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Voorzitter Mennink van GMvL Vorden:

„We kunnen niet alleen leven van
mooie natuur en mooie kastelen"

Voor het
landschap
„kan" het
ook mooi
zijn: een
verbouw-
de
boerderij.
Maar dan
ook sa-
men leven
en samen
met de
noabers
het wel en
wee delen
zoals de
bewoners
van de
verbouw-
de boer-
derij op
de foto
hiernaast.

„We wonen hier in een mooie gemeente. Veel men-
sen uit het westen zijn hier reeds neergestreken, op
zichzelf niet zo erg, als zijzich maar niet gehinderd
voelen door het agrarisch gebeuren. Er bereiken ons
berichten over plannen van de overheid tot het
stichten van een groot aantal landschapsparken en
nationale parken.
Ook de Graafschap—Achterhoek wordt genoemd als
mogelijk toekomstig nationaal landschapspark. Als
dit er zal komen, dan is het zaak dat wij als land-
bouw allg zeilen bijzetten om weerstand te bieden.
Dus te zorgen dat de landbouw geen schade zal on-
dervinden. Wij zullen dit niet alleen kunnen, we
zullen daarbij de hulp van de gemeentelijke over-
heid hard nodig hebben.
B8cw en de raad zullen er van overtuigd moeten zijn
dat agrarisch belang gemeenschapsbelang is in de
gemeente Vorden. Van de mooie natuur, mooie kas-
telen, hoe goed ook, kunnen we niet l-even. Men /al
meer aandacht moeten schenken aan het agrarisch
gebeuren", aldus sprak voorzitter A. G. Mennink
tijdens de jaarvergadering van de afdeling Vorden
van de GMvL.

Ter ore gekomen
Voorts was de heer Mennink ter ore gekomen dat
er plannen zijn dat b&w van Vorden overwegen een
proef te willen nemen met het inzaaien van bermen

met veldbloemen en onkruid.
„Bij deze wil ik waarschuwen voor het overgaan tot
deze proef. Deze proef zou uit de hand kunnen lo-
pen en dan zouden de gevolgen niet meer zijn te
overzien. Het onkruid zou aan de tarwe kunnen ko-
men, ik wil nog niet zeggen „er in", maar dat zou
het gevolg kunnen zijn. Ik stel me voor dat er dan
weer bespuitingen voor nndAk zouden xijn, welke
op hun beurt weer sterk het^nlieu zouden kunnen
schaden. Ik vraag me in alle gemoede af waarom
men dergelijke onzin uitdenkt, waardoor mogelijk
de agrariërs in het buitengebied worden belaagd",
aldus sprak de heer Mennink verbitterd.

r van kenteringen
In deze ledenvergadering, waarbij een minuut stilte
in acht werd genomen ter nagedachtenis van de
ölid-sekretaris en ere-lid de heer G. J. Wuestenenk,
ging de heer Mennink uitvoerig in op de gerezen
situatie in het jaar 1974.
„Dit jaar zal de analcn ingaan als -een jaar van ken-
teringen. De verslechterde ekonomische toestand
heeft van onze vredige en vredelievende boeren ge-
maakt dat we demonstranten zijn geworden. Boeren
die hun trekkers gewoonlijk gebruiken voor werk
in het bedrijf, gingen nu de weg op met hun machi-
nes en gebruikten de/e als wapen om aan te tonen
dat heja onrecht werd aangedaan", aldus voorzitter

Mennink. Als eerste en grootste onrecht noemde hij
de zeer onverstandige daad van de EEG-kommissie
om in mei 1973 de EEG-grenzen open te gooien
voor de invoer van vlees uit Oostbloklanden en an-
dere goedkoop producerende landen. Deze klep is
veel te lang open gelaten. Zolang dat het met de
varkenshouderij, kalver- en stierenmesterij etc. vol-
ledig uit de hand liep wat betreft de prijzen. Het
tweede grote onrecht in de ogen van de heer Men-
nink was de kostenstijgingen van veel grondstoffen
voor de voortbrenging van het agrarisch produkt.
Onder meer haakte hij in op de sterk gestegen olie-
prijzen.
Sekretaris H. Pelgrum beschreef in zijn jaarverslag
de ondernomen aktiviteiten en deelde mee dat de
afdeling Vorden thans 220 leden telt. Wat betreft
het Vordens veefonds maakte de heer Pelgrum mel-
ding van een nadelig saldo, dit in tegenstelling tot
het Vordens paarden fonds.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende he-
ren A. G. Mennink en W. L. Winkel herkozen.
Wethouder G. J. Bannink hield tijdens deze bijeen-
komst een inleiding over het onderwerp beleidsza-
ken terwijl gemeente-architekt J. v.d. Broek sprak
over o.a. subsidiemogelijkheden, aanvrage bouw- en
verbouwvergunningen etc.

Hartelijk dank
Donderdag 6 februari jl. was er in Villa Nuova een
karnavalsavond waar een groot gedeelte van de be-
woners in de verpleeginrichting huize „Het Enze-
rinck" was samengekomen. De karnavalsvereniging
De Deurdreajers woonde de f eest vier ing bij door de
komst van hun Prins, President, Raad van Elf en
Tanzmarichen.

Het werd een uitermate gezellig feest voor de be-
woners en het personeel, die volop genoten van mu-
ziek en dans, van een slokje en een hapje. Een ieder
die maar lopen kon hoste mee in de polonaise en
ook degenen die noodgedwongen aan de kant moes-
ten blijven, hadden het grootste plezier.

De daarop volgende zateighu; kon een groot ge-
deelte van de bewoners irlHn door de karnavals-
vereniging De Deurdreajére beschikbaar gestelde
bus (Je grote optocht op een prettige wijze bekijken.

Het werd gewaardeerd als een geweldig fijn uit-
stapje. Alle hulde dus VOOMMIS aller Deurdreajers.

Drcektie „Het Enzerinck"

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

WmZ I L V E R W I T E O E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTENIEUWS
Telefoon gemeentehuis 05752-1541 - Telefoon gemeentewerken. 05752-1841

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannink: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Op dinsdag 25 februari a.s. vergadert de gemeente-
raad in het gemeentehuis, 's-avonds half acht. Zo-
als gebruikelijk, geven wij vooraf een kort overzicht
van de belangrijkste agendapunten (voor ge-interes-
seerden liggen komplete raadsvoorstellen ter inzage
in de bibliotheek).

1. Voorbereidingsbeslu i t
B&w stellen de raad voor om opnieuw een voorbe-
reidingsbesluit in de zin van artikel 21 van de wet
op de Ruimtelijke Ordening te nemen voor:
a. het gebied ten oosten van de Almenseweg, ten

westen van de bebouwing van de machinefa-
briek G. ten Have en ten noorden van de spoor-
li jn Zutphen—Winterswijk;

b. een perceel gelegen tussen het huidige industrie-
terrein en de Kerkhoflaan en;

c. (een gedeelte van) het gebied gelegen in het uit-
breidingsplan Vorden herziening 1962.

De bedoeling van dit voorbereidingsplan is om het
n ieuwe plan Vorden 1975 in voorbereiding te be-
schermen, d.w.z. om aktiviteiten, die zouden (kun-
nen) indruisen tegen dit nieuwe plan, te (kunnen)
weren.

