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Op de receptie van het
NVV sprak de d'strikts-
bestuurder waarderende
woorden tot de heet'
Koerselman ( l )

Zilveren NVV
De plaatstelijke afdeling van het NVV recipieerde
zaterdagmiddag in 't Wapen van Vorden ter gelegen-
heid van het 25 jarig bestaan der afdeling. Onder de
aanwezigen o.a. het voltallige kollege van B&W en
de d is t r ik tsbes tuurder de heer van Olphen. Voorzit-
ter G. Koerselman gaf in zijn openingswoord in vo-
gelvlucht een overzicht van wat 25 jaar NVV afd.
Vorden wil zeggen. Hij bracht dank aan de mensen
van het Ie uur die het destijds wel zagen /itten en
al hun schaarse v r i j e tijd in het vakbondswerk stop-
ten . De heer Koerselman wees er verder op dat men
zich niet alleen in den lande maar ook in Vorden
/eer ernstig bezig houdt met de ontwikkelingssamen-
werking, terwijl het miljeuprobleem alle aandacht
heeft. 'Dit laatste is een zeer verontrustend probleem
het sein staat op rood', aldus de heer Koerselman.
De heer G. Koerselman Sr die 25 jaar de voorzit-
tershamer van de afd. Vorden heeft gehanteerd,
bracht dank aan a l l e medeoprichters voor de bijdrage

die zij hebben geleverd voor de huidige ontwikkeling
De heer Koerselman wees op de vele informaties die
door de afd. Vorden in de loop der jaren zijn ge-
geven op al ler lei gebied. Ook het punt medezeggen-
schap in het bedrijfsleven werd door de heer Koer-
selman Sr aangeroerd.

Hierna werd het bestuur toegesproken door de dis-
triktsbestuurder de heer van Olphen. Hij wees op de
vele wensen door de bond in de loop der jaren geuit.
En die zijn verwezenlijkt! Getuige de aanwezigheid
van B&W op deze receptie blijkt overduidelijk dat de
vakbeweging ook in deze plaats niet meer weg is te
denken , aldus de heer van Olphen. Hij bood een ge
schenk onder couvert aan. Hierna huldigde hij de
heer Koerselman Sr die 25 jaar de voorzittershamer
heeft gehanteerd en zich voor de vakbeweging zeer
verdiensteli jk heeft gemaakt. Namens de afd. Vorden
werd de heer Koerselman een spoorwegabonncment
voor 65 plussers aangeboden. Van het NVV bestuur
was er een balpen met inskriptie alsmede een sigaren-
doos. Reaktic van de heer Koerselman Sr op deze
hudiging Mk voel me

Vastenaktie
De Vastenaktie in het Dekenaat Zutphen gaat weer
van start. Vorig jaar hebben de katholieken uit dit
gedeelte van de Achterhoek de bouw mogelijk ge-
maakt van een sociaal centrum in Sunirame, een
plaatsje in Zuid Afrika. Daar was f 27000 voor no-
dig, maar gevraagd werd om wat meer geld opdat
verschillende kleinere projekten in andere wereld-
delen ook van de grond konden komen. Dat is ge-
beurd, doordat er in totaal ruim f 46000 is binnen-
gekomen. Men hoopt voor dit jaar op een soort-
gelijk resultaat. Het gaat nu om steun aan een basis-

gemeenschap in Caméta, in herworden van Brazilië
De opbrengsten in de verschi^^de parochies waren
vorig jaar: Baak f 3240, Borculo en Leo Stichting
f 7359,10; Gorssel f 2569.05; Hengelo G f 2066,71
Keycnbum l 6462,30; Lochcm f 2976,08; Ruurlo
f 2507,45; Steendcren f 1181,68; Vierakker
f 1830,28; Vorden f 2922,37; Eefde f 1241,67
Zutphen f 11671 ,81 , totaal f 46028,50. De organi-
satoren hopen dat er voor pasen een op zijn minst
gelijk bedrag op tafel komt!

Uit goed voor u
Dus 2 maart naar Vordens Toneel!

Reisburo
Bij het gereedkomen van een serie huizen aan het
(verlengde) Wiemelink is niet alleen de kom van het
dorp met een fraaie doorverbinding verrijkt. Tevens
is sinds kort in één van de woningen een agentschap
van reisburo Nijenhuis van start gegaan. Een van de
medewerksters van dit reisburo dat gevestigd is in
Arnhem, Velp, Utrecht en Zevenaar, heeft aan het
Wiemelink nr 16 een kantoor ingericht, waar in een
sfeervolle entourage informatie wordt verstrekt over
vakantic-mogelijkhcden.

De openingstijden van dit kantoor zijn op woensdag
en vrijdagmorgen van 9-12 uur, terwijl het de ko-
mende maanden (het boekingshoogseizoen) voor zo-
merreizen is reeds begonnen) tevens geopend is op
zaterdag van 10-13 uur. Daarnaast bestaat de gele-
genheid telefonisch afspraken te maken op andere tij-
den, zodat reislustigen ook dan een overzicht kunnen
krijgen van een zeer uitgebreide reeks van vakantie-
reizen.
De bij het ANVR aangesloten reisburo vertegenwoor-
digt meer dan 30 zeer bekende reisorganisaties, om
maar enkele te noemen Centouri, Arke, KLM, FIT
Sunlainer, Silvcrjet enz.

De reizen die in de bijzonder goed uitgevoerde gidsen
worden aangeboden, omvatten zowel vlieg-, bus- en
treinreizen. Als gekombincerdc reizen voor automo-
bilisten. Speciale gidsen zijn gericht op de Scandina-
vische landen. Reizen naar Alaska, Ysland en naar
Groenland zijn hierin eveneens opgenomen. Veel reis-
organisaties zijn uiteraard georiënteerd op de 'warme
landen' in Zuideuropa en het Midden Oosten. Mo-
gelijkheden van verre reizen naar Japan, Indonesië,
Mexico, Zuid Amerika e.d. kompleteren de fraaie
kollektie. Dichter bij huis blijven echter ook goede
mogelijkheden te over. De gidsen worden op verzoek
toegezonden.

Het agentschap wordt in Vorden geleid door me-
vrouw Tuin, sinds kort inwoonster van onze gemeen-
te. Behalve gegevens over reismogelijkheden ver-
strekt zij indien gewenst, informatie over de landen
/elf . Hiertoe wordt een dokumentatiesysteem opge-
bouwd in samenwerking me^Éluristenorganisaties uit
verschillende landen. ^p
Wij menen te moeten vaststellen dat het voor Vorden

:kt ief toeristendorp, /eker een aanwins t /:>.!
be tekenen.

SOLAf
M.. V E R W l T E D E L S TA AL

KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-J841
Openstelling gemeentehuis:
maandag tlm vrijdagochtend van 8.00-12.30 uur
en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Ar kei:
maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag van 16.00-17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen
aan de orde:

1. Raadsverkiezing 1974; inschri jving pol i t ieke
partijen; en

2. (Nogmaals) het bestemmingsplan voor de be-
bouwde kom.

ad 1. Raadsverkiezing 1974;
Inschrijving politieke groepering
Voor de op 29 mei van dit jaar te houden ver-
kiezing van de leden vande gemeenteraad kan
een politieke groepering tot u i te r l i jk 4 mrt a.s.
aan het centraal stemburo (gem. Vorden) schrif-
t e l i j k verzoeken haar naam, een aanduiding
daarvan of beide in te schri jven in een register
dat door het centraal stemburo wordt aange-
legd. Formulieren zijn ter gemeentesekretaric
verkrijgbaar.
Wanneer de betrokken politieke groepering de
inschrijving ver/oekt van een naam of aandui-
ding, welke bij de Kiesraad is geregistreerd.
dient 'n v e r k l a r i n g van de rechthebbende groe-
pering te worden overgelegd, waaruit blijkt, dat
men gemachtigd is de inschri jving aan te vragen
De beslissing op het verzoek deelt het centraal
stemburo terstond aan de politieke groepering
mede.
De inschrijving is aan bepaalde regels gebon-

den. De aanduiding mag b.v. niet meer bevat-
ten dan 35 letters en mag niet in strijd zijn met
de openbare orde of goede zeden. De naam of
de aanduiding van de politieke groepering mag
geen aanleiding geven tot verwarring met een
andere politieke groepering.
Bij inwi l l ig ing van het verzoek heeft de politie-
ke groepering de bevoegdheid degene die een
lijst van kandidaten inlevert, (dinsdag 16 april
a.s.) te machtigen boven de lijst de naam van de
politieke groepering te plaatsen, mits deze niet
meer bevat dan 35 letters, of de aanduiding
daarvan, zoals deze geregistreerd is.
In een volgende editie hopen wij u iets te ver-
tellen over de kandidaatstelling en de inlevering
van de kandidaten-l i js ten.

ad 2. (Nogmaals) het bestemmingsplan
voor de bebouwde kom

Vorige maand besloot de gemeenteraad
f 50.000 uit te trekken voor de eerste fase van
de voorbereidingen voor een bestemmingsplan
voor de kern-kom van het dorp Vorden.
In dezelfde raadsvergadering werd door de ge-
meenteraad ook bepaald dat voor het gebied
van deze kern een bestemmingsplan wordt
voorbereid.

