l len langs de/e weg on/e har-
telijke dank.

I I . \ \ ITVOKT

K. WITVOET-
TAKKENKAMP

Vorde-n, februari 1(>70
De Steege ')

3KKXX3^

DE DOKTER ADVISEERT ZE
WIJ VERKOPEN ZE

PIEDRO schoenen
Hét Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 _ Vorden

Welk flink meisje of
jonge vrouw

wil ons l ot 3 morgens helpen.

G. W. EIJERKAMP
/u tpl ienscwcg 2 - Vorden

GROTE I 'AKTI . I

WANDTEGELS
15 x 15 cm (wit)

Voor de ongekend lage
prijs van

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vordcn
Telefoon 1486

Zondagmiddag 8 februari a.s.

Vorden l - Ruurlo ]
aanvang 14.30 uur

Vordense Winkeliersvereniging
Dinsdagavond hield de Vordense Winkeliersver-
eniging haar jaarlijkse feestavond voor leden en
medewerkers van leden. Het Nutsgebouw was
voor deze gelegenheid door het feestkomité om-
getoverd tot een echte feestzaal en aan de versie-
ring was zeer veel aandacht besteed. Voorzitter de

heer Remmers vroeg dan ook een applaus voor het
aktieve feestkomité.
Het Madigo Combo zorgde er voor dat de stem-
ming werd opgevoerd waar men goed in slaagde.
Voor de afwisseling zorgde een goochelaar die en-
kele trucs ten beste gaf. Met hun sprekende pop
had het gezelschap het meeste sukses. Het nummer
Mans oet Twente kwam niet al te best uit de verf
en was slecht te verstaan.

Met de polonaise wist het Madigo Combo allen
op de dansvloer te krijgen zodat de stemming werd
opgevoerd tot het uiterste, de balonnen knalden
dat het een lust was. Tot l uur was men in een
gezellige feestroes bijeen.

Geslaagd voor EHBO-diploma
Ter afsluiting van de eerste kursus EHBO nieuwe
st i j l werd in zaal Eskes door de daaraan deelne-
mende kursisten examen gedaan voor het eenheids-
diploma EHBO. Voor het theoretische gedeelte
moest een groot aantal vragen schriftelijk worden
beantwoord, terwijl voor het praktische gedeelte
een viertal opdrachten uitgewerkt dienden te wor-
den binnen een kwartier. Dat het examen nogal
pittig was, blijkt uit het feit dat van de 34 deelne-
mers er 6 moesten worden afgewezen.

Het examen werd afgenomen door dokter Verbeek
uit Markelo, daarbij geassisteerd door het kaderlid
de heer Klein Lebbink uit Diepenveen. Aan het
slot van de avond dankte de voorzitter, de heer
Joh. van Dijk de examinatoren voor hun komst,
terwijl mejuf f rouw Post als kursusleidster alle hul-
de werd gebracht voor de aangename en leerzame
wijze waarop zij deze kursus weer tot een goed
einde had gebracht. Namens de kursisten bracht
de heer Vogtlander mejuf f rouw Post dank.

Opening openbare kleuterschool
Maandag 2 februari vond de officiële opening van
de openbare kleuterschool plaats. Ondanks de zeer
barre omstandigheden waren vele moeders en an-
dere belangstellenden tijdig aanwezig in het Van
Hasseltpaviljoen, waar de school in afwachting
van het definitieve gebouw voorlopig gehuisvest
is. Het gemeentebestuur was hierbij vertegenwoor-
digd door burgemeester Van Arkel en de gemeen-
tesekretaris de heer Drijfhout.

Allereerst sprak burgemeester Van Arkel de hoofd-
leidster, mejuffrouw Verbeek, en de ouders toe. Hij
wenste onder meer de school een sterke groei toe
en hoopte voorts dat het tijdelijk onderdak van
korte duur mag zijn. Hij bracht dank aan het be-
stuur van het Van Hasseltpaviljoen voor hun be-
schikbaar stellen van het ^^ouw.
De heer Van de Peijl, vocrcitter van de Vereni-
ging voor Openbaar Onderwijs afdeling Vorden,
hond met een toepasselijk woord een elektrische
klok aan, terwijl de heer Martinus namens de ou-
derkommissie der openbar^^dorpsschool met zijn
beste wensen voor de nieil^P school alle aanwezi-
gen een kop koffie liet presenteneren.