2. Toetreding tot „gewest midden-I Jssel"
/oals u zich misschien nog zult herinneren heeft de
raad destijds — in navolging van adviezen van Ge-
deputeerde Staten en de resultaten van het bestuurs-
kundige onderzoek oost-Nederland — besloten om,
qua gewestelijke bestuursindeling aansluiting te
zoeken bij de stedelijke koncentratie Zutphen en
Deventer.
In een werkgroep — bestaande uit vertegenwoordi-
gers van het reeds funktionerende (kleine) gewest
Deventer en afgevaardigden van de vier adspirant-
toetredende gemeenten, Lochem, Vorden, Warns-
veld en Zutphen — werd de vorming van een der-
gelijk groot gewest diepgaand bestudeerd, hetgeen
uiteindelijk resulteerde in een ontwerp — gemeen-
schappelijke regeling „Regeling Gewest Midden-

IJssel" voor de gemeenten Bathmen, Deventer, Die-
penveen, Gorssel, Holten, Lochem, Olst, Raalte,
Vorden, Warnsveld en Zutphen.
De realisering van onderhavige samenwerking is
dringend gewenst; enkele redenen hiervoor zijn, be-
halve de argumentatie van vermelde adviezen:
- het draagvlak der regio (190.000 inwoners) opent

zeer goede perspektieven in de sektor van verzor-
gingstaken zoals de ambulancedienst, gewestelijke
gezondheidsdiensten, onderwijs- en kulturele voor-
zieningen, brandweer en vuilverwerking.
— de planningstaak wordt gerichter; met een ont-
wikkelingsplan voor dit gebied kan een beleidsin-
strument ter beschikking komen, dat een krachtda-
dig gezamenlijk optreden mogelijk maakt („bestuur-
lijke vuist"); de toekomstige gesprekspartners — rijk,
provincie, andere gewesten « weten een vertegen-
woordiging tegenover waar niet lichtvaardig over-
heen kan worden gestapt.
- het bestuurlijk en ambtelijk potentieel kan een

duidelijke versterking betekenen.
- het gewest kan de ontwikkelingen ten aanzien

van de bestuurlijke indeling en organisatie moge-
lijkerwijs beter be-invloeden.
Het gewest beoogt te zijn een gesprekstafel voor
overleg en een forum ter begeleiding van gemeen-
schappelijke studies; als taak van het gewest kan on-
der meer worden verstaan:
1. het doen verrichten van onderzoek en studie met

betrekking tot de maatschappelijke ontwikke-
ling van het gebied en het voorbereiden van
maatschappelijke ontwikkelingsplannen;

2. het voeren van overleg over aangelegenheden,
waarvan hét belang niet beperkt" blijft tot de
afzonderlijke gemeenten (zoals bv. de ruimtelijke
ordening, de ekonomische ontwikkeling, de ge-
zondheidszorg, de milieuhygiëne, het onderwijs,
de volkshuisvesting en het verkeer en vervoer).

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor
tot toetreding tot het „Gewest Midden-I Jssel" te
besluiten.

3. Verder zullen nog de navolgende onderwerpen
ter tafel komen:

— subsidies in de restauratiekosten t.a.v. boerderij
„de Baank", jachthuis bij „het Onstein" en dak kas-
teel „de Wiersse";
- aanvragen en aanvaarden van voorschotten uit

de rijkskas voor de bouw van 56 woningwetwonin-
gen;
- uitgaven en inkomsten Gelderse gemeenten 1967

t/m 1972;
- bouwrijp maken bestemmingsplan Brinkerhof

1978 nr l (aanleg gedeeltelijke noodstraten);
- voorlopige vaststelling gemeenterekcning 1973;
- vaststelling voorschotten op de exploitatievergoe-

ding over het jaar 1973 t.b.v. het bijzonder gewoon
lager onderwijs in de gemeente Vorden;
- extra krediet t.b.v. het aanschaffen van een nieu-

we rekenmethode voor de o.l.s. Linde;
- voorbereidingsbesluit t.a.v. de voormalige kleu-

terschool aan de Eikenlaan te Kranenburg;
- gemeentelijke garantie als bedoeld in art. 10 van

de wet Bezitsvormingsfonds;
- uit te voeren werken in bestemmingsplannen

Zuid II en de Kranenburg:
- aankoop toegangspad tot gymnastieklokaal;
- restauratie molen „De Hoop" te Vorden;
- \ oorbereidingskosten rekonstruktie Oude Zut-

phen seweg.

N.B.

In het gemeentenieuws van vorige week is een fou-
tje geslopen t.w. de zinsnede „Tengevolge van de
invoer ing van voornoemd besluit komen thuiswo-
nende werkloze kinderen van 15 en 16 jaar niet
meer voor een eigen uitkering in aanmerking", is
ni-et juist. Namelijk per l januari 1975 kunnen óók
werkloze thuiswonende kinderen van 16 jaar in aan-
merking komen voor een eigen uitkering ingevolge
de ABW.

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur de eerw. heer M. C. W. Smit (Vorden)

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19 uur ds. A. C. van Nood van Barchem

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor gebeel Gelderland 085-452220.

OPENINGSTIJDEN
OPENBAR1E BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : l O-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

Geboren: Dina M a r i a , d.v. J. H. A. Pijpers en M.
H. G. Hissink; Gelmar, z.v. G. A. Gosselink en W.
Oudheusden.
Ondertrouwd: geen. Gehuwd: geen.
Overleden: A. H. W. Weijers, 68 jaar, wonende te
Hengelo (GIcl).
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SUPER-SLAGERIJ
^ PAPRIKASCHIJVEN HALEN 3 betalen
ROOMSCHNITZELS ,**. 238
FIJNE VERSE WORST 5». 9™ 298

550EEN HEEL KILO

VARKENSLAPPEN
VARKENSFRICANDEAU
SOEPPAKKET

„ g„m

BEKENDE
heerlijk voor bami en nasi
300 gram

Vleeswaren
JACHTWORST

TONGEWORST

PAARDEROOKVLEES

SNIJWORST

AMST. LEVERWORST

150 gram

100 gram

100 gram

150 gram

250 gram

ZONNETUIN*
WITLOF
CITROENEN
SINAASAPPELEN
HANDAPPELEN
RAAPSTELEN

500 gram

4 stuks —

± 1 kilo .

2 kilo ....

500 gram

IN i
N t

l

DIEPVRIES-VOORDEEL
IGLO
600 gram

KIPPEBOUTEN
BRAADKUIKEN
FRIKANDELLEN
SOEPGROENTE
VANILLE- OF AARDB. IJS

kilo

hele

20 stuks

IGLO
beker ..

Alles zolang de voorraad strekt

398
448
248
249

109

89
139

119
99

95
98

249
198
98

179
498
299
725
49
169
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DE ENIGE ECHTE

Seven u p
literfles

Pindakaas

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

ZUURKOOL
FIJNE VERSE WORST
DINSDAG

HUTSPOT

500 gram

500 gram

500 gram

KLAPSTUK
WOENSDAG

WITTE KOOL
VLEESGEHAKT

MET KLEIN BEENTJE
500 gram

500 gram

500 gram

39
299

69
338

39
229

A'O GRAAG TOT
/Vu VOORDELIG UW
DIEPVRIES

Plm. 1 KILO

Plm. 1 KILO

Plm. 1 KILO

Plm. 1 KILO

MALSE RIBLAPPEN

VLEESGEHAKT 2750
KLAPSTUK met klein bentje Voor_ en achterboufen

deze week speciale la-

RÜNDERSTOOFLAPPEN 9e prii'en
diepvries klaar

WASVOORDEEL
SUNIL IN GEDECOREERD ZITVAT +A QQ

nu slechts l̂ f ïlö

ALL ZEEPPOEDER

KNIJP AFWAS

GLORIX BLEEKWATER

draagkarton

litertlacon

2 tlacons

625
79

149



Witte bonen
IN TOMATENSAUS

literpot

^
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A&O

Ananas

VOORDEEL SLIJTERIJ
CITROEN BRANDEWIJN

OUDE GENEVER

JOSEPH GUY COGNAC

DON RAMON SHERRY

liter van 775 voor

GANZEBOOM
liter

fles van 16,95 voor

2 literfles van 13,95 voor ...