De bedoeling van het eerste besluit is d u i d e l i j k :
voor het ontwerpen van een bestemmingsplan
dient geld op tafel te worden gebracht.
De reden van het 2e besluit - dat in diverse
kranten is gepubliceerd - is van een andere orde
en vindt zijn basis in de Wet op de Ruimtelijke
Ordening. Omdat hierover bij diverse belang-
stellende (en belanghebbende) burgers vragen
zijn gerezen, geven we daarom nog een korte
toelichting:

Het voorbereidingsbesluit van de raad houdt in,
dat gedurende een periode van maximaal l jaar
de beslissing over ongewenste bouwaanvragen
door B&W kan worden aangehouden (b.v. als
een indus t r ie zieh in een bestaand winkelpand
wil vestigen en in verband hiermee een (ver)
bouwaanvrage indient , kunnen B&W de beslis-
sing hierop aanhouden, zodat niet kan worden
gebouwd of verbouwd); als echter een winkelier
of een burger zijn winkel of woonhuis wil ver-
bouwen, en als de bouwaanvrage hiervoor geen

bezwaar ontmoet bij B&W dan wordt de ver-
gunning normaal verleend.
De bedoeling van het voorbereidingsbesluit is
dus dat tijdens de voorbereiding van het be-
stemminsplan geen ongewenste bouwaktivitei-
ten plaatsvinden, waardoor het toekomstige be-
stemmingsplan kan worden gefrustreerd.
(N.B. Als het bestemmingsplan niet binnen één
jaar gereed is, kan de gemeenteraad opnieuw
zo'n voorbereidingsbesluit nemen).

Nu hierboven enkele malen het punt van de
voorbereiding van het plan is genoemd, is het
wellicht aardig u te vermelden hoe een en an-
der in zijn werk zal gaan.
Zoals u zich misschien herinnert, heeft vorig
jaar in deze rubriek enkele malen een oproep
gestaan voor mensen die aan deze voorberei-
ding wilden meewerken en -denken; zij zouden
worden opgenomen in de 'kommissie ter voor-
bereiding van een bestemmingsplan voor de be-
bouwde kom', een advieskollege voor B&W. De
samenstelling van de kommissie luidt als volgt:

De heer G. J. Bannink, wethouder Ruimtelijke
Ordening; de heren J. Bosch en H. Tjoonk,
leden van de gemeenteraadskommissies voor
openbare werken, resp. ruimtelijke ordening;
de heer mr. A. J. te Veldhuis, (ambtelijk) se-
kretaris van de kommissie; de heren J. W. Pol-
man en L. Schoolderman, beide namens de
Vordense Winkeliers Vereniging; en de heren J.
F. Geerken en S. van den Bent, beide vertegen-
woordigers van de overige burgerij.

Deze kommissie zal, in samenwerking met de
gemeentelijke stedebouwkundige de heer F. W.
van Droffelaar, en een vertegenwoordiger van
het Ekonomisch Technologisch Instituut te Arn-
hem de heer drs. J. Schep, de voorbereiding
ter hand nemen en uiteindelijk een advies uit-
brengen aan B&W; nadat aldus een ontwerp-
bestemmingsplan is gerealiseerd, zal dit voor
een ieder ter inzage worden gelegd en uitein-
delijk, door de gemeenteraad worden vastge-
steld.

Voor zover mogelijk, zullen wij u van de vor-
deringen van deze voorbereidingskommissie op
de hoogte brengen en houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur Jeugddienst en Kindernevendienst
o.l.v. ds Doornheim uit Markelo
19 uur ds J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier; 19 uur ds. H. van Min-
nen te Eibergen

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

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

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

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

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Wilfrcd Herald zoon van A. Smallegoor en
G. H. Sloëtjes
Gerharda Fredrike dochter van H. G. Beumer
M. F. H. Eelderink
Ondertrouwd: G. H. Zweverink en R. D. ten Elshof



Uit onze diepvries

FRIKI
HAANTJES

1100 gram voor

398

1 bos

PRACHTIGE
TROSANJERS

voor

249

Groot pak vol

EIERKOEKEN
NORMAAL 170

nu voor

149

Ons bekende

APPELGEBAK
VAN 189

voor

139
vlees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 stuks

Hamburgers
3 stuks ,

Slavinken
3 stuks

Voor een heerlijke erwtensoep

Bovenbeen of Hips
500 gram

Varkenspootjes
3 stuks voor

Runderstooflappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Wiener snitzeis
per 100 gram

Hamlappen
(MAGER) 500 gram

1,48
1,48
1,48

2,38
0,75
3,98

t 5,48
* 1,40

5,28
100 gram HAM 89
150 gram PALINGWORST 119
150 gram BOERENMETWORST 119

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST nu 99
200 gram GELD. KOOKWORST (alleen aan stuk)... 99

groente en f ruit

Malse sla
2 kroppen voor

Hollandse komkommer
per stuk

Verse kasspinazie
per kilo

Fijne kasrabarber
500 gram

Handsinaasappelen
(Jaffa) 12 stuks voor

Sinaasappelen
(Salustianas) voor hand en pers, 8 grote voor

Panklare rode kool
500 gram

UIT fWZE DIEPVRIES
Niei*v! mars skittels
per pak

Mentos rollen
3 pack van 90 voor

Speculaas
(groot pak) van 123 voor

Choc. amandelkoeken
pak a 8 stuks, van 149 voor

Brandewijn
'Mispe!b!om per liter

Jagermeister
per tles van 1495 voor

1025 UIT ONZE
SLIJTERIJ

Kersen brandewijn
per fles nu

1295
Mosel blumchen
(koel serveren) 3 flessen slechts

995

895
De enige echte SEVEN UP
literfes voor

G:K>TE FLES TWEEDRANK
voor maar

GRAND VIN ROSé SUPERIEUR
fijne tafelwijn, fles van 395 voor

GROTE POT BENCO
nu van 304 voor

BRUINE BONEN
500 gram

A.H. KNAKWORST
jampot a 8 stuks van 135 voor ..

LITERBLIK KAPUCIJNERS
geen 119 maar

79
129
349
259
129
99
89

GROTE POT VIM
met of zonder bleekmiddel, v. 63 voor

KOFFER OMO ZEEPPOEDER
van 745 voor

FA TOILETZEEP
3 stukjes van 261 voor

HOUTEN WASKNIJPERS
kaart a 50 stuks van 185 voor

POPLA 1000 TOILETPAPIER
4 rol van 138 voor

ARDITA LUIERS 30 stuks f 3,-
Elk 2e pak voor

PALMOLIVE SHAMPOO
div. soorten flakon van 277 voor

49
565
195
149
109
198
198

VENCO DROP
diverse soorten 2 zakjes nu

De Heer GESORT. CHOCOLAADJES
nu per bakje

2 ROLLEN VERKADE BESCHUIT
van 118 voor

TOREN of CHOC. SCHUIMKOEKJES
zolang de voorraad strekt per zak ...

PCD ROODMERK KOFFIE
500 gram deze week nog voor

Heerlijk als nagerecht!
FLAIR DESSERT AARDBEIEN nu

NUTRICIA AARDAPPELPUREE
dubbelpak van 238 voor

98
119
98

105
349

98
209

nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232
SUPERMARKT



Met grote vreugde en dank-
heid geven wij kennis van
de geboorte van onze zoon

GERRIT HENDRIK
(Gerard)
Gerrit Addink
Tonny Addink-

Bloemendaal
Markelo, 21 februari 1974
Ensinkgoorsdijk l

Met dankbaarheid geven wij
u kennis van de geboorte
van ons zoontje en broertje
DIRK JAN

J. J. M. Sessink
D. H. Sessink-Klein

Geltink
Kasper

Dedemsvaart, 18 febr. 1974
Langewijk 53

Voor uw blijk van mede-
leven dat wij mochten ont-
vangen na het overlijden
van onze lieve man, vader
grootvader

HENDRIK RIETMAN
betuigen wij u onze wel-
gemeende dank

Uit aller naam:
Fam. Rietman

Vorden, februari 1974
Eldersmaat l

Adverteer
regelmatig

in Contact

Super-benzine
86,8 cent

KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden

Te koop gaskachel
met bijzetkachel
en een gashaard
MEENINK, Oude Varssel-
seweg 10, Tel. 2201
Hengelo Gld
Inlichtingen tevens bij het
NS station te Vorden

Te koop z.g.a.n.
'Gazelle' minifiets
G. Klein Lebbink
De Steege 36, Vorden
Telefoon 1878

Gevraagd een net meisje
in de huishouding voor
2 a 3 halve dagen
Brieven onder nr 48-1
buro Contact, Vorden

Te koop Honda bromfiets
z.g.a.n. bouwjaar 1971
Verbruik 1:65
Telefoon 05752-1910

Te koop broedeieren van
krielkippen Goudpel, Koe-
koek, Wijandat
D. Klein Geltink, Vorden
'Klein Garmel' Schuttestr.l

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

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

D. BOERS M A
Dorpsstraat 6 - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
de grote maten-specialist !
Raadhuisstraat 18 Vorden
Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrijdag-
avond van 7-9 uur

Inplaats van kaarten

GERRIT ZWEVERINK
en
RIA TEN ELSHOF

gaan trouwen op vrijdag 8 maart a.s. oiv>
11.30 uur in het gemeentehuis te Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.00
uur in zaal Schoenaker, Kranenburg.Vorden

Vorden, Kapelweg 4
Gelselaar, van Bevervoordestraat 43
Februari 1974

Toekomstig adres:
Burg. Galleestraat 40, Vorden

i

Inplaats van kaarten

Zondag 3 maart d.v. zijn onze ouders

G. J. BARINK
en
B. G BARINK-SCHOONMAN

25 jaar getrouwd.