De heer Van Dijk bood de jeugd een verfrissing
aan in de vorm van fruit namens het personeel der
openbare school. De aanwezige kleuters hadden
zich intussen al stevig geinstalleerd in hun nieuwe
verblijf en gezien het prachtige meubilair de zeer
moderne leermiddelen het splinternieuwe speelma-
teriaal en wat er nog zo meer bijhoort, zullen zij het
er stellig zeer naar hun zin hebben.
Een flink aantal bloemen en bloemstukken waar-
onder van het gemeentebestuur gaf het geheel een
fleur ig en feestelijk karakter.

Nieuws
van de kerken
Hervormde kerk

Woensdagavond 11 februari a.s. om half acht
wordt er in de zaal van ,/t Wapen van Vorden"
een ouderavond gehouden. Alle ouders van de Ie
en 2e jaars belijdeniscatechisanten der Hervormde
kerk worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Wij
rekenen op uw aanwezigheid. Het spreekt vanzelf
dat alle Ie en 2e jaars belijdeniscatechisanten pre-
sent zijn.
Op het programma staat o.a.: het ontwikkelings-
\verk in Zambia. De heer G. Wesseling uit Warns-
veld zal hierover het een en ander vertellen aan de
hand van prachtige kleurendia's die hij gemaakt
beeft in de twee jaar dat hij als landbouwdeskun-
tiige heeft gewerkt in een ontwikkelingsprojekt in
Zambia. Ook zal er over catechisatie gesproken
worden en is er gelegenheid voor de ouders om
vragen te stellen of opmerkingen te maken over de
catechese. Heel graag zelfs.
Door deze avond vervallen in de week van 9-14
februari de catechisatie-uren van de Ie en 2e jaars
belijdeniscatechisanten. Zij komen immers allen
op genoemde ouderavond. De andere catechisaties
gaan natuurlijk gewoon door.

Beatavond „De Deurdreajers"
en carnaval kunnen goed samengaan. In zaal

Schoenaker werd zaterdagavond een grandioze
beatavond georganiseerd door de carnavalsvereni-
ging De Deurdreajers in samenwerking met de
beatclub Turn. Men was er in geslaagd om de top-
groep Levin' Blues uit Den Haag te engageren
voor deze avond en het was goed merkbaar dat de
jeugd de prestaties van deze groep wist te waar-
deren want er waren zo'n 500 jongelui aanwezig.
Hen van de hoogte punten van deze avond was
ook nu de binnenkomst van Prins Paul de Eerste
in vol ornaat en begeleid door zijn gevolg. In een
gloedvolle speech bracht de prins naar voren dat
deze beatavond speciaal was afgestemd voor de
jeugd en de inzet vormde voor het jaarlijkse car-
naval in de Kranenburg.

Vier dagen carnaval
De carnavalsvereniging De Deurdreajers zal voor
de 12e maal in suksessie alles wat feesten kan in
de ban brengen van het grootste feest van het jaar
het carnaval. Vier dagen liefst. Als voorproefje en
start van deze vier dolle dagen wordt er zaterdag
7 februari een gekostumeerd bal voor gehuwden
gehouden. Zondag 8 februari wordt het hoogtepunt
van het feest. Eerst komt de jeugd 's middags aan
haar trekken met een gekostumeerde kinderoptocht
en een speciaal kinderprogramma. Zondagavond
wordt de Mountiesshow opgevoerd onder de titel
Everybody happy met medewerking van Piet Bam-
bergen, Rene van Vooren, Frans Vrolijk, Ronnie
Tober, Gonnie Baars, Alice Williams en vele an-
deren. Traditiegetrouw worden zowel maandag als
dinsdag gekostumeerde balavonden gehouden on-
der leiding van de Prinsenkapel.