per fles

GROLSCH BIER krat a 20 beugelflessen

645

975

1495

1245

475

1250

UW DIENST
UU ONZE BROODBOETIEK9

SLAGROOMSTAM

KRUIDKOEK

DUITSE BROODJES

STOKBROOD

van 340 voor

per stuk

5 stuks voor

200 gram

298

198

100
69

WAFELKOEKEN
GEVULDE PENCE'S
VERKADE ZOUTJE
VERRASSINGSZAKJE
VERKADE CHOCOLADE

HELLEMA
groot pak

pak a 5 stuks

KOMIJNTJES
van 105 voor

van 99 voor

LANGETJES
van 95 voor

149
79
79
79
79

Proset Shampoo 1QO
voor normaal, vet en droog haar - nu per flacon B ̂ ^

VINOLIA TRES CHIC

GROF GEBROKEN RIJST heel kilo

LIMONADESIROOP SINAASAPPEL OF
FRAMBOOS per fles

DOPERWTEN FIJN literblik

A & O APPELMOES 1/1 literblik

UYTEWAAL AUGURKEN 3/4 literpot 149
DUYVIS
nu per zak 149

Dolfijn Koffie
500 gram nu

VRUCHTENLIMONADE ÏS,

MAGOI TOMATiNSOEP 2 zakjes

DOLFIJN POEDiKOFFSE pot a 200 gram 398

MAGERE MELK liter

Honig tomaten
groentesoep
2 pakken van 218 voor

HEINZ SANDWICH SPREAD MET
ASTERIX STICKER

A & O THEEZAKJES pak van 102 voor

BEAUJOLAIS per fles

Onze bekende

per fles nu voor

NIEUWSTAD 5
VORDEN

TELEFOON 1232



— i

Smidsstraat 2

UPERMA
Vorden

Telefoon 2308

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager!

IKEURSLAGER
'n goeie slager

Donderdag

Vrijdag

De hele
week

Woensdag
nehalcfdaa

Maandag en
dinsdag

KUIKENBOUTJES S?U ...
VERSE WORST 500 gram ...
RIBLAPPEN 500 gram ...

RUNDERLAPPEN ScSüfiEÜ1.
VLEESRIBBETJES 35^ ...
HIPSEPOOT 500 gram ...

ULiilillV • 500 qram ...

ULIlASV 1 1000 gram ...

VLUG-KLAAR-DAG
SPEKLAPPEN 500 .ram ...

259
298
498
398
298
225
250
398

198

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

TONGEWORST
150 gram

CERVELAAT
150 gram

BOTERHAMWORST
150 gram

GEKOOKTE LEVER
100 gram

BAKBLOEDWORST
500 gram

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWNIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

Nu LEERDAM MELK ,
ALLEEN BIJ ONS

BIÏÏERKOEKJES
YOGHURT
HALFVOLLE MELK

DESSERT
J/2 beker van 98 voor

liter van 106 voor

liter nu voor

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT TL
GOLDEN DELICIOUS
CHAMPIGNONS
MALSE SLA
ZÜÜR10L
GESN, KOOLRAAP
HUTSUT
Maandag en dinsdag:

RAAPSTEELTJES

FRANSE
kilo

200 gram ..

2 kroppen ..

UIT HET VAT
500 gram ..

500 gram ..

500 gram ..

VERSE
2 bossen

Grote bos J U LP EN 2 9 8 - - - I
KOFFER BONTKRACHT
van 970
voor 695

TOILET AIR capri, florida, citron
per bus

VIVO THEEZAKJES
van 105 voor

NESCAFE KOFFIE
pot 200 gram
van 820 voor 598

KUIPJE BECEL
250 gram van 133 voor

PALMOLIVE SHAMPOO
grote flacon nu

KOELEMAN AUGURKEN
3/4 pot van 226 voor

„W PACK" KNAKWORSTJES
per pot

IGLO VISSTICKS
10 stuks van 235 voor

PATATES FRITES
kilo

APPELMOES
KOELEMAN
3/4 pot

DIVERSE SPELLEN
OP EEN BORD
nu voor 325

ROSE d'ANJOU
2 flessen

Kassakoopje: GEVULDE KOEKEN
pak a 4 stuks

VIVO COLA
liter

VIVO LEMON LIME
liter

JONKER FRIS
abrikoos of kers
per blik

PAGE TOILETPAPIER
pak a 4 rollen
van 312 voor 259

GROTE FLACON LUX
van 268 voor

VIVO AARDBEIENJAM
per pot voor

BRABANT WAFELS
De Beukelaa-, nu

Groente- en vleesaanbiedingen
zijn geldig tot en met 22 februari

Sisi SINAS een liter....



Donderdag 20 februari 1975

36e jaargang nr 50 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Tijd rijp voor één zaterdag- en één
zondagvereniging in Vorden

Buitenstaander H. de Jonge
„graag meehelpen"

Voorzitter v.v. Vorden
„het kan veel gezonder"

Wethouder Bogchelman
„geen oordeel"

In het verleden / i jn er in de gemeente Vorden al
eens pogingen ondernomen om de voetbalklubs
Vorden en Ratti samen te smelten tot één vereni-
ging. Door bepaalde omstandigheden is het bij po-
gingen gebleven.
Intussen is er zowel bij Vorden als bij Ratti de laats-
te jaren het -een en ander veranderd. Beide vereni-
gingen hebben een flinke groei doorgemaakt, mede
doordat beide klubs een zaterdagafdeling in het le-
ven hebben geroepen. Onder meer heeft dit tot re-
sultaat gehad dat de akkommodaties zijn uitgebreid
en verbeterd.
Op het oog l i jk t de situatie gezond, maar wie zich
wat meer in het voetbajgebeuren in de gemeente
Vorden verdiept, komt toch tot de konklusieflat de
situatie zoals die momenteel bij Vorden en Ratti is
niet geschetst kan worden als de meest ideale. Het is
niet zo dat de zaterdag- en zondagafdelingen van
beide klubs als kat en hond door het leven gaan.
Verre van dat. Zowel bij Vorden als bij Ratti wordt
door de leden geaksepteerd dat er een kategorie
voetballers zijn die op zondag spelen en een kate-
gorie die op zaterdag „de wei" in gaat.

WEINIG AANWAS
Het probleem wat zich echter voordoet is dat men
zowel bij Vorden als bij Ra t t i (wat betreft de zater-
dagafdelingen) kampt met aanwas. Met andere
woorden de doorstroming van jeugd naar senioren
is een probleem, want de meeste junioren gaan naai-
de zondagafdeling.
Het gevolg is dat men zich bij beide verenigingen
afv raag t : „wat zal de situatie bv. over l of 2 jaar
zijn? Zijn er clan nog voldoende leden om de zater-
dagafdelingen draaiende te houden?" Momenteel
loopt het wel lekker, maar men moet in de toekomst
kijken.

MENINGEN
Vandaar dat we een aantal personen in Vorden heb-
ben benaderd en hen de vraag hebben voorgelegd:
„hoe ziet u de voetbaltoekomst in de gemeente Vor-
den en ziet u wat in samenwerking of samengaan
tussen de zaterdagafdelingen van Vorden en Ratti
of eventueel een kompleet samengaan".
Zo zei de heer B. A. M. Klein Gunnewiek (sekreta-
ris van Ratti): „Persoonlijk vind ik het een goed

idee wanneer in Vorden de afdelingen zaterdag en
zondag van beide klubs zullen samengaan. Wel ge-
scheiden houden, dus bv. Vorden op zondag en
Ratti op zaterdag of omgekeerd. Om over deze ma-
terie een gesprek te hebben met het bestuur van
Vorden zou ik beslist toejuichen". Een aparte neu-
trale zaterdagvereniging in de gemeente Vorden
(waarover momenteel geruchten de ronde doen)
ziet de heer Klein Gunnewiek niet zitten.
Tot dezelfde konklusie kwam de heer A. Heuvelink
(voorzitter van Ratti). „Wat voor problemen geeft
dat niet wanneer er een derde vereniging bij zou
komen in Vorden. Geen haalbare kaart." Over een
eventueel samengaan tussen de zaterdagafdelingen
van beide klubs wilde de heer Heuvelink op dit mo-
ment geen uitspraak doen. „Daar wil ik eerst eens
rustig met de leden van de zaterdagafdeling over
praten. Na tuur l i jk ben ik er beslist voor dat de be-
sturen van Ratti en Vorden eens met elkaar gaan
praten. Op allerlei gebied kan dat zi jn nut heb-
ben", aldus Ratti's voorzitter.