Zij hopen dit te vieren op zaterdag 9 maart
Receptie van 3 tot 4.30 uur in 't Wapen van

Vorden (F. P. Smit)

Hanneke en Bertus
Tonny en Wim

Vorden, februari 1974
Nieuwstad 36

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat ze voor
ons heeft betekend, is heden van ons heengegaan
onze lieve moeder en oma

JOHANNA ALIDA WIJERS
weduwe van R. Elbrink

in de ouderdom van 75 jaar

Vorden: H. Elbrink
W. Elbrink-Visser

Neede: G. A. Bosch-Elbrink
A. J. H. Bosch

Warnsveld: G. J. Elbrink
L. H. Elbrink-Boesveld
en kleinkinderen

Vorden, 23 februari 1974
'Do Wehme'

Korrespondentie-adres: Burg. Galleestraat 5,
Vorden

De crematie heeft heden te Dieren plaatsgehad

Heden overleed onze lieve zuster, schoonzuster,
tante en oud-tante

JOHANNA ALIDA ELBRINK-WIJERS
weduwe van R. Elbrink

op de leeftijd van 75 jaar

Vorden: A. Albers-Wijers
H. S. J. Albers

Baarn: E. Wijers
M. Wijers-Zwalué

kinderen en
kleinkinderen

Vorden, 23 januari 1974

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
Zondag 3 maart a.s. om 10 uur

Voorganger: Ds Doornheim uit
Markelo

Aan deze dienst is een kindernoven-
dienst verbonden

P.S. Er is ook een kerkdienst om 19.30 uur

Marktvereniging
Vorden

DE
LEDENVERGADERING

vindt plaats op maandag 11 maart
's avonds 8 uur in hotel 't Wapen van
Vorden

Deze vergadering is van groot belang voor de
gesubsidieerde verenigingen. De penningmeester
houdt n.l. zitting

De marktkommiss;e

COOP. OP- EN OVERSLAG
VERENIGING 'LOCHEM' G.A.
Goorseweg 13 te Lochem - Telefoon 05730-1945

Gevraagd

een flinke jonge

arbeidskracht
voor alle voorkomende werkzaam-
heden.

Zeer geschikt voor boerenzoons welke
geen bedrijf kunnen overnemen

Prima sociale verzekeringen

Een proeftyd van 2 maanden is wederzyds
mogelijk

Aanmeldingen ten kantore, tel. 05730-1945

PANNEKOEXEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN l

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

2 maart a.s. geeft

VORDENS TONEEL

haar jaarlijkse

Uitvoering
IN HET JEUGDCENTRUM

Opgevoerd wordt het blijspel

Die brave meneer Pot

Na afloop bal - Entree f 3,-

Wij rekenen als vanouds op u !

Iet is weer Boekenweek 28/2 - 9/3

Bij aankoop van tenminste f 10,-
ontvangt u het geschenk:

Couperus: 'ALS IK, BIJVOORBEELD'

Tevens verkrijgbaar:
Couperus: 'Zo ik iets ben' voor een riks!

Boekhandel

HIETBRINK
Telefoon 1253

Het smaakt goed, dat

vloerbrood
en gezond !

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 1384

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

REISBUREAU NIJENHUIS
voor al mv vakantiereizen en passages !

Het Wiemelink 16 - Vorden
Kantoor open: woensdag-vrijdag 9-12 uur
Zaterdag 10-13 uur

Bespreek NU
uw vakantiereis!

U kunt bij ons o.a. boeken voor:
* HOTELPLAN

* FIT VLIEGREIZEN

* VRIJ-UIT AUTOVAKANTIEREIZEN

* RENTAHOME
(bungalows en appartementen

* REDERIJ KETEL (Rijncruises)

* N.S. REIZEN

* ARKE REIZEN

* G.T.W. REIZEN

De reisgidsen liggen voor u klaar !

Rabobank
de bank voor iedereen

Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
G.M.v.L. - Jong Gelre
afdeling Vorden

Bij deze nodigen wij u en uw huisgenoten vriendelijk
uit tot bijwoning van een der

Gezamenlijke feestavonden
welke gehouden zullen worden op vrijdag 1 en zater-
dag 2 maart 1974 bij Schoenaker te Kranenburg,
aanvang 7.30 uur.

Beide avonden zal door leden van Jong Gelre opgevoerd worden
het blijspel in vier bedrijven:

'Niets veranderlijker dan een ... mens'

Tweede avond na afloop:

DANSEN
Muziek: CANNON BALL

Vorden, februari 1974. De besturen.

Voor onze moderne

Welkoop-winkel
met haar uitgebreide assortiment, annex
benzinepompen en autowasserette, vragen
wij een

(MNL)

Enige ervaring, jong en gerichte scholing
strekken tot aanbeveling

Bij gebleken geschiktheid bieden wij:

— goede honorering
— t.z.t. premievrij pensioen
— ruime studie faciliteiten
— afhankelijk van leeftijd een funktie met

perspektief

Schriftelijke sollicitaties voor 9 maart richten aan de
direktie van Landbouwcoöperatie STEENDEREN'
Z.E. weg 35 - Toldijk

Of mondeling na afspraak telefoon 05755-441 (540)



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!
Zaterdags om 4 uur gesloten

Kassakoopje 10 stuks Van Slooten DROPROLLEN voor f 0,98

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij [KEURSLAGER

n goeiè slager

Hamlappen
500 gram

Sukade lappen
500 gram

Mag. malse riblappen
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram

Hipsepoot
500 gram ,

Gelderse schijven
3 stuks

Hamburgers
nu 3 stuks

Ballen gehakt
nu 3 stuks

Vrijdag en zaterdag NdSI & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT, 500 gram

f 5,68
f5,88
f5,38
f4,68
f2,40
f 1,65
nes

1,50
f 1,88
f2,25

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Magere melk i A UK
een hele liter voor ^^ ̂ \J\J

Hopjes vla f fl 62
y2 liter van 69 voor W J Wfci

Gorte pap f O 75
liter van 83 voor 9

Groente en fruit dagelijks vers
Komkommer per stuk f 0,88
Golden Delicious 2 kg f 1,28
Chiquita bananen 1 kg f 0,98
Sla per 2 krop f 0,89
Groente en fruifrek/ame geldig f.m. zaterdag

Maandag: Dinsdag:

500 grqpi gesneden koolraap voor . f 0,38

DIEPVRIES

Frionor vissticks
Saté Bon Serve
Boomstam ijs

10 stuks

3 stokjes van 189 voor

van 395 voor

f 2,19
f 1,75
f3,45

FORSYTHIA f 1,85 FORSYTHIA f 1,85

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram HAMWORST

150 gram CERVELAAT

100 gram WILDROLLADE

100 gram GEKOOKTE LEVER

109
98
98
88

UIT ONZE BROODBOETIEK
5 TOMPOEZEN van 225 voor ...

5 KRENTEBOLLEN van 134 voor

6 KOKOSMARONEN van 160 voor

199
119
149

Naast ons grote King Corn assortiment
steeds VERS BROOD van Van Groningen

REUZE TUBE DUYVIS MAYONAISE
nu van 154 voor

VIVO ADVOKAAT 0.6 liter
van 580 voor

BETUWE TWEEDRANK abrik.-sinas
nu van 218 voor

BETUWE TWEEDRANK perzik.-sinas
nu van 218 voor

AZET APPELSAP
2 fles

RAAK COLA
liter

VIVO MAYONAISE
pot

VIVO koffiebonen of snelfilter
per 3 pak a 250 gram van 690 voor .

109
495
208
208
139
89
135
575

KNORR TOMATENSOEP
2 zakjes

MIMOSEPT LADY
10 stuks .

DUBRO CITROEN 600 cc. (met gratis
kwartet spel) nu voor

VIVO AUGURKEN
grote pot

MAKREEL IN OLIE
200 gram

OLBA ROOKWORST
nu voor

ZWAN PATE, FRANCE of ARDENNER
2 kuipjes voor

VIVO ANANAS
heel blik

129
119
135
149
89

129
98

179

VIVO DOPERWTEN
zeer fijn

VIVO MARGARINE
500 gram

AFWASBORSTEL
'Lola'

PEDRO RAVELA PORT
0.7 liter

BANAAN SCHUIM
per zak

TONNEMA VANILLE TOFFEE
per zak

JUNIOR CAKES
8 stuks

ROOMBOTER CARREES
6 stuks

CHOKWI's
'Victoria' .

139
129
79
715
89
89
135
119
119

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbeidingen geldig t.m. 4 maart '74
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35e jaargang nr 48 TWEEDE BLAD CONTACT -VOEDEN
Carnaval
van de
Deurdreajers
barstte
los
De wisselbeker, die door
Drukkerij Weevers B.V., Vorden
beschikbaar werd gesteld, is
gewonnen door De Knupduukskes

Het 16e carnaval van de Deurdreajers is zaterdag
middag begonnen met de overhandiging op het ge-
meentehuis (de laatste officiële daad van burgemees-
ter van Arkel ) van de sleutel en de daarbij behorende
bestuurlijke bevoegdheid aan Prins Jan de Eerste.