Exploitatie-overdracht aan
Coberco van De Wiersse
De coöp. zuivelfabriek De Wiersse te Vorden heeft
in een buitengewone ledenvergadering besloten om
in princiepe de exploitatie van de zuivelfabriek
over te dragen aan de vennootschap onder de fir-
ma Coberco, behoudens goedkeuring van Coberco.
Er werden hiertoe twee ledenvergaderingen ge-
houden waarvan de eerste niet geldig was voor
de stemming door te weinig aanwezige leden. Op
de laatste gehouden ledenvergadering werd be-
sloten tot exploitatie-overdracht over te gaan.

Door direkteur Verbruggen werd de exploitatie-
overdracht uitvoerig toegelicht. Uiteengezet werd
wat de Coberco was, wat de mogelijkheden van
Coberco waren en waarom bestuur en kommis-
sarissen van De Wiersse eenparig hadden beslo-
ten met het bestuursvoorstel tot overdracht van de
exploitatie te komen. Spreker schetste ook de ont-
wikkeling van zuivelindustrie in ons land die voor
de naaste toekomst wordt verwacht.

Nutsavond
De derde Nutsavond in het seizoen was maar matig
bezocht, de protestvergadering voor het behoud van
de spoorlijn Zutphen-Winterswijk zal hier wel een
steentje toe bijgedragen hebben.
De heer Boerkoel uit Aalten, die deze avond een
prachtige diaserie liet zien over de steden langs de
IJssel, had dan ook beslist meer belangstelling ver-
diend. De heer Boerkoel nam ons mee naar Does-
burg, Zutphen, Deventer kortom naar die plaatsen
die aan de IJssel zijn gelegen. Als titel van zijn dia-
avond had hij gekozen: Parels aan een kronkelend
snoer. Bij het vertonen^Ép de dia's gaf hij een
duidelijke explikatie OVCTT de plaatsen en steden
terwijl hij tevens het een en ander vertelde over

i ianzeverbond waardoor de steden langs de
IJssel in de middeleeuwen zo nauw met elkaar
verbonden waren. ^^
De heer Harmsma brac^pha afloop de heer Boer-
koel dank voor deze interessante lezing.

CBTB
In café Eskes hield de CBTB afdeling Vorden on-
der voorzitterschap van de heer H. Graaskamp
een goed bezochte jaarvergadering, waarbij de
voorzitter in het bijzonder de heer Lebbink van het
CBTB boekhoudbureau welkom heette.
De heer Graaskamp deelde vervolgens mede dat
de gehouden bondsvergadering in Arnhem goed
bezocht was geweest. Uit de diverse jaarverslagen
bleek dat de afdeling thans 67 leden telt en dat
de boerengezinsdag in 1969 als goed geslaagd
beschouwd kan worden. Het kassaldo is bevredi-
gend. Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats
van de heer D. Eskes, die reglementair niet meer
herkiesbaar was, de heer G. A. Regelink gekozen.

In de vakature P. Winterman werd gekozen de
heer J. Heyink, terwijl de heer H. Regelink werd
herkozen. De voorzitter bracht de heer Eskes dank
voor hetgeen hij gedurende de 8 jaar als bestuurs-
lid voor de vereniging heeft gedaan.
Vervolgens hield de heer Lebbink een korte inlei-
ding over het verzekeringswezen, waarna een le-
vendige diskussie volgde.

",,De Graafschaprijders
Onder leiding van de heer J. van Ark is de feest-
kommissie van De Graafschaprijders druk in de
weer geweest om er voor te zorgen dat de zaal van
,,'t Wapen van Vorden" er voor de jaarlijkse feest-
avond feestelijk uit zou zien. Welnu de „versier-
ders" hebben alle eer van hun werk. Men had het
gezocht in de vorm van een markt met kramen het-
geen een gezellige sfeer schiep.