TWIJFELS OVER TOEKOMST
Z^ERDAGVOETBAL

De heer L. G. Weevers (dest^fs een van de oprich-
ters van de zaterdagafdeling bij Ratti): „Laten we
alsjeblieft alles bij elkaar doen, dus één zaterdag-
vereniging en één zondagvereniging. Goed voetbal
moeten we hebben". ^^
De heer F. Scharrenberg (vc^Hïtter van de voetbal-
vereniging Vorden) heeft e-JBeens zijn twijfels over
de toekomst van de zaterdtf voeballerij in Vorden.
„Het kan allemaal veel gezonder. Drie klubs in
Vorden is natuurli jk de oplossing niet. Denk maar
aan het veldenprobleem. Graag wil ik met het be-
stuur van Ratti van gedachten wisselen over deze
hele materie."

NU AL TEVEEL VAN HET GOEDE
De heer Joh. Pardijs (vice-voorzitter van Vorden)
ging zelfs nog een stapje verder. „In feite is Vorden
en Ratt i al teveel van het goede. Ik zie het in de
toekomst beslist zitten dat Vorden en Ratti kom-
pleet samengaan, dus dat er één sportklub Vorden
zal worden geboren, of hoe die klub dan ook mag
heten."
De heer H. van der Linden (vanaf de oprichting lid

van de zaterdagafdeling van Ratti en momenteel
leider bij deze afdeling) is het roerend met de ge-
dachtengang van de heer Pardijs eens. „Eén voet-
balvereniging met alles onder één hoofdbestuur kan
volgens mij niet uitblijven. Realisering van grotere
sportkomplexen behoren dan tot de mogelijkheden.
Ook kan het organisatorisch allemaal veel beter lo-
pen, plus dat de toekomst van het zaterdagvoetbal
verzekerd is.".
De heer A. J. van Houte (voorzitter zaterdagkom-
missie Vorden) ziet niets liever dan één aparte za-
terdag en zondagvereniging in deze gemeente. „De
si tuat ie op dit moment is geen basis om verder op
door te bouwen. Je moet ieder jaar maar afwachten
of er doorstroming plaats vindt."

MENING BUITENSTAANDER
Niet alleen insiders hebben we naar hun mening
gevraagd, maar ook aan een buitenstaander. Af-
komstig uit Zuidwolde woont de heer H. de Jonge
bijna een jaar in Vorden. Als liefhebber van de
voetbalsport (o.a. was hij 5 jaar voetbalscheidsrech-
ter) heeft hij het afgelopen jaar zijn oor nogal eens
te luisteren gelegd wanneer het onderwerp voet-
ballen ter sprake kwam.
( . r en wonder want in Zuidwolde en later in Hol-
landseveld heeft hij danig met het voetbalbijltje ge-
tyikt. „Bij ons had je eenzelfde soort situatie als nu
in Vorden. Eerst één zondagvereniging, daarna zon-
dag- en zaterdag. Bestaansmogelijkheid bleek al snel.
Het resultaat is nu: twee verenigingen. Een op za-
terdag en één op zondag, samen maken ze gebruik
van één sportpark en één kantine.
Als ik zo de situatie in Vorden bekijk dan zeg ik
dat het hoog tijd wordt dat er hier een zaterdag- en
zondagvereniging komt. Geen derde neutrale zater-
dagafdeling, dan krijg je alleen maar snipperpartij-
en en daar is niemand mee gebaat", aldus de heer
De Jonge. Juist als buitenstaander wil hij zijn idee-
en graag overbrengen aan de besturen van de voet-
balklubs hier in Vorden. Een dezer dagen zal reeds
een gesprek met het bestuur van Vorden plaatsvin-
den, zo hebben wij vernomen.

GEEN OORDEEL
De wethouder van sportzaken in Vorden, de heer H.
A. Bogchelman, wenst op dj^noment geen oordeel
te geven omtrent een even^Ble samenwerking tus-
sen Ratti en Vorden. „Dit ligt voor mijn gevoel echt
op het terrein van de verenigingen zelf. Het lijkt
me nogal een technische kwestie", aldus de heer
Bogchelman, die zei wel te^weten dat Vorden ge-
brek heelt aan velden.

t e w

KONKLUSIE
Onze konklusie luidt, na al deze gesprekken, dat er
in Vorden inderdaad behoefte bestaat aan één za-
terdag- en één zondagvereniging of misschien zelfs
één voetbalvereniging. In elk geval voor de besturen
van zowel Vorden als Ratti is de tijd rijp om ge-
zamenlijk rond de tafel te gaan zitten en deze ma-
terie eens door te praten.
Gezien de reakties die we van beide verenigingen
hebben vernomen lijkt ons dat de voetballerij in
Vorden alleen maar blij kan zijn met dergelijke po-
sitieve en openhartig denkende mensen. Hoofdzaak
is dat zowel zondag- als zaterdagvoetbal in Vorden
moet kunnen en blijven plaatsvinden op een ge-
zonde en verantwoorde basis.

Ab Velhorst

Muziekuitvoering Concordia

Zaterdagavond gaf de muziekvereniging Concordia
•een geslaagde uitvoering in zaal Smit. De voorzitter
heette de aanwezigen van harte welkom, speciaal
de donateurs en b&w en afgevaardigden van de zus-
terverenigingen. Speciaal het Vordens Huisvrou-
wenorkest, dat na de pauze hun beste beentje voor-
zette.

De drumband startte het programma met de num-
mers Chinees vermaak en Met de band op stap.
Hierna nam het korps het programma over en het
bracht zeer moderne en vlotte nummers ten gehore.

Ons inziens wel een vooruitgang, speciaal om jeug-
dige muzikanten aan te trekken. Het moet toch
voor de jeugd een uitdaging zijn om zulke muziek
te kunnen maken. De direkteur van het korps gaf
bij elk nummer een duidelijke uitleg, wat zeer op
prijs werd gesteld. Het eerste gedeelte bevatte de
nummers In High Spirits, Beat and sweet, Jesus
Christ Superstar, Mixed pickles Holland Brass.

Solistisch optreden
De heren Beumer (orgel) Molenman (viool) brach-
ten enkele nummers ten gehore welke zeer in de

smaak vielen. Jammer was het dat er een snaar
sprong van de viool. Toch een verdienste om dan
door te gaan op een korrekte wijze.
Het korps bracht hierna nog de nummers Dixie-
land Revel, Amor (welke wij niet sterk gespeeld
vonden), Golden Line jazz-fantasie W'elke weer dui-
delijk beter was. Als laatste werd samen met de
drumband de mars Saint Typhon uitgevoerd welke
het goed deed, alleen de ruimte in de zaal was een
handikap waardoor er een deining in het ritme
ontstand.
In de pauze werd de gebruikelijke verloting gehou-
den. De voorzitter bood de heer en mevr. Wend nog
een attentie aan. Ook de zaalhouder ontving een at-
tentie.