BEJAARDEN EN KLEUTERSCHOLEN
Verschillende plaatsgenoten hadden al een voor-
proefje gehad van het jaarlijkse carnavalsfeest, met
name de bejaarden van de plaatselijke tehuizen.
Prins Jan en gevolg kwamen eerst hun opwachting
maken bij De Decanije, waar zij met open armen
werden ontvangen en de Prinsenkapel de juiste sfeer
bracht. Traktaties ontbraken niet. Met een hartelijk
dankwoord van direktrice zr Stratling vertrok men
naar De Wehme. Direktrice Rouwenhorst ontving het
gezelschap in de grote benedenzaal, waar enkele ge-
zellige uurtjes met de bejaarden werden doorgebracht
En werd nog even gedanst en 'Lullemans uut de
Velswiek' bracht de nodige hi lar i te i t met zijn grollen
en grappen. De Vordense kleuterscholen kregen in de
loop van vrijdag al bezoek van Prins Jan met zijn
gevolg en ook hier werd het een vrolijke boel.

INSTALLATIE PRINS JAN
Zaterdagmiddag werden Prins Jan, Dansmarietjes,
Adjudanten, President, Raad van,Elf, bestuur en het
gevolg officieel op het gemeentehuis ontvangen door
burgemester van Arkel, die vergezeld van zi jn echt-
genote, loco-burgemeester Bannink, wethouder Ger-
ritsen en gementesekretaris Drijfhout. Namens het
kollege heette de burgemeester het gezelschap van
harte welkom. Het is de 3e maal in suksessie dat ik
dit doen mag, een bijzonderheid is dat mijn vrouw nu
ook aanwezig is, haar, die zo vele jaren bij tal van
officiële plechtigheden tegenwoordig was, wil ik hier-
voor speciaal danken.
Er is buitengewoon veel werk gemaakt, aldus de bur-
gemeester van het carnavalsgebeuren in Vorden, spe-
ciaal de grote optocht. Liefst 23 groepen nemen er
aan deel en ik waardeer de medewerking van de Vor-
dense buurtschappen, verenigingen en anderen die
spontaan meehielpen. Het 'streekcarnaval' biedt wer-
kelijk voor elk wat wils. Ik wens Prins Jan en alle
carnavalsvierders veel plezier toe. Tk hoop en ver-
wacht dat alle komende carnavalsdagen, evenals in
het verleden het geval was, in goede harmonie en
zonder wanklank zullen verlopen onder het motto
,,Wi'j holt van mekare"!

Het is vandaag de laatste maal dat mij de eer te beurt
valt u als burgemeester van Vorden op het gemeente-
huis te mogen ontvangen. Het is dus vanaf vandaag
'Nooit meer doen, nooit meer doen, nee, nee, nee,
nee nooit meer doen'! Nadat de president de heer P.
Eykelkamp zijn dank had uitgesproken voor de gast-
vrijheid en erkentelijkheid van het gemeentebestuur
verzocht hij de burgemeester om Prins Jan de Eerste
de sleutel te willen overhandigen.
Prins Jan de Eerste betuigde in zijn toespraak dank
voor het privilege de scetper te mogen zwaaien over
het narrenrijk van Medler tot Boggelaar van Delden
tot Wildenborch. Het strekt mij als Prins Jan de
Eerste tot grote eer dat ik de laatste prins mag zijn
die door u op het gemeentehuis ontvangen wordt.

Wij hebben gemeend een defile langs het gemeente-
huis te moeten houden, een defile waaraan vele ver-
enigingen, groepen en partikulieren meedoen. Namens
de carnavalsvereniging onze hartelijke dank voor al-
les wat u in de afgelopen jaren voor ons Vordenaren
hebt gedaan.
Nadat de president de proklamatie had voorgelezen,
ontving de burgemeester als eerste de nieuw ingestel-
de orde de zgn. Prominentorde der Deurdreajers met
oorkonde. Jeugdprins Alfred (Schepers) overhandigde
mevrouw van Arkel bloemen, terwijl de heer van
Arkel ook nog als achtkastelentocht-begeleider een
fictsrad in zakformaat kreeg aangeboden. De Flamin-
go's (de prinsenkapel) begeleiden het feestgedruis in
de stemmige raadszaal in 3-kwartsmaat, waarna het
feestvierende gezelschap tegen 3 uur met de nodige
Alaafs de residentie verliet.

GROTE OPTOCHT
Meer dan 20 groepen van verenigingen, buurtschap-
pen, de muziekkorpsen Sursum Corda en Concordia,
Majorettes van Concordia uit Vorden en Hengelo Gld
de Landelijke Rijverenigingen enz. trokken in een ki-
lometerslange stoet door Vordens straten. Luid toe-
gejuicht door een talrijk publiek. Het was met recht
een bonte mengeling van kleur, feest en muziek,
waarbij werkelijk unieke uitbeeldingen te zien waren.
De prijstoekcnning van de ^ksicrdc wagens zal 26
februari plaats hebben.
Na afloop brachten prins, p r e s i d e n t en gevolg een
bezoek aan Vordens oudstoj^woonster mevrouw J.
Pasman-Hietbrink aan de wRstraat, die op 9 febr.
96 was geworden. Het werd een leuke intieme bijeen-
komst, die zeer op prijs werd gesteld!

BAL VOOR GEHUWDEN
Het bal voor gehuwden op zaterdagavond werd een
geweldig sukses. Uit alle windstreken kwamen de
feestneuzen naar de Kranenburg waar de grote feest-
tent tot in alle hoeken gevuld was. Het werd een dol-
gezellige boel die haar hoogtepunt bereikte met de
komst van de prins en zijn gevolg. Voor de mooist
gekostumeerden waren er prijzen.

KINDERCARNAVAL
Het fraaie voorjaarsweer had zondagmiddag weer ve-
len naar de Kranenburg gelokt. Prins en Jeugdprins
gezeten op een praalwagen en gevolg, begeleid door
muziek, drumband enz. maakten hun intocht op de
Kranenburg. Het was een kleurrijk schouwspel met
l O-tallen verklede kindergroepen, individuelen, paren
enz. die enthousiast over de Kranenburg trokken.
Meer dan 600 kinderen volgden hierna in de feest-
tent het amusementsprogramma van Appie en Flappie
Een van de hoogtepunten was de installatie van de
Jeugdprins Alfred Schepers, terwijl afscheid werd ge-
nomen van Jeugdprins Hemmie Hartman. Na afloop
werd het een echt kindercarnaval met eindeloze po-
lonaises. Voor de mooiste kostuums waren er ook nu
prijzen beschikbaar gesteld.

Zondagavond was er in zaal Schoenaker een echte
Vordense avond waaraan het Vordens Mannenkoor
en het Vordens Huisvrouwenorkest medewerking
verleenden.

Ingeschreven
Door de inspekteur van het Nederlands Rundvee
Stamboek de heer Terlouw werden de volgende die-
ren van het FH veeslag in het stamboek opgenomen
Ruurlo: W. van Loon, Roosje 18 met b plus 82,
Roosje 19 met b plus 80, Gretha 62 met b plus 80
Gretha 56 met b plus 83, Gretha 66 met b plus 82
1 stier met b
Vorden: J. W. Wagenvoort - Antoinette met b plus
81 KS, Sjaan met b 79; F. W. Kruisselbrink l stier
met b min., Hettie met b plus 82
Almen: R. Schoeneveld, Magada 4 met b plus 82,
Zita 8 met b plus 81, Mina met b 79, Truus met b
78, Rikie met b plus 80

Vierakker: H. J. Mculenbrugge, Fokie met b 77,
Mannie 2 met b plus 79, Treeske met b plus 80,
Lena met b plus 81, Fiekc b met plus 81, Fiolet
2 met b plus 82, Hendrika met b plus 83
Wichmond: K. C. Bruinissc, Hccltjc met b plus 83
Lidia met b plus 82
Vorden: J. W. Oortgiesen, Linda met b plus 80,
H. Bouwmeester, Fokje 72 met b 79, Marian 17
met b 79; H. Klein Geltink, Trijntje 61 met b plus 80
Trijntje 66 met b plus 81, Trijntje 54 met b plus
82, Leentje 142 met b plus 83; J. Lenselink, Gerrie
3 met b 79, Maartje m. b plus 83, Grietje met b 79
M. J. Wuestenenk, Hannie met b plus 80, Wanda
met b 78, Jetty 2 met b plus 82; H. v.d. Mcy
l stier met b min. 74.

Ledenvergadering
Op de woensdagavond gehouden jaarvergadering is
de heer J. A. Norde gekozen tot voorzitter van de
L.R. De Graafschap. Hij volgt de heer Wagenvoort
op. Uit het jaarverslag van sekretaris Norde bleek,
dat de vereniging thans 86 leden heeft. Instrukteur
Schutte uit Bathmen die de vereniging inmiddels ver-
laten heeft, is opgevolgd door de heer Draaier uit
Laren. Deze begeleidt de ruiters tevens bij de wed-
strijden.
In het jaarverslag werd tevens de 2-daagse tocht voor
ponyruiters naar Zwiep en de 2-daagse toch voor de
(paard)ruiters naar Geesteren gememoreerd. De sa-
mengestelde wedstrijden voor de ponyruiters op het
militaire oefenterrein bleken een groot sukses. Het
jaarverslag van penningmeester Norde vermeldde een
klein negatief saldo.

Het bestuur ziet er na de bestuursverkiezing als volgt
uit: J. A. Norde voorzitter, Mcj. R. Gotink sekre-
taresse, W. Groot Nuelend penn., leden J. Wagen-
voort, R. Groot Nuelend en Mcj. J. E. Dolleman;
jeugdbestuurslid mej. E. Tiessink. Medegedeeld werd
dat de vereniging een klubkrantje uitgeeft.