Voorzitter B. Pardijs bracht in zijn openingswoord
dank aan de gebroeders Gotink en de familie Re-
gelink en Reerink voor het feit dat zij de motor-
club gelegenheid geven op hun grond crosswed-
strijden te houden. Verder werd de heer J. van
Dongen, hoofdbestuurslid en distriktsvoorzitter der
KNMV welkom geheten. Voorts memoreerde de
heer Pardijs het Nederlands kampioenschap dat
Jan Oosterink het afgelopen jaar heeft behaald.
Hij overhandigde hem een asbak met inskriptie.
De heer Smit werd dank gebracht voor de gratis
koffie en de heer H. Klein Brinke die voor de ver-
loting een fraaie televisiekast met bloemenbak had
gemaakt.

Hierna sprak de heer Van Dongen. In de Achter-
hoek waar de motorsport wel zeer floreert, neemt
de Vordense motorclub een uitzonderlijke plaats in.
In het bijzonder denk ik hier aan de verschillende
oriënterings-, ster- en toerritten die De Graafschap-
rijders ieder jaar organiseren. Ik kom hier graag,
aldus de heer Van Dongen, die vervolgens de ver-
eniging een plaquette aanbood ter gelegenheid van
het 20-jarig bestaan dat De Graafschaprijders in
april hoopt te herdenken.
Voorzitter Pardijs ging hierna over tot de huldi-
ging van de verschillende kampioenen en overhan-
digde hun de hierbij behorende bekers.

GEMEENTE VORDEN
OPENSTFJ f 'N(: GEMEEN-
TELIJKE DIENSTEN

Burgemeester en wethouders van Vorden ma-
ken hekend, dat met ingang van 2 februari
de kantoren van de gemeentelijke diensten,
met uitzondering van het ontvangerskantoor,
gedurende de volgende tijden voor het pu-
bliek zijn opengesteld:

maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30
uur, bovendien vrijdag van 14.00 - 17.00 uur.
Het ontvangerskantoor is voor het publiek
geopend op donderdag en vrijdag van 8.30-
12.30 uur en hoven J ie n op vrijdag van 14.00
- 17.00 uur.

Met ingang van l f e b r u a r i ve rva l t dus de
openstelling op vrijdagavond.

Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel

di sekretaris,
J. Drijfhout

Na deze huldiging werd het feest van De Graaf-
schaprijders tot in de kleine uurtjes voortgezet. En
wat het uithoudingsvermogen betreft bleek het al-
lemaal wel goed te zitten bij deze Vordense auto-
en motorvereniging want ook op de dansvloer ken-
de men geen vermoeidheid.

Gelderse Mij van Landbouw
Over het onderwerp: Afzet en integratie, een boe-
renzaak, sprak de heer G. Sieders, direkteur van
de Coveco voor een goed bezochte jaarvergadering
van de afdeling Vorden van de Gelderse Mij van
Landbouw in de zaal van ,,'t Wapen van Vorden".
Nadat de heer Sieders door de voorzitter, de heer
A. G. Mennenink, een hartelijk welkom was toe-
geroepen, wees hij op het feit dat 1969 zowel voor
varkensfokker al -mester een goed jaar was ge-
weest. Spreker sprak de hoop uit dat 1970 voor de
agrarische bevolking een vruchtbaar jaar mocht
worden. Bij een goede huisvesting en een daaraan
verbonden goede gezondheid en voedergebruik zag
spreker een goede rentabiliteit voor de toekomst
voor kwaliteitsvarkens.

oorzitter deekie vervolgens medf dat i t i 1969
bij de melkveehouderij 3.5 pet meer melkkoeien
waren aangehouden. De landbouwoverschotten
welke in de EEG-landen aanwezig zijn lopen te-
rug. Van tarwe is niet meer dan wat normaal hier-
voor nodig is, aanwezig. De EEG zal in de toe-
komst een uitbreiding ondergaan van 6 op 10 lan-
den. Dan komt de verhouding vraag en aanbod
geheel anders te liggen volgens de voorzitter. De
afslachting van 15.000 melkkoeien zal van weinig
betekenis zijn. Volgens verkregen inlichtingen zou
bij de OS-fonds de mogelijkheid bestaan om 500
varkensstallen met subsidie te bouwen. Dan kan
men de vrijgekomen ruimte gebruiken voor het
mesten of fokken van varkens.
De toekomst is niet zonder perspektief doch wij
zullen ons positief moeten opstellen aldus de voor-
zitter in zijn inleiding.