Optreden Vordens Huisvrouwenorkest
Onder leiding van fle chefkok Van Til bracht het
Vordens Huisbrouwenorkest een zeer gevarieerd
programma afgewisseld met schetsjes, wat de stem-
ming in de zaal zeker verhoogde. Om deze huishou-
delijke attributen te bespelen is grandioos en wij
zijn er van overtuigd dat dit „orkest" nog vele aan-
vragen /uilen ontvangen om een dergelijke avond
op te vullen.
Het dansorkest The Rythm Stars zorgde er voor
dat de beentjes van de vloer kwamen. Dus een echte
muzikale avond waar velen van genoten hebben, al
kon de belangstelling wel wat groter zijn. Nu was
er wat te doen in Vorden en dan mag verwacht
worden dat de zaal ook vol is.

Toneeluitvoering
Toen de toneelvereniging TAO vut Wildcnborch
midden vorig jaar besloot het blijspel „Rel door de
gasbel" in te studeren, kon men niet vermoeden dat
op het moment van de uitvoering t.w. dit weekend
men in de buurtschap Wildenborch juist bezig was
met het aanleggen van gasleidingen. Dit gaf wel
een bijzonder cachet aan de opvoering.
Het blijspel door Bert Veenstra geschreven in het
Drents dialckt, was door TAO zelf omgebouwd in

onze streektaal. En met sukses, want de aanwezigen
in het knusse zaaltje van de kapel hebben heel wat
afgelachen inklusief burgemeester Vunderink die
de uitvoering bijwoonde.
Het stuk speelde zich af in het gezin van Jan Bloks
en zijn vrouw Annie resp. gespeeld door Frans Sta-
ring en Fr i jda te Linden. Om u i t de dage l i jkse sleur
te geraken, werd besloten om naast kostganger Ti-
nus Bos (Reinier Klein Brinke) een vrouwelijke
kostganger Corrie Brakels (Riet van Ditshuizen) in
huis te nemen.
Dat dit gebeurde was te danken aan opa Jans Bloks
welke rol op een voortreffelijke manier door Freek
Klein Brinke werd uitgebeeld. Het werd een inge-
wikkeld e-u a m u s a n t tafereel t je , daar ten hui /e van
Jan Bloks, waar de p la ton ische l i e f d e hoogt i j vier-
de. Behalve de zojuist genoemde personen werkten
verder mee Appie Klein Brinke, J a n n y R e m t j c s en
Diny Staring. Wat opviel was de /eer sterke rolbe-
ze t t ing , t e rwi j l de clekors (zelf door TAO gemaakt)
en de kostumering prima verzorgd w a r e n , l i e t moet.
voor |. Huidink een genoegen z i j n geweest dit b l i j -
spel te kunnen regisseren, w a n t a l l en kweten zich
u i t s t ekend van hun t a a k . Grimering werd verzorgd
dooi- J. Rood, terwijl als souffleuse fungeerde mevr.
A. Klein Brinke-Bannink.

Gelukkige prijswinnaars
in Vorden

Dezer dagen werd in Vorden aan mej. (i. H. Flam-
ma een gratis Neckermanreis (vi j fhonderd gulden)
aangeboden. Dit vanwege het feit dat mej. K l a n u i i a
een originele slagzin had bedacht . De pr i j svraag nl.
werd uitgeschreven door Schwarzkopf BV en de op-
dracht luidde een slag/in te maken over liac deodo-
rant . Mej. Flamma kwam tot de volgende slagzin:
„Met Neckerman naar het b u i t e n l a n d , een grat is
reis, een kans van Bac deodorant die je n ie t alk-en
zekerheid biedt, maar ook in de v a k a n t i e de behoef-
te van de mens voorziet".
Namens Schwaiv.kopf BV overhandigden de heer en
mevr. v.d. Wal als verkopers van dit produkt de
reischeque aan mej. Flamma. K n tot hun grote ver-
rassing kregen / i j zelf ook deze prijs uitgereikt.

Vordense winkeliers
verwachten niet veel
konkurentie van Miro
Zutphen
Door persoonlijke service en samenwerking onder-
ling kan het kopende publiek altijd beter terecht
bij de plaatselijke middenstand. Van de lokkoopjes
is het publiek wel genezen. Men wil de uitslag van
de gehouden konsumentenonderzoeken nog even af-
wachten en zo mogelijk rekening houden met de
wensen van het publiek.
Voorzitter W. Polman heette allen van harte wel-
kom en in het bijzonder richtte hij zich tot de ere-
voorzitter de heer Remmers die binnenkort zijn 65e
verjaardag hoopt te vieren en tegelijkertijd een be-
langrijke periode in z i j n leven a fs lu i t nl. om daad-
werke l i jk ondernemer te zijn.
„Wij wensen onze ere-voorzitter s t r aks , wanneer het
eenmaal zover is, nog een lange, gezellige en in alle
opzichten gezonde oude dag toe samen met uw echt-
genote, het is u gegund." De heer Polman stelde
de vergadering voor dat de heer Remmers in deze
vergadering het laatste woord zou krijgen.
In de openingstoespraak van de voorzitter kwam
naar voren dat echte samenwerking nodig is tussen
de middenstand. Vorden heeft een goede midden-
s t and en een goed verzorgingsgebied.
Maar in deze woelige t i jden is niets onmogelijk en
wij moeten er met -elkaar voor zorgen dat Vorden
gezond b l i j f t . Daarom zijn wij ook blij dat Vorden
de eerste gemeente is in de/e regio die een konsu-
inentenonder/oek heel t gedaan op grote schaal. De
formulieren z i jn verzonden en er wordt hard aan
gewerkt, aldus de heer Polman.
In hotel Bakker zal de heer Vélu komen spreken,
w a a r b i j meerdere a fde l ingen zullen worden uitgeno-
digd. Onderwerp is: „modern ondernemerschap".
Tweede sekretaris de heer Van Ark las de notulen
voor welke onder dank werden goedgekeurd. De
heer Schoolderman gaf een du ide l i j k overzicht van
het financiële gedeelte en deelde mee dat de Sin t
Nicolaasaktie zeer geslaagd is, zowel voor het pu-
bliek als voor de vereniging.
Onderzocht zal worden om een langer durende ak-
tie te houden of een ex t r a a k t i e S in t Nicolaas/Kerst.
Een en ander omdat vooral ook u i t omliggende
plaatsen in Vorden inkopen worden gedaan.
De heer Remmers sloot de vergadering en spoorde
de leden aan om toch vooral wakker te blijven in
deze voor de middenstand moeilijke tijd. Hij wens-
te allen veel gezondheid daar dit toch het belang-
rijkste is.



Sucses voor
stoeterij „De Hessenkamp"
Woensdag 12 februari was er in Arnhem de grootste
keuring van Arabische volbloed hengsten in Euro-
pa. Onze plaatsgenote mevr. U. M. Keune-Oonk
van stoeterij „De Hessenkamp" had daar het sukses
dat de volbloed arabierhengst Shehab-Magie werd
goedgekeurd voor de fokkerij en premiewaardig.
Shehab-Magic is een eigen fokprodukt van stoeterij
„De Hessenkamp" en het pleit voor de deskundig-
heid en verzorging dat dit suks-es bereikt kon wor-
den.
Volbloed arabierhengsten zijn de voornaamste ver-
ervers Om andere paarden te veredelen. Kruisingen
met gelderse of groningse merries geven altijd een
verbetering te zien in hardheid en vermogen. Zie
naar Rex de Robber het springpaard van Schocke-
muller. Arabierhengsten worden ook veel gebruikt
voor het veredelen van wels en forestponies.
Terloops zij nog vermeld dat de dravers gefokt op
stoeterij „De Hessenkamp" graag gezien worden in
de baan. De rijlessen, gegeven op de stoeterij, wor-
den gewaardeerd en zomers is de stoeterij een ge-
liefde trekpleister voor de vakantiegangers.
Wij feliciteren de eigenaresse en wensen haar nog
veel sukses met de hobby die uitgegroeid is tot een
veredelingsbedrijf van paarden.