Kijkt u nog eens op de agenda in Contact
Juist: 2 maart Vordens Toneel
geeft haar jaarlijkse uitvoering !

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

Aktie: HERVORMD - GEREFORMEERD
Al jaren bestaat in Vorden de interkerkelijke jeugd-
werkgroep die als taak heeft de kontakten tussen
de jeugd van de hervormde en gereformeerde kerk
te verdiepen en uit te breiden. Zijn kan hiertoe jaar-
lijks 6 interkerkelijke jeugddiensten op zondagavond
verzorgen.
Deze en andere interkerkelijke avonddiensten zijn
echter ondertussen tot een gewoonte geworden voor
steeds minder mensen en dragen nauwelijks meer bij
tot de vorming van nauwere banden tussen beide
kerken.
De interkerkeli jke jeugdwerkgroep heeft enkele ma-
len voorstellen ingediend ter verderee uitbreiding van
de interkerkelijke samenwerking. Zij is van oordeel
dat het de hoogste tijd is dat de stap wordt gedaan
waarbij ook de diensten op de zondagmorgen in de
samenwerking worden betrokken. Zij denkt daarbij

o.a. aan regelmatige kanselruil op de zondagmorgen,
interkerkelijke jeugddiensten op zondagmorgen in
één der kerken (met gelijktijdig een 'gewone' dienst
in de andere kerk).
Als' de namen van onze kerken worden vertaald in
het Duits blijken ze gelijk te zijn (reformiert)! Wij
zijn ervan overtuigd dat ook in de taal van ons ge-
loof beide kerken dezelfde naam hebben. Daarom
roepen we alle gere(her)f(v)orm(eer)den op mee te
doen aan onze aktie: Hervormd=Gereformeerd
Van nu af aan zal voor ons leden van de interker-
kelijke jeugdwerkgroep, elke 4e zondag van de mnd.
interkerkelijke zondag zijn, waarop wij gezamenlijk
één van de beide kerken zullen bezoeken in de mor-
gendienst.

Wij roepen alle hervormden, die ook de eenheid meer
gestalte willen geven, op om evenals wij op zondag-
morgen 24 maart de kerkdienst in de gereformeer-
de kerk mee te vieren, alle gereformeerden op zon-
dagmorgen 28 april de kerkdienst in de hervormde
kerk mee te vieren, en zo verder.
Een eenheid die van binnen groeit moet wel naar
buiten uitstralen! Als voorbereiding op de aktie heeft
de interkerkelijke jeugddienst op 17 maart a.s. het
thema: 'hervormd = gereformeerd'.
De interkerkelijke jeugdwerkgroep;
Mevrouw M. Aartsen, 't Kerspel 22 (sekr.)
De heer B. Lieverdink, 't Kerspel 17 (voorz.)

40-jarige R.V. De Graafschap
Met een defile ter ere van de oprichters, heeft de
Vordense Landelijke Rijvereniging 'De Graafschap'
zondagmiddag een begin gemaakt met de festiviteiten
rondom 't 40-jarig bestaan, dat precies op deze zon-
dag werd herdacht. Al deze jaren heeft de rijvereni-
ging gebruik mogen maken van de terreinen van de
heer W. A. v.d. Wall Bake, oprichter en thans ere-
voorzitter van de vereniging. Met 'vallen en opstaan'
wordt dan het dressuurrijden beoefend. Weer of
geen weer elke zaterdagmiddag wordt geoefend, ter-
wijl in de zomermaanden bovendien de woensdag-
avond wordt ingeschakeld.

'Een ernstige handikap is dat we niet de beschikking
hebben over een springterrein. Het afgelopen jaar
hebben we gebruik mo^fc maken van een terrein
van de fam. De Jong. ^n] als bestuur stellen alles
in het werk een geschikt terrein te vinden. Tot dus-
ver zijn we hierin niet geslaagd. Ik vind dit de
enige schaduwzijde wat ^ceft aan het 40-jarig be-
staan', aldus vertelde o^nc onlangs tot voorzitter
gekozen heer J. A. Norc^ Daarnaast heeft de ver-
eniging nog een toekomstdroom t.w. een overdekte
manege.

De eerste rijles die werd gegeven zou ongeveer 7 of
8 maart en wel in de heide naast de boerderij Het
Kiefskamp. Door schop en spade ter hand te nemen
beschikte de vereniging al gauw over een buiten-
manege. Nu werd er iedere zaterdag geoefend, tot dat
de vereniging dankzij de instrukteur zover kwam dat
er een kleine demonstratie gegeven kon worden. Dit
had sukses, er was nogal belangstelling zodat er zich
enige donateurs opgaven.

REGENBUITJE
Vervolgens werd op 30 augustus een demonstratie
gegeven op het feest in de Wildenborch, waar ook
veel belangstelling was, waaronder de toenmalige
burgemeester Arriens. Wegens zware regenbuien was
men genoodzaakt een uurtje met de demonstratie te
wachten hetgeen de burgemeester te lang duurde.
Desondanks werd er onder leiding van Freule van
der Heyden met de demonstratie begonnen, welke
veel sukses had. Op het Volksfeest te Linde werd
ook een demonstratie gegeven die zeer in de smaak
viel der toeschouwers, omdat de vereniging nog maar
zo kort geleden werd opgericht. De heer Klein Brinke
was het eerste lid dat bij de cross-country in de prij-
zen viel. Hij behaalde in het openingsjaar de 8e prijs

BIJZONDER GOED

De laatste tijd gaat het overigens bijzonder goed met
De Graafschap'. Niet in het minst is dit te danken
aan instrukteur Draaier uit Laren. Verschillende le-
den hebben zich in al die jaren eveneens verdienste-
lijk gemaakt als instrukteur zoals de heren v.d. Wall
Bake en Norde. Ook op de heer Wagen voort werd
nooit tevergeeft een beroep gedaan om in te sprin-
gen wanneer dat nodig was. De toekomst wat de
sportieve aktiviteiten betreft belooft alle goeds, want
de aktive leden variëren in leeftijd van 17-23 jaar.
De 'oude garde' is verdwenen. Alleen good-old B.
Wunderink is de enige die nog aan wedstrijdsport
doet. (Vorige week behaalde hij nog een 3e plaats
in Warnsveld bij de dressuur).

OPRICHTING EN SCHOP EN SPADE

Plannen om in Vorden tot de oprichtig van een rij-
vereniging te komen daturen van 10 februari 1934.
Die dag werd op het landgoed van de heer v.d.
Wall Bake een demonstratie gegeven door de L.R.
Gorssel, Laren, Brummcn en Angerlo. En wel in
dressuur en een kleine cross, met het doel in Vor-
den een landelijke rijvereniging op te richten. Wel,
het lukte en op 24 februari werd de vereniging op-
gericht onder de naam De Graafschap en als in-
strukteur de heer v.d. Wall Bake. Er werd een be-
stuur gevormd dat bestond uit de heer v.d. Wall
Bake, voorzitter; A. J. Zweverink, sekr. penning-
meester en als bestuursleden J. Woestenenk en Bos-
man uit Ruurlo. Als leden gaven zich op Klein Brin-
ke, te Winkel, G. en A. Haring, Lansink, Stoltenborg
Eggink, Wunderink, H. Eggink, Knijff , Jonker van
Dorth en Wassink.

bij een dergelijke cross te Gorssel.

OPBOUW
Gedurende de eerste 5 jaren werden door de ver-
eniging 6 demonstraties, 3 gezamenlijke ritten, 3
wedsrtijden en 2 ekskursies georganiseerd. Verder
werd deelgenomen aan 24 wedstrijden en 2 afstands-
ritten. De prestaties van het 4 tal resp. 8 tal kan
met respekt worden vermeld, evenals de individuele
prestaties van verschillende leden. Over het tijdvak
1939-1948 is niet veel te vertellen dan de wil om
door te zetten en weer aan de opbouw te beginnen.
Op 21 januari 1948 werd vergaderd in café 't
Zwaantje waarbij een nieuw bestuur werd gekozen en
bij akklamatie de heer W. A. v.d. Wall Bake tot
ere-voorzitter werd benoemd.

Sedertdien is met perioden van vooruitgang, terug-
vallen en weer opstaan de vereniging voor Vorden
behouden gebleven, dankzij het optimisme en de
voortdurende inspanning van soms enkele leden. Tot
die enkelen heeft behoord de heer G. Wuestenenk
wiens naam nog steeds innig met de landelijke rij-
vereniging is verbonden en in herinnering voortleeft
als jarenlang sekretaris ejn bestuurslid, als ruiter en
africhter van paarden en wiens overlijden een gevoe-
lig verlies voor de vereniging betekende. De vereni-
ging heeft in deze 40 jaren 6 voorzitters gekend, t.w.
v.d. Wall Bake 1934-1948, Baron van Dorth tot 't
Medler 1948-1957, D. Norde 1957-1967, D. Pardijs
1967-1970, J. Wagenvoort 1970-1974 en op dit mo-
ment J. A. Norde (sinds vorige week).

Zaterdagavond 2 maart recipieert het bestuur in 't
Wapen van Vorden, nadien is er voor de leden een
feestavond.