Uit de diverse jaarverslagen bleek dat de afdeling
thans 219 leden telt en dat het afgelopen boekjaar
met een bevredigend saldo sloot. De verzekerde
waarde voor koeien bedroeg over het eerste half-
jaar 1969 ƒ 800,- en over het tweede half jaar
f 900,-. Die van jongvee was het gehele jaar ƒ 500,-
per stuk. Uit het jaarverslag van het landbouw-
rundveeverzekeringsfonds bleek dat bij genoemd
fonds bij de zomerschatting 1969 verzekerd waren
1035 runderen voor ƒ 906.100,- van 135 eigenaren
en 83 stuks jongvee ter waarde van f 41.500,-. In
1969 werden 15 runderen door het fonds overge-
nomen. Hiervoor werd uitbetaald ƒ 12.300,-. De
premie over 1969 bedroeg voor runderen en jong-
vee een half pet van de verzekerde waarde.

Medegedeeld werd dat op 16 februari a.s. een
vergadering zal worden gehouden terwijl op 12 fe-
bruari te Lochem de Gelderse melkwinningsdag
zal worden georganiseerd. Van 7 tot en met 12
september vindt te Arnhem de herdenking van het
125-jarig bestaan plaats van de provinciale afde-
ling van de GMvL. In die periode zal een tentoon-
stelling worden gehouden.

Bij de gehouden bestuursverkiezing werd in plaats
van de heer B. Rossel, welke zich niet herkiesbaar
stelde, de heer J. Koning gekozen. Tot lid van de
ledenraadskommissie werd in de vakature van E.
J. Knoef gekozen de heer E. J. Gotink.
De voorzitter dankte de heer Rossel welke sedert
l 950 als bes tuurs l id de afde l ing had gediend voor
wat hij als zodanig in het belang van de afdeling
had gedaan en bood hem een blijk van waardering
aan.

Vervolgens werd medegedeld dat in de laatste
h e l f t van februari in kombinatie met Jong Gelre
(heren) een exkursie zal worden georganiseerd
alsmede dat in mei a.s. in Keulen een grote land-
bouwtentoonstelling zal worden gehouden.

De voorzitter gaf hierna het woord aan de heer
Sieders die een inleiding hield over het onder-
werp: Afzet en integratie een boerenzaak. Spreker
behandelde hierbij de varkenshouderij en wees er
op dat zich deze na de oorlog 1940-1945 sterk had
uitgebreid. Ook wees hij op de enorme ontwikke-
ling hiervan in EEG-verband.

Na uiteenzetting van dit onderwerp werden door
spreker een groot aantal gestelde vragen op dui-
delijke wijze beantwoord.
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De gezamenlijk sanerende Vordense bakkers, delen u mede dat maandag 16 februari

a.s. de sanering ingaat. Dit besluit is genomen na rijp overleg, het is noodzakelijk. De be-

zorgkosten zijn hoog, bovendien komt men moeilijk of geheel niet aan bezorgend perso-

neel. De sanering houdt in, dat velen hun eigen bakker houden, maar ook velen krijgen

een nieuwe bakker voor de deur. Wij begrijpen, als uw bakker, heel goed dat dit wel

eens tegen uw zin kan zijn. Maar begrijpt u ook hoe moeilijk het voor de bakker is zijn

eigen vertrouwde klanten te moeten missen, daarvoor in de plaats krijgt hij nieuwe af-

nemers, wij moeten even aan elkaar wennen. Uw voordeel is, door de gunstige bezorg-

methode, heeft de bakker meer tijd om zijn produkten volledig te verzorgen, daarom

kwaliteit zal ons devies zijn ! Mocht u eventueel klachten of geschillen hebben of krij-

gen over de kwaliteit of bezorging, hiervoor is een kontaktkommissie opgericht. U dient

zich dan schriftelijk te wenden tot het sekretariaat, de heer J. ter Haar Hertog Karel van

Gelreweg. Verder nemen in deze kommissie zitting mevr. Wassink, Horsterkamp; mevr.