Losgebroken stier maakt
paniek in Vorden
Een losgebroken stiertje heeft voor flinke konster-
natie gezorgd. Het eenjarige dier, dat vermoedelijk
nog nooit daglicht had gezien, schrok zo toen het
werd uitgeladen bi j slager M. G. Jansen aan de
Burg. Galléestraat, dat het zich losrukte en de be-
nen nam. Het kalf sprong dwars door een ruit het
achterhuis binnen van de familie Spijkerman aan cle
Prins Bernhardstraat dat juist aan het ontbijten
was. Het rende de woning niet in maar keerde terug
en zette het op een lopen. Slager Jansen, boer Mok-
kink (de eigenaar) en diens buurman er achter aan.
Het kalf stormde dwars door verschillende hekken
van de kleuterschool aan Het Wiemelink. Het mag
een wonder heten dat geen enkel kind door het dol-
le dier onder de voet werd gelopen. De achtervol-
gers slaagden er in de jonge stier zover mogelijk
buiten de bebouwde kom te drijven. Na een ach-
tervolging van ongeveer een half uur liep het kalf
naar een mestvaalt op het erf van landbouwer Gr.
Jebbink waar het tot de buik in de bagger zakte.
Het was toen een peuleschilletje om het uitgeputte
en bloedende dier te overmeesteren en in een kar te
krijgen. Terug bij de slagerij werd het kalf in de
kar doodgeschoten door jachtopziener Olthof.

Crossende knapen
bekeurd
De rijkspolitie in Vorden heeft twee 14-jarige jon-
gens bekeurd voor het rijden met crossbrommers op
de rondweg Hengelo—Warnsveld. De knapen, beide
uit Vorden, reden bovendien zonder helm. De brom-
fietsen zijn in beslag genomen. De politie wijst er
op dat er in Vorden een crossterrein is waar men
tegen een geringe vergoeding terecht kan.

Wichmondse
toneeluitvoering
De Jeugdkommissie in Wichmond houdt op 28 fe-
bruari en l maart een toneeluitvoering in het Sint
Ludgerusgebouw. Door het sukses van vorig jaar
verwacht men ook nu veel belangstelling.

Jaarvergadering
De gymnastiekvereniging Sparta zal op 20 februari
in hotel Bloemendaal de ledenvergadering houden.

Wffircuuw
Voetbal

VORDEN VERLOOR IN WINTERSWIJK

Om een beetje in het wedstrijdritme te blijven, ging
Vorden l woensdagavond naar WVC 2 in Winters-
wijk. Het werd voor de Vordenaren een nuttige oe-
fenpartij die in een 6—2 nederlaag eindigde.
Voor de rust boden Heersink c.s. goed tegenspel en
werd er bij vlagen zeer goed gespeeld. De bezoekers
namen de leiding door een doelpunt van Nijenhuis.
Nadat WVC de gelijkmaker had gescoord was het
invaller Hengeveld, die een voortreffelijke wedstrijd
speelde, die Vorden opnieuw aan een voorsprong
hielp. Juist voor de rust werd het 2—2.
Na de rust werd bij Vorden de ploeg op enkele
plaatsen gewijzigd hetgeen het spel niet ten goede
kwam. Bij WVC waren de rollen juist omgedraaid
en ging de ploeg steeds sterker spelen. Dit had tot
gevolg dat Vorden met de regelmaat van de klok
de 2—2 stand zag veranderen in een 6—2 nederlaag.

VORDEN BOEKTE ZEGE OP RUURLO
In een door beide ploegen bijzonder slecht gespeelde
wedstrijd heeft Vorden zondagmiddag een uiterma-
te belangrijke overwinning behaald op Ruurlo.

Door deze overwinning moet het al heel gek lopen
wil Vorden de kampioenstitel nog ontgaan.
Waarschijnlijk al met dit kampioenschap in het ach-
terhoofd werd er door de geelzwarten zeer zenuw-
achtig gespeeld, anders kunnen we het optreden
van de Vordenploeg niet verklaren. Na een gelijk-
opgaand begin kreeg Heersink een uitstekende mo-
gelijkheid alleen op het Ruurlodoel af te gaan. Nog
j u i s t buiten het strafschopgebied werd hij onderuit
gehaald. De toegekende vrije schop leverde evenwel
niets op. Geleidelijk aan werd Ruurlo iets in de
verdediging gedrongen, kansen werden evenwel niet
weggegeven, behoudens een kwartier voor rust toen
uitblinker Nijenhuis de bal doorkopte naar Eggink
1_0. Vlak voor rust werd een Vordendoelpunt ten
onrechte afgekeurd.
Na de rust vier er bitter weinig te genieten, waarbij
Vorden in het begin iets sterker was, maar waarbij
de geelzwarten in de slotfase maar ternauwernood
cle gelijkmaker konden voorkomen. Het bleef bij
1—0 in een wedstrijd die we maar zo snel mogelijk
moeten vergeten.

VORDEN l - PTT l 0-4
Vorden l afdeling zaterdag verkeert na de neder-
laag tegen PTT in ernstige degradatiezorgen. Dit
in tegenstelling tot de stand tot dusver op de rang-
lijst. Reeds direkt na de aftrap nam PTT het ini-
tiatief, hetgeen na vijf minuten spelen in een doel-
punt resulteerde 0—1. De bezoekers bleven jagen en
maakten het de Vordense defensie zeer moeilijk. Bij
de rust was de stand 0—3 door o.a. een penalty we-
gens hands van Wiammes.
In de tweede helft een beter spelend Vorden, waar-
bij Sloetjes geblesseerd moest uitvallen. Vlak voor
tijd werd de goed keepende Ten Have voor de vier-
de maal gepasseerd.

RATTI l - GSCD l 2-2
Ratti l afdeling zaterdag leverde afgelopen week-
end het bewijs dat het nog steeds een goede ploeg
bezit. Het bezoekende GSCD uit Dieren werd ge-
konfronteerd met een verrassend sterk uit de start-
blokken sprintend Ratti-team dat via twee doelpun-
ten van Nijenhuis bij de rust voor een aardig rug-
gesteuntje zorgde.
In de tweede helft kwam GSCD -echter duidelijk te-
rug al had het bij de twee doelpunten die de gelijk-
maker opleverden, het geluk aan hun zijde doordat
keeper Wassink beide keren de bal niet onder kon-
trole kreeg. Al met al een sukses voor de Ratti-ploeg
die zich nu naar het schijnt definitief in de midden-
moot genesteld heeft.

VOETBALPROGRAMMA

Ai'cl. zaterdag Vorden: PTT 1-Vorden 1; DZC 5-
Vorden 2; AZSV 6-Vorden 3.
Uitslagen jl. zondag: Vorden 2—De Hoven 3 1—1;
Vorden 7—H8cK 5 5—0; afdeling zaterdag: Vorden 2
-DZC 5 1-0; Ratti 2-Vorden 31-1.

TE KOOP:

6 Luxe wqyingen
te bouwen aan de Rondweg
in het plan Brinkerhof l

Alleen voor inwoners der gemeen-
te Vorden of personen met een
ekonomische binding aan Vorden.
Koopsom vanaf ƒ 113.000,-

Nadere inlichtingen:

J.W. Bijenhof's Bouw bv
Vorden — Het Vaarwerk l — Telefoon 1524

Wie wol wil...
die de meeste voldoening geeft,
kiest ze bij ons uit grote kollekties
van kleuren en diktes.

Reeds vanaf ƒ 1,25 per bol
Breipennen met en zonder knop
Haaknaalden
Tunise haaknaalden
S teekhouder s
Kabelnaalden

Zie etalage

H.LUTH
Ni-euwstad Vorden

PIEDRO EN RENATA

korrectie schoenen
door deskundige voorlich-
ting steeds de juiste maat en
wijdte

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

O.a.: top 140 km/u - alarmknipperlichten - 2 snelh. p 'T
ruitewissers - achteruitrijlampen - kooicarrosserie - • • f •
gescheiden remsysteem, enz.