Op ons kantoor te Vorden hebben wij plaats voor een

Kantoorassistente
voor halve dagen, gehuwd geen bezwaar
Kennis van typen vereist

Tevens hebben wij plaats voor een

Jongere
kantoorassistente
voor hele dagen, leeftijd 16-17 jaar

Telefonische inlichtingen en sollicitaties:

Nedac B.V.
HU1SHOUDPRODUKTEN

Afd. Personeelszaken - Tel. 05752-1773
Nieuwstad 2 — Vorden

de
besten
dragen

het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

HENGELO (GLD)

Zondag 3 maart
Arne Jansen en

Les Cigales

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Gems-aanbiedingen!
AEG VOLAUTOMAAT van 858,- nu f
AEG VOLAUTOMAAT van 952,- nu f
AEG VOLAUTOMAAT van 1090,- nu f
ERRES VOLAUTOMAAT van 827,- nu f
INDESIT VOLAUTOMAAT f
DROOGTROMMEL voor 2Vz kg was van 403,- nu ... f
DROOGTROMMEL voor 4 kg was van 559,- nu f
CENTRIFUGE met hoog toerental nu f
STOFZUIGER modern sledemodel van 219,- nu f
KOELKAST tafelmodel 140 liter inhoud van 334,- mi
GASFORNUIS ATAG met grill van 599,- nu f
KOOKPLAAT 4-vlams aardgas nu f
WASEMAFZUIGKAP 60 cm breed van 349,- nu ....f
GRILL APPARAAT zeer lage prijs nu f

Wij vragen voor onze
supermarkt een

flink
meisje
als assistente in de slagerij
of in de winkel

Wij betalen het wettelijk vastgestelde loon:
17 jar. f 577, - bruto i=r f 421,51 netto p.maand
18 jar. .f 655,70 bruto ~ f 466,81 netto p.maand
19 jar. f 734,40 bruto = f 513,71 netto p.maand
20 jar. f 813,10 bruto = f 558,91 netto p.maand

Daarnaast 3 weken en 2 dagen
vakantie en 7% vakantietoeslag

Aanmelden bij:

WANSINK
Vivo Supermarkt

Hengelo G - Telefoon 05753-1205

Dit is nu de HISTOR 850 KLEURMACHINE

Op het moment dat u wacht 850 kleuren in

hoogglans, zijdeglans of latex muurverf !

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

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

C' wwl \vel, het adres waar 7,e ook /o veel GOEDKOOP behang hebhen!

Hotel Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Telef. 05753-1212

ZATERDAG 9 MAART

BAL
voor gehuwden en
verloofden
Tafelreaervering vanaf heden

ORKEST: MELODY COMBO

Te koop Gry B-f- beren en
•nde varkens

D. Lottink, Vorden
Lieferinkwoj; l
Tel. 05753-152B

Verloren l paar leren
handschoenen met bond
gevoerd op zaterdagochtend
23 febr. in omg. Dorpsstr.
Vorden, graag bericht:
Wildenborchseweg 12
Telefoon 6830

ZEER SPECIAAL !
ALLESSNIJDER elektrisch voor brood, kaas,
worst enz. nu f 72,50

BROODROOSTER automatisch van 60,- nu f
KOFFTEAUTOMAAT 12 koppen nu ...
STRIJKIJZER lichtgewicht van 39,95 nu
HAARDROOGKAP met vloerstatief nu
LADY SHAVE de Luxe van 57,25 nu
TELEVISIE zwart-wit 61 cm beeld vanaf
TELEVISIE kleur met goede inruil vanaf
STEREO FM RADIO met boxen vanaf f
CASSETTE REKORDER kompleet met draagtas
van 169,. nu f
TRANSISTOR RADIO met FM vanaf f
RADIO TAFEL APPARAAT voor aansluiting op het
lichtnet, merk Erres, van 189,- nu f
RADIO ERRES iets groter apparaat van 229,- nu .f

Alles met garantie en eigen service

Grote apparaten worden gratis thuis-
bezorgd en gedemonstreerd

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

159,—
189,—

wöhrmann b.v.
boekbinders
zutphen

Wij binden duizenden boeken per dag
in grote en kleine oplagen

Bij Wöhrmann in Zutphen kunt u een goede
toekomst verwachten en interessanter mogelijkheden
om vooruit te komen

Voor het bedienen van diverse
moderne machines zoeken wij
technisch geschoolde medewerkers

voor o.a.

VOUWMACHINE,
VOLAUTOMATISCHE
NAAIMACHINE,
BROCHEERMACHINE,
BINDSTRAAT
medewerksters halfautomatische naaimachines
Ook een aanvullende opleiding is mogelijk

Deze te vervullen funkties worden
door ons goed betaald
Andere te maken onkosten in
overleg te regelen

Belt u ons voor een afspraak, tijdens
of na werktijd, onder nummer
05750-1.48.44 tst. 25
of schrijft u ons om inlichtingen
Kuiperstraat 12, Postbus 92,
ZUTPHEN

Schoolderman
Raadhuisstraat

Kunstgebltton-roparatio

Drogisterij
TEN KATE

Vorden

Te koop jonge konijnen
midden ras en broedeieren
zwarte Leghorne Kriel bij:
H. Doornink, Vorden
Van Lennepweg 4

Gratis af te halen
jonge honden
T. Bosch, Vorden
Schuttestraat 9
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Onze kollektie omvat konstant 400
bruidsjaponnen en^de grootste sor-
tering party-avondkleding van
Oost-Nederland

'»oor onze rechtstreekse inkoop uit
het buitenland kunnen wij u onze
exkl. kleding tegen SCHERPE

'/EN leveren

In ons atelier kunnen wij uw wensen
bovendien nog realiseren

BRUIDSHUIS EN MODEHUIS

Fa Beijer Besselink

SHOWT
de nieuwe voorjaars- en zomerkollekties

bruids- en avondkleding
Dinsdag 5 maart

GROENLO - HOTEL MEYER

Donderdag 7 maart

LOCHEM - HOTEL ALPHA

Donderdag 21 maart

AALTEN - SOCIËTEIT

If aarfnn a f Zl Rft Reserveer tijdig! Telefoon 05448-222

inklusief koffie-komplet

Veegvaste
muurverf
per emmer a ± 4 kg

alleen bij Harmsrn

slechts f 3,25

Wasbare latex
muurverf

per emmer a ± ;>
in vee! moderne kleuren

alleen bij Harmsen

f 9,90

Behang

alleen bij Harmsen

50 tot 70 procent

goedkoper!

DOE HET ZELF
CENTRUM
( Hurmsen)

Schoolstraat 6 - Vorden

Voor al uw
DRUKWERKEN
aoals:

briefpapier
rekeningen
briefkaarten
enveloppen
orderbloks
folders
konvokaties
raambiljetten

Alsmede al uw
familiedrukwerk

gaat u natuurlijk
naar

DRUKKERIJ
WEEVERS B.Y.
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

BRUIDSHUIS EN MODEHUIS

Beijer Besselink
BELTRUM BIJ GROENLO

Tel. 05448-222 Gaarne volgens tel. afspraak

WMKMMfffjMJto^

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

Assurantiebureau van de GELD. MIJ. VAN LANDBOUW
«-> Roermondsplein ZO . ARNHEM - Telefoon 085-422442
3^^L Insp. A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14, Warnsveld, Tel. 05750-16871 (8-9 uur v. m.)

••AB& ^ITsS

**' „AUTO-RISICO"
Tarieven voor verzekering van Personen-auto'» ingaande 1 december 1978. Enkele voorbeelden:

Katalogusprijs
inkl. B.T.W.

t.m. f 5000,-
t.m. f 7000,-
t.m. f 9000,-
t.m. f 11000,-
t.m. f 13000,-
t.m. f 15000,-

fa W.A.-dekking

fa Gratis extra

W.A.
premie

f 192,-
f 192,-
f 192,-
f 228,-
f 228,-
f 264,-

All-Risks-premie

Land-
bouwers

f 432,-
f 456,-
f 504,-
f 576,-
f 624,-
f 768,-

tot f 1.000.000,-

Parti-
kulieren

f 492,.
f 516,-
f 564,-
f 636,-
f 684,.
f 828.-

Partik. boven
20.000 km

f 612,.
f 636,-
f 684,-
f 756,-
f 804,-
f 948,-

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

_ P/W25%/ v
Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn wij bereid deze kor-
ting volgens on/e normen over
te nemen

fa Groene kaart gratis

ongevallen-inzittenden. verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen

fa Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan

fa Personen auto's bouwjaar 1968 en
Veilig Verkeer Nederland keuring

ouder kunnen uitsluitend
of A.N.W.