Haverkamp, Komvonderlaan; mevr. Uiterweerd, Ruurloseweg.

Zoals u hiernaast wordt medegedeeld, is
door de sanerende bakkersvereniging een
nieuwe regeling getroffen ten opzichte van
het bezorgen van uw dagelijkse brood. Daar
de bakkers moeilijk bezorgend personeel
aan kunnen trekken en toch de bezorging
van brood willen handhaven, verzoek ik u
begrip te hebben voor hun besluit.

De burgemeester van Vorden,
Van Arkel

De
sanerende bakkers

van Vorden
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SIMGAKXX)
Vier deuren. Lage prijs. Goedkoop in onderhoud.
Verbeterde, uitmuntende wegügging. Blijvend
hoge inruilwaarde.
Er is ook een 'Special' urtvoering met top
van 150 km. Belt u ons voor een proefrit.

PRAGT ÏR
Zutphenseweg 95 - Vorden
Telefoon 05752-1256

O.LS. INDE
VRIJDAG 13 EN ZATERDAG

14 FEBRUARI A.S. OPVOE-

RING VAN HET TONEEL-
STUK

„Rumoer in
Dropjespoer"
in twee bedrijven

ZAAL SCHOENAKER Kranenburg-
Vorden, aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00
uur

Makelaars- en l
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

GESCHAAFDE EN
GEPLOEGDE

PLANKEN

l duim dik. Beslist Ie
soort. Nu ver beneden
de normale prijzen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Te koop of te huur ge-
vraagd: Bouw- of wei-
land. Inlichtingen bureau
Contact

lengten 153, 183, 213,
248

Ongekend lage prij-
zen. Alles direkt uit
voorraad

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Wij leveren

KUNSTSTOF
KEUKENS

buffet ten, ver beneden
de normale prijzen en
bovendien u hoeft niet
te wachten, alles is
voorradig.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ Baiink
NIEUWSTAD — VORDEN

Isolatiemateriaal
2, 3, 4, 6 cm dik.

Alles direkt uit voorraad
leverbaar.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

(fr iocltrcffend!

Zutphcnseweg - Vorden

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLEG

M. G. SPIEGELENBERG
Zutphenseweg 57 - Vorden - Telefoon 1464

Voor al uw

snoei- en spuitwerk-
zaamheden

Spuiten van bessenstruiken en vruchtbomen
gaarne zo vroeg mogelijk bestellen.

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkcnshandcl
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon HOS

Nu weer volop lever-
baar % duims

Geschaafde en
geploegde planken

en weer voor een ver-
rassend lage prijs

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Vorden tel. 1486

Geen tarief- of bandwerk
en toch goed verdienen,
plus mooie japonnen
leren maken.

Dat kan bij confectiebe-
drijf Lammers!

Kom eens praten natuur-
lijk vrijblijvend. Raad-
huisstraat 16a, tel. 1971

Voor goede
rijwiclreparatic naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Te koop: Plm 1000 kg
roggestro. Almenseweg
52 's avonds na 6 uur

Zorg er voor
dat uw drukwerk-
voorraad op tijd
door drukkerij

Weevers-Vorden
wordt aangevuld

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Verse worst 500 gram 260
Gehakt 500 gram 225
Vet spek 500 gram 100
Balkenbrij 500 gram 50
Haas-, rib-, schouder-
karbonade 500 gram 325
Fijne rookw. 500 gram 250

70Boterhamw. 200 gram
Haantjes 325

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Vollcybalvereniging Dash

verwijst u naar het

artikel in dit blad

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

\ \ i j de len on/e spaarders mede,
dat er elke daj» tijdens de kas-
urcn gelegenheid is de rente op
de spaarboekjes te laten bijschrij-
ven.

KASUREN:
Yorden, I \uurlose\vej4 21, maandag t . i n . v n j
da^ van SJO tot 12.30 en van J 4 u u r . V r i j
dauavond van ha l f /even tot acht uur .

\ \ i c h i n o n d . Dorpsstraat °, maandag t . i n .
vrijdag van {) tot 12.15 uur . Donderdagavond
van ha l t /even tot acht uur .