Mazda biedt het meest voor z'n prijs

Uw dealer: SPEC. AUTOBEDRIJF

garage ONSTEN K
Eefde, telefoon 05750-12834

inkl. BTW

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

BIEFSTUK
250 gram

SCHNITZELS
100 gram

ROOMSCHNITZELS
3 stuks ....

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

1 KILO ...

RIBLAPPEN
500 gram

1 KILO

398
128
240
425
398
7.-
548
10-

Voor de boterham:

PEKELVLEES :.... 150 gram 148
BOTERHAM WORST 150 gram 89

^IJWORST 150 gram 119
KOOKWORST 250 gram 140

Rund- en varkensslagerij

Slageftj Vlogman
Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Tijdens de verbouwing is de winkel achter
in de slagerij

Fruitbedrijf Medler

Door de grote vraag naar
appels: a.s. zaterdag 22-2-
'75 van 9 tot 12 uur ver-
koop van Golden Delici-
ous ƒ 5,- en ƒ 3,50 per
kist niet per kilo. Zolang
de voorraad strekt.

Tevens opgaaf voor
Goudreinet, Lombarts en
Gouden Deliti

PIJPROKEN
MANNENWERK!

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, td. 1553

Voor u mevrouw:
RANDWERK-
PAKKETTEN

in eindeloos veel
variaties.
Gewoon leuk om zelf
te doen.

Wim Polman
signatuur voor beter
woonkomfort
Vorden — Warnsveld

SUPERBENZINE
91,5 cent
KEUNE

Industrieterrein
Vorden

Te koop: jonge konijnen.
H. Meijerink, Rommel-
derdijk l, Vorck-n, tele-
foon 6776

Drukwerk?

Drukkerij
Weevers
verzorgt het
keurig
voor u!

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkuraie verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

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

ASSURANTIE BUREAU v.d. G.M.v.L
Roermondsplein 20 - Arnhem - Tel. 085 - 422442

„AUTO - RISICO"
TARIEVEN voor verzekering van personenauto's Ingaande 1 december 1973.

Catalogusprijs

t.m. / 5.000 —
t.m. / 7.000 —
t.m. / 9.000 —
t.m. / 11.000 —
t.m. / 13.000 —
t.m. / 15.000 —

W.A.-premle

/ 192,—
/ 192,—
ƒ 192,—
/ 228,—
/ 228 —
/ 264 —

AII-Risks-premle

Land-
bouwers

/ 432,—
/ 456 —
/ 504 —
/ 576 —
/ 624,—
/ 768 —

Particulieren
tot 20.000 km

/ 492,—
/ 516,—
ƒ 564,—
/ 636 —
/ 684,—
ƒ 828,—

Particulieren
boven 20.000 km

ƒ 612,—
f 636 —
ƒ 684,—
/ 756 —
/ 804 —
/ 948,-

No-claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

25 %/u
Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn vij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen.

W.A.-dekking tot / 1.000.000.—
Groene kaart gratis.
Gratis extra ongevallen-inzittende-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen.
Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan.
Pers.auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaccepteerd worden na een keuring, Veilig Ver-
keer Nederland- of veiligheidskeuring A.N.W.B.

ZITDAG: TE DOETINCHEM: 1e en 3e dinsdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Café Wildenbeest
BORCULO: 1e woensdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Café Oldenhof
VORDEN: 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur in café Eskes, Dorpsstraat



Wij zijn erg blij met de
geboorte van ons zoontje
en broertje

GELMAR
Lieneke, Gerhard en
Mariska Gosselink

Vorden, 14 februari 1975
Het Hoge 5

Wij zijn erg blij met de
geboorte van onze zoon
Joost Herman Hendrikus

JOOST
Roelof en Marian
Elbrink

Almelo, 12 februari 1975
Oranjestraat 28

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de vele blijken van mede-
leven, zo wel persoonlijk
als schriftelijk, tijdens de
ziekte en na het overlij-
den van on/e lieve moe-
der, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

Willemina Burkink-
Groot Obbink

Uit aller naam:
Fam. Burkink

Wichmoiid, februari 1975
„De Sticht"

R. J. Jansen van den Berg
fysiotherapeut

is afwezig van 24 fe-
bruari tot l maart.

De praktijk wordt waar-
genomen op ma. 24 febr.
en do. 27 febr. door de
heer D. Richel

Gevraagd nette hulp voor
l morgen per week.
Mevr. De Koning,
De Stroet 13, tel. 2147

Te koop: zaaghout, dou-
glas, fijnspar, grove den
en open haard-hout.
J. W. Lenselink, Wilden-
borchseweg 13, tel. 6827

Te koop: Riemersma kin-
derwagen met zitje en
wandelwagen en autovei-
ligheidsgordels en trek-
haak Ford Taunus. ,-,
W. Oortgiesen, Het Wie-
melink 41, Vorden

Gevraagd per l maart a.s.
volontair op nertsbedrijf.
J. T. Wolleswinkel, Kerk-
hofweg 10, Leesten
Warnsveld, tel. 05750-
12006

Te koop: VERSE jonge
malse geslachte kippen.
A. Bruggeman, Joostink-
weg 10, Vorden

65+ vraagt stukje grond
10 tot 12 are buiten het
dorp te huur of te koop
(geen bouwterrein).
Brieven onder nr 50—1
buro Contact

Woningruil Borculo—
Vorden wegens overplaat-
sing.
Aangeboden: nieuwbouw-
woning grote voor- / ach-
tertuin, eigen garage doch
te koop, huur ƒ 115,— per
maand.
Gevraagd te Vorden: ge-
zinswoning, liefst hoek-
huis.
Kluverskamp 42, Borculo

Te koop: een eerlijke dra-
gende koe FH, l maart
aan de telling en een b +
dekbeer NL van zeer goe-
de afstamming.
Groot Jebbink, Lindese-
weg 12, Vorden

NUT VORDEN
27 februari:

NUTSAVOND
Voordracht met dia's

over de probl-ematiek rond nier-
patiënten door de heer J. van Don-
kelaar (sekretaris van de afdeling
Delft van de Nier Stichting Neder-
land).

Aanvang: 8 uur; toegang: vrij;
plaats: Jeugdcentrum

WEEKENDAANBIEDING

Pulli's
maten S, M, L, EL
diverse kleuren, nu

15,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Nog slechts enkele dagen en
wij sluiten definitief, daarom
nu nog éénmaal

een laatste ronde
tegen
echte dumpprijzen

Prijzen boven 40 gulden

kennen we helemaal niet
meer.

Prijzen boven 30 gulden
zijn nog slechts een zeld-
zaamheid en de rest, nou ja
dat spreekt vanzelf.
Wij hebben nog maar enke-
le dagen en maken u het
kopen extra interessant.

Koop nu reeds uw

Zomerschoenen
het scheelt werkelijk
TIENTALLEN GULDENS

Denk niet te lang na, maar
profiteer. Dit is uw laatste
kans !

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat 34 Vorden Tel. 1304

ZWIJGEN
IS
GOUD

Soms wordt iemand stil van bewonde-
ring. Sprakeloos, bij het zien van iets
héél erg moois bijvoorbeeld. Maar dan
moet het ook. wel iets ongelofelijks zijn.

a
LEOLUX

Welnu, zoiets hebben we staan. Een
bankstel. Nee, hét bankstel. Dé kreatie
in rijk eiken met leer. Een volmaakt ge-
heel met tael, hoektafel en hoeker.
We zeggen er verder niets meer van.
U moet het zien . . . Elk woord is verder

overbodig. Zwijgen is goud . . .

inter-style signatuur van beter woonkomfort
Vorden - Warnsveld

Bent u een
moderne ondernemer?