ZITDAG TE VORDEN: iedere derde vrijdag v.d.

geaksepteerd worden na een
B. veiligheidskeuring

maand van 10-11.30 uur in 't Wapen van Vorden
ZITDAG TE DOETINCHEM: elke Ie en 3e dinsdag v.d. mnd van 9.30-11 uur in café Wildenbeest
ZITDAG TE BORCl'LO: elke Ie woensdag v.d. maand van 9.30-11 uur in café Oldenhof

Adverteer in Contact

Alle
Simca;Chrysler prijzen
mogen wordéh gezien..

en vergeleken
vrijblijvende prijzen af importeur

TYPE

* Simca 1000 LS (4 drs)
. Simca 1000 GLS (4 drs)

Simca 1000 GLS Ferodo (4 drs)
Simca 1000 Special (4 drs)
Simca 1000 Rallyel (4 drs)
Simca 1000 Rallye 2 ( 4 drs)

**Simca 1100 LS ( 2 drs)
**Simca1100LS(4drs)
**Simca 1100 GLS (4 drs)
**Simca 1100 Special (2 drs)
**Simca 1100 Special (4 drs)
**Simca 1100 Tl (2 drs)
**Simca 1100 Tl (4 drs)
**Simca 1100 Tourist LS (4 drs)
**Simca 1100 Tourist GLS (4 drs)
**Simca 1100 Tourist Special (4 drs)

Simca 1100 Commercial
Simca 1100 Fourgonnette

Simca 1301 Special (4 drs)
**Simca 1301 Tourist Special (4 drs)

Simca 1501 Special (4 drs)
**Simca 1601 Tourist Special (4 drs)

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

Matra Simca Bagheera (2 drs)

PRIJS

Excf.
BTW

5.599,-
6.030.-
6.375.-
6.375.-
6.375.-
7.668.-

7.064.-
7.409.-
7.926.-
8.271.-
8.616.-
8.961,-
9.306,-
7.582,-
8.01 3,-
8.703,-
5.599,-
5.685,-

8.616.-
8.788.-
8.961-
9.220.-

9.823,-
10.771-
1 2.064.-

1 5.944.-

IncT.
BTW

6.495,-
6.995,-
7.395.-
7.395.-
7.395,-
8.895,-

8.1 95.-
8.595-
9.195,-
9.595,-
9.995.-

10.395.-
10.795.-
8.795-
9.295,-

10.095-
6.495,-
6.595,-

9.995,-
10.195,-
10.395.-
10.695.-

11.395.-
12.495.-
13.995,-

18.495.-

<?tnf

X
X

——
—

—

X
X
X

•X
X
X
X
—
—
—
—
—

X
—
X
—

X
X
X

X

Luxe
kunstleer

Excl.
BTW

111.-
X
X
X
X
X

*
111.-
111.-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

133,-
X

133,-
X

133,-
X
X

—

lncl.
BTW

•128.-
X
X
X
X
X

128,-
128,-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

154-
X

154,-
X

154,-
X
X

—

Rem-
bekrachtiger

ExcJ.
BTW
_

—
—
—
—
—

128,-
128,-

X
X
X
X
X

128,-
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

lncl.
BTW

——
—
—
—
—

149,-
149,-

X
X
X
X
X

149.-
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

Elektrische
klok

——
—
—

——

—
—
X
X
X
X
X
—
X
X
—
—

X
X
X
X

X
X
X

X

Toerenteller

——
—
—
X
X

—
—
—
X
X
X
X
—
—
X
—

—

X
X
X
X

—
• x

X

X

Achterruh-
verwarmlng

Excl.
BTW

——
—
X
X
X

—
—

137,-
137,-
137,-

X
X
—

137.-
137.-

—
—

137.-
— -
X
—

137,-
X
X

X

lncl.
BTW

——
—
X
X
X

—
—

159,-
159,-
159,-

X
X
—

159.-
159.-

—
—

159.-
—
X

—

159,-
X
X

X

Metaallak

Excl.
BTW

X
X
X
X

——

67.-
57.-
57.-
57.-
57,-
57,-
57-
57,-
67,-
57.-
57-

—

79.-
79-
79.-
79,-

79,-
79.-
79,-

168,-

Incl.
BTW

X
X
X
X

—
—

66,-
66,-
66.-
66.-
66,-
66,-
66,-
66,-
66,-
66,-
66,-

—

92,-
92.-
92,-
92,-

92,-
92,-
92,-

195,-

Automatische
transmissie

Exd.
BTW

6.124.-

—
X
—

—
—*

7.682,-
8.027,-
8.544.-
8.889,-
9.234.-

——
8.200.-
8.631,-
9.321,-
6.217,-

— _

9.51 6.-
9.688.-
9.861,-

10.120.-

10.807,-

—
X

—

lncl.
BTW

7.104,-

—
X

—
—
—

8.91 2,-
9.312.-
9.912,-

10.312.-
10.712.-

—
—

9.512,-
1 0.01 2.-
10.812,-
7.212,-

—

11.039.-
11.239.-
11.439.-
1 1 .739.-

12.536,-
—

X

—

*̂"""'̂ v

— niet leverbaar
X standaarduitvoering

Alle modellen standaard met
radiaalbanden

Alle Simca's 1000 GLS. 1000
Rallye 1 , 1 000 Special. 1 1 00.
1301.1501 en Chrysler 1 60
standaard uitgerust met schijf-
remmen vóór en trommelremmei
achter.

1000 GLS semi-automatisch uit
gerust met 944 cc motor en 4
trommelremmen.

Simca 1000 Rallye 2, Chrysler
180 en 2 Litres standaard uit-
gevoerd met 4 schijfremmen.

Alle modellen uitgevoerd met
gescheiden voorzittingen en
vloerschakeling.

Alle prijzen incl. ruitesproeiers.
verse luchtverwarming en
voorruitontdooiers.

Prijzen geldig vanaf 31 december 1973
* Meerprijs opklapbare achterzitting (laadvloer): 111.- excl.. BTW - f 129,- incl. BTW
**Standnard uitgerust met opklapbare achterzitting (laadvloer).

Meerprijs halogee'n koplampen op Chrysler 160-180: f 111.- excl. BTW - f 129,- incl. BTW
Meerprijs vinyl dak Simca 1301/1501 Special en Chrysler 160/180: f 176.-excl. BTW - f 204.-incl. BTW,
vinyldak is stdndjard op Chrysler 2 Litres.
Meerprijs gekleurd glas Chrysler 180 en 2 Litres: f 265,- excl. BTW - f 307.- incl. BTW.
Meerprijs zijruiten op 1100 Foirrgonnette: f 168.- excl. BTW - f J55,- incl. BTW.

Landelijke afleveringskosten (incl. BTW):
Transportkosten f 62,64
Kentekenbewijs deel l en H f 45.—
Nummerplaten incl. montage f 15,—
Antivries S1000/1100/1301 /1501 f 6,38
Antivries C.160/180/2 Litres f 9,57
Antivries Bagheera f 10,61

CHRYSLER
NEDERLAND

Simca-Chrysler...vooralle zekerheid

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



VOORAAN IN SERVICE EN TECHNIEK
1974 is een mijlpaal in het bestaan van onze zaak.
50 jaar lang stonden wij vooraan in service en techniek'
Daarom laten wij u meeprofiteren van onze grandioze JUBILEUM-AANBIEDING

GRAETZ type „f ahnrich"KLEUREN T.V
ft 51 cm beeldbuis

ft Elektronische programmering

ft 7 programmakeuze toetsen

ADVIESPRIJS f 1768,-

GRAETZ FAHNRICH color electronic 2441

GRAETZ type „excellenz" KLEUREN T.V.
ft Draadloze afstandbediening

ft Sensomatic programmakeuze

ft 66 cm beeldbuis

ADVIESPRIJS ff 2788,-

Met 1 jaar fabrieksgarantie (Nederlands garantiebewijs)

Bovendien krijgt u hierbij

KADO
GRAETZ cany-corder 304

deze origenele

GRAETZ cassette recorder
type 'Carry Corder'

ter waarde van f 225,-
Kompleet met bespeelde cassette

ft Ingebouwde microfoon
ft Automatische opname-kontrole
ft Batterijen en ingebouwde netvoeding

Deze aanbieding is tijdelijk en geldt tot 30 maart 1974

FA BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56
TELEFOON 05750-13813

— ZUTPHEN

In verband met ons jubileum zijn wij vrijdag 1 maart
na 1 uur gesloten
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Plaggenstekkers carnaval
zeer geslaagd
<;I:RT KIN HERMIENSÜOVV KN AVRO'*
TOP POP SLOEGEN GOED IN !

Vier dagen lang is de Boggelaar bij Warnsveld in de
ban. Vj3n het carnaval geweest onder leiding van De
Plaggenstekkers. Start van de feesten die zich af-
speelden rondom café-wegrestaurant De Boggelaar en
in de r u i m e en p r a c h l i s i versierde f e e s t t e n t , was in
een woord grandioos.
Vrijdagavond was Gert Timmerman met zijn arties-
ten de grote trekpleister. Het bestuur had een goede
keus gedaan want de tent was zeer goed bezet. Nie-
mand behoefde Gert te introduceren, hij deed dat zelf
op zo'n geweldige wijze dat de zaal meteen vol en-
thousiasme was. Behalve de prachtige songs van Gert
was het optreden van het duo Los Brutos del Para-
gua een der hoogtepunten. Het was grandioos wat
de/e Zuidamerikanen uit hun gitaren toverden!
Clairc Ammann, het enig vrouwelijk lid van het ge-
zelschap, bracht leuke sketches, Joc Andy bleek een
ongeëvenaarde equillebrist en deed iedereen na de
pauze versteld staan van zijn varieté-act als mister
Zernico. Noemen we dan nog de bezetting van het
showorkest Frans de Groot drums, Henk Bernhardt
bas en Nol Lagrand hamrnondorgcl en als confe-
reneier Han Bakker, dan is;het duide l i jk geworden
dat het een zeer geslaagde avond was.
I ;en ins laand sukses was ook het optreden van Gert
met 3 dames uit de zaal die op voorteffelijke wijze
Imca Marina, Mariene Dictrich en Heintje Davids
'vertolkten' en hierdoor elpee's, bonnen en veel lof
van het publiek in ontvangst mochten nemen. Tot in
de kleine uurtjes werd er gezellig doorgefecst, waar-
bij de inmiddels in vol ornaat gestoken Prins Johan
de Eerste met zijn gevolg op uitstekende wijze de
leiding had. Muzikale medewerking verleenden The
Woodpeckers. Zaterdagavond was het niet minder
druk in de feesttent waar met medewerking van het
showorkest De Muske t ie r s een dolle pret werd ge-
maakt tot diep in de nacht.

l
AVRO's TOP POP
Honderden jongelui waren zondagmiddag getuige van

,een grootse middag. Avro's Top Pop bracht de voet-
jes van de vloer en wist de jeugd tot groot enthou-

'siasme te brengen. Dit dankzi j de voortreffelijk op
dreef z i jnde deejee's Karel v.d. Graaf en Ben Velt-
kamp. Al met al een bijzonder geslaagd carnaval op
de Boggelaar, dat maandagavond werd besloten met
een groot slotbal met muzikale medewerking van De
Spyders.