JA!

Dan behoeft u deze advertentie niet te
lezen.

NEE!

>na;Komt u dan maandagavond 24 februari a.s.
naar de zaal van hotel Bakker te Vorden.
Daar spreekt voor u de heer Vélu over het

^^ onderwerp: ^

r „Modern ondernemerschap"
U bent van harte welkom. Aanvang 7.45 uur

KVO afdeling Vorden en
Vordense Winkeliersvereniging

Alles wat wij nog in voorraad hebben, verkopen wij deze
week met

10- 20- 30% korting
Vrijdagavond geen koopavond.
Zaterdagmiddag 22 februari om 12 uur
voorgoed gesloten.

Aansluitend op deze advertentie betekent dit tevens het
beëindigen van ons .bedrijf

Namens mijn vrouw en kinderen wil ik u langs deze weg
allen hartelijk dank zeggen voor al het genoten vertrou-
wen. In gedachten zal ik steeds aan deze tijd terug den-
ken en wij voelen ons gelukkig dat wij dit juist in Vorden
hebben mogen doen.

Ook alle kollega's hartelijk dank voor de prettige samen-
werking.

< >
< >
< >
< >
< >
< '
< '
< >
< '
< >
< >
< >
< >
< l

aan
maart

bromfietsplaatje

Rabobank
Het nieuwe bromfietsjaar begint 1 maart
1975. U denkt er toch aan! Dan hebt U
weer het nieuwe bromfietsplaatje nodig.
W.A.-CASCO-BRAND/DIEFSTAL.
Stap even binnen bij de Rabobank voor
zekerheid en goed advies. Vlak bij'l) in de
buurt. Het is zekerder en snel in orde.

Rabobank
de bank voor iedereen

REMMERS

Holtslag - Ruurlo
BOUWMATERIALEN B.V.

Spoorstraat 28 - Ruurlo - Tel. 05735-2000*

heeft voor u nog enkele overjarige

BAR'S
in voorraad.

Omdat wij onze showroom met
200 m2 gaan uitbreiden moeten
deze voordien opgeruimd worden.

Nu niet voor ƒ 2500,— maar voor
slechts

f 750.-
exkl. btw, inkl. koelkast.

Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt.
Laat deze kans niet voorbij gaan.

UIT!
GOED VOOR U l

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Uw vakman bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

administratiekantoor

HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Tank merkbenzine

tegen vrije prijzen
Benzine 89 et. per liter

Super 91 et. per liter

Dieselolie 44,7 et. per liter

Tankstation „Enkweg"
centrum Vorden

G. Weulen Kranenbarg & Zn b.v.
Ruurloseweg 45 te Vorden Tel. 05752-1217
Enkweg 1-3 Vorden Telefoon 05752-1811

is toch goedkoper

LEVENSMIDDELENBEDRIJF
Nieuwstad - Vorden

Zweedse muilen
met voetbed
in meerkleurig leer.

Zojuist nieuwe modellen
ontvangen.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
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Vroege-voorjaar
Tapijt-tips

LEUKE AANBIEDING SLAAPKAMERTAPIJT
uit voorraad te leveren

62,50
69,50

NYLON
400 cm breed, foamrug

iets zwaardere kwaliteit .

Gedessineerd tapijt dat zowel in een
klassiek als in een modern interieur
helemaal "thuis" is. Topkwaliteit,
foambackrug, tóch voor nog géén
100.-: 400 cm breed,
per meter. ProfijtPrijs

Nylontapijt in verrassend-briljante
kleurstellingen. Met komfortabele,
soepelverende rubberrug.
De kwaliteit: even hoog als de prijs
laag is. Op 400 cm breedte,
per meter. Prof ijtPrijs

Daarnaast een enorme keuze in alle kwaliteiten
en dessins o.a. van Bergoss, Hatéma, Interfloor.

OVERGORDIJNSTOF
voor ieder vertrek, fleurige dessins, aantrek-
kelijke prijzen vanaf 6,95 - 7,50 - 7,90 p. meter

l '• - -iHT »*«fcfti!«<jMBtt«aflft

VITRAGE EN OPEN-WEAVES
in vele soorten voor ieder raam o.a. Gardisette
en Egger

MODEHUIS VOOR RUURLO EN OMSTREKEN

TEUNISSEN - Ruurlo

hengelc
tel. 05753-1461

DANSEN
23 februari
The Evening

Stars

Adverteren doet verkopen

H,H, LANDBOUWERS
Door aanschaf van een

VASTE TAND-CULTIVATOR
zijn wij in de gelegenheid uw land los te

trekken tot 50 cm diepte.

Tevens gaarne opgave poten van snijmais

WERKTUIGENVER. RUURLO, MEDO, LINDE

Telefoon 05752-6870

Moeten uw meubels nieuw

worden ?

Vraag eens prijsopgaaf, het

valt u beslist mee !

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Rabobank EU
^4n t-t*VtL « «-t̂ tf ü-w4si»v-v.f-u^ ^̂ •̂ •̂ î l̂ l̂ l̂ l̂ ^de bankvoor iedereen

VORDEN

vraagt een

administratief
medewerkster
liefst in het bezit van het diploma
MAVO en kunnende typen.

Wij bieden:
afwisselend werk in teamverband,
een goed salaris,
gunstige sekundaire arbeidsvoor-
waarden waaronder een
aantrekkelijke bedrij f sspaar-
regeling.

Schriftelijke sollicitaties aan de direk-
tie van de bank, postbus 28, Vorden

Wie wil in voorkomende gevallen
(tijdelijk)

typewerk

Aanmelden op het kantoor van:

Laat nu uw

MOTORMAAIER OF
HANDMACHINE

SLIJPEN OF REVISEREN
Door aanschaf van een nieuwe
slijpmachine kunnen wij uw
machine VAKKUNDIG slijpen

Gebr. Barendsen
Vorden — Zutphenseweg

Voor al uw tapijt
naar Helmink

Grote keus
Direkt te leveren
Gratis gelegd en ...

5 jaar slijtgarantie

WÖNUMGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

VLAM
ATTENT
AWI« voor Goed Ga» GebruOt

Ook bij gasapparaten
openheid in de schoorsteen;

verbrandingsgassen
moeten ongehinderd naar

buiten kunnen.
Voor inlichtingen:

N.V. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

oplevering
altijd
op tijd!

BOUWBEDRIJF
A TEW BRINKE &

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 T E L. 0834 2-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo

Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF

Kunstgebitten-reparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1295

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Inwoners van Vorden en omstreken:
Als de Heere Jezus komt!
Of als u sterven moet!

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12

2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38

3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36

Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
5e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

Te koop goed onderhou-
den Puch. Dr. C. Lulofs-
weg 2, Vorden

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwa-
liteit voor uw

huwelijksreportage

De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200,-
maken wij een kleurenre-
portage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling
te voorkomen.

Foto Dolphijn Vorden
Foto A.D. Ruurlo

Wij hebben volop

PULLIS EN
SPENCERS

ook met voorsluiting
prijzen vanaf ƒ 9,95

LAMMERS
Zutphenseweg — Vorden

IN CONTACT
ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

Tienerkamer: 'n Eigen "thuis in huis" voor uw tienerzoon of -dochter,
waar het plezierig wonen en (huis)werken is. De inrichting omvat
een slaapkomfonabel ledikant en een uitgekiende op- en ombouw,
waarin ondermeer: ruime kastjes, boekenplanken en een secrétaire.

*De kleuren? De "jonge" kombinatie wit met oranje. o on
ProfijtPrijs OO9.-

MODEHUIS VOOR RUURLO EN OMSTREKEN

TEUNISSEN - Ruurlo