Vordens Toneel staat weer garant voor
geslaagde toncclavond op 2 maart

Brievenbus verplaatst
De br ievenbus bij de fa Remmers aan de Nieuvvs tad
is op verzoek van de direktrice van het b e j a a r d - n -
centrum De Wehme verplaatst naar de voorzijde van
dit bejaardencentrum, /odat de bejaarden niet meer
de Deidensewe*!, die sïeeds d r u k k e r wordt, behoeven
over te s t eken , om hun s t u k k e n te posten. Hoewel
het verp laa tsen van een brievenbus een kostbare aan

•nhe id is , beef t de P i l ' in di t bijzondere geval
toch eemccnd in verband met de welzijnszorg voor
de be jaarden, haar medewerking te moeten ver lenen.
(Red node maatregel!)

Ledenvergadering
De NCVB a!'d. Vorden hield haa r ledenvergadering
in /aal Eskes. Spreekster was mevrouw Wartena-Bos
uit Apeldoorn die het boek 'De danseres /onder be-
nen' van Clara Asscher-Pinkhof besprak. Mev. War-
tena vertelde het levensverhaal van de scri j l ' s ter zo-
als ook in het boek is beschreven. Ook las ze enke le

!>es voor waardoor de dames die het boek n ie t
gele/en hadden, hiervan een indruk kregen. Er werd
/eer geboeid naar dit levensechte verhaal geluisterd
Spreekster meende te weten dat de s c h r i j f s t e r thans
nog in Israël woont. F.r bleek veel animo te bestaan
voor het reisje naar Amsterdam. Bij voldoende deel-
name wordt een \ \ e e f k u r s u s georganiseerd. Op 19
maart komt spreken over Spelen met kleur' mevrouw
Smit-Gocman uit Vught met een kollektie Ploegstof-
fen. Nadat de leden a t tent waren gemaakt op de We-
reldgebedsdag op l maart werd deze avond op de
g e b r u i k e l i j k e manier gesloten.

Touwtrekken
SPANNENDE STRIJD IN VOORST!
Het derde indoortoernooi meetellend voor de winter-
kompetitie van de NTB, is zaterdagavond in de ma-
nege te Voorst op bijzonder spannende wijze verlopen
Het was bijna niet te merken dat het carnaval spel-
breker was voor wat de opkomst der ploegen be-
t ref t ; alleen Buursc en Warken lieten verstek gaan.
Alle teams hadden hun 'zware geschut' opgesteld en
doordat zowel de catch als de 720 kg klasse beur-
telings tegen e l k a a r t r o k k e n , kreeg men een geheel
ander spelbeeld.
EHTC uit Hall-Ecrbeck was de gastheer en had voor
een juiste akkomodatie gezorgd. Voorzitter Vervelde
sprak een kort openingswoord, waarna mevrouw D.
Fokkink en de heer Roberts als jury in kundig samen-
spel met hei : cl . r idsrcchterstr io van de NTB de vele
weds t r i j den v lo t jureerden.
De u i t s lagen w a i e n :
720 kg klasse: l Bekveld 30 pi, 2 Bathmen met 24 pi
3 L ' ibergen 2 1 pt, 4 Noordijk b 17 pi, 5 Okia uit
Holten met 16 pt en 6 Eibergen b met 9 p u n t e n
( ' a t chk las se : l Noordi jk a 24 punten, 2 Vorden met
15 punten en 3 EHTC met 6 punten

De eindstand van de winterkompetitie luidt:
720 kg klasse: l Bekveld 45 pt, 2 Eibergen a 42 pt,
3 Bathmen 29pt, 4 Okia 25 pt, 5 Noordijk b l 8 pt
en 6 Eibergen b met 12 punten

^Catchklasse: l Noordijk a (kampioen) met 42 punten
'i Vorden 15 pt, 3 Buursc 12 pt en 4 EHTC 6 punt.

Tijdens de boekenweek van 28 februari tot 9 maart
heeft de Vordense Bibliotheek een tentoonstelling in
gericht van en over het werk van Louis Couperus,
de schrijver die in deze boekenweek centraal staat en
aan wie het speciale boekenweekgeschenk gewijd is.
De plaatselijke boekhandel heeft medewerking ver-
leend door een stand in de biblotheck in te richten
met speciale uitgaven ter gelegenheid van de boeken-
week.

De afd. Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen, GMvL en Jong Gelre hebben besloten om
ook dit jaar een gezamenlijke feestavond te organi-
seren. Zowel op vrijdag l maart als op zaterdag 2
maart zal in café Schoenaker op de Kranenburg het
blijspel in 4 bedrijven 'Niets is veranderlijker dan
een mens' worden opgevoerd. Lees daarom aan-
dachtig de advertentie in Contact.

MNW*Nm*l*l*l*^^

Lezing
De plaatselijke afdelingen van de ABTB, GMvL en
de CBTB zijn voornemens op l l maart in nt Wapen
van Vorden een vergadering te houden. De heer Oos-
terveld, bedrijfsleider van de proefboerderij te
Heine 'Overijssel' zal een lezing houden over de
bemesting en voedering, terwijl hij ook het een en
ander zal vertellen over de uitgebreide proeven die
in Heino met de maisteelt worden genomen.

Damkompetitie
Voor de onderlinge kompetitie van damklub DCV
werd gespeeld: Oukcs-Esselink 1-1 , ter Beest-Wicrs-
ma 0-2, LLamers Jr-Dimmendaal 0-2, Masselink-
Wansink 1 -1 , Breuker-W. Wassink 2-0, Klein Kra
nenbarg-Sloetjes 0-2, Nijenhuis-Wentink 2-0 en
Klein Brinke-Heuvink 0-2
Zoerink-Aaldcrink 1-1, Jansen-Brinkerink 0-2, E.
Postma-Baank 2-0, Brummelman-Teerink 0-2, A.
Grefhorst-Harmens 0-2, Abbink-Brummelman 2-0,
Aaldcrink-Berends 0-2, Bargeman-Buunk 2-0, R.
Stokkink-Graaskamp 0-2, Klumpenhouwer-Aalderink
0-2, Lammers-Zoerink 0-2, A. Bargeman-van Oei
0-2, Klein Brinke-Steenbreker 2-0, Reuver-Abbink
0-2, Wentink-Grotenh. 2-0, Teerink-Graaskamp 1-1

NVV feest geslaagd
Na een goed geslaagde receptie kon voorzitter G.
Koerselman 's avonds een tot de nok toe gevulde
zaal van 't Wapen van Vorden verwelkomen. Hij
memoreerde in het kort de oprichting en de groei
van de afdeling Vorden van het NVV. Hierna was
het de beurt aan het Kottens Revugezelschap die met
haar schetsjes, zang, dans en muziek enorm veel suk-
ses hadden, want de lachsalvo's waren niet van de
lucht. De feestavond werd besloten met een gezel-
lig bal.

40 jaor
Dat "t léven met de veertig pas begint,
Hef iederene wel 's heuren zeggen.
De Graafschap is weer as 'n pasgeboren kind,
Moar lut zich toch neet in de luuren leggen.
Meneer v.d. Wall Bake kreeg eertieds zien zin,
't Is rech en billijk um zien name hier te nuumen.
De Graafschap steet weer an een ni'j begin,
Ze hoeft et veld nog neet te ruumen,
De peerdesport maakt nog een goeie kans:
Ok Voddens jongeren hebt et peard 'evonnen,
En 't mag ezeg: ze bunt al heel wat mans!
Een ni'je lente is ok hier begonnen,
Veuruut! Op naor de tachtig jaor!
Wodt old, heel old, maor neet vesletten!
Allichte staot dan ok weer jongeren klaor,
Um leug gevallen plaatsen te bezetten!

Max Holt

Adverteren is
niet goedkoop
Niet adverteren is echter duurder/

Een heel goede manier om te
adverteren is het weekblad
Contact, ook voor u!!

Lee Cooper
CORDUROY

EN DENIM

pantalons
en jacks
bij:

textiel en mode
/chooldermon

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

SPECIALE
AANBIEDING !

Suede herenschoenen
maten 41 t.m. 46

Deze week slechts

f 24,95

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

Vordens Toneel nam afscheid van het Nuts-
gebouw met een uitvoering,

maar komt terug in het Jeugdcentrum
ook weer met een uitvoering (op 2 maart)

ationale AAie Rode Kruiswoor
Hl** 8 medewerking van Uw nieuwsblad

Helpt hef
Rode Kruis

„Geef gehandicapten een vakantie"
blijft de slogan voor deze nationale Rode
Kruisactie, waarbij U ook deze week
weer voor duizenden guldens aan prijzen
kunt winnen. U lost de puzzel op, stuurt
de gevonden slagzin vóór 13 maart in
en dingt mee naar onderstaand prijzen-
pakket.

In mei kunt U In aanmerking komen voor de
eindhoofdprijzen zoals een Dickson stacaravan
van ƒ 10.000 en een Mark-orgel van ƒ 2295.
Daarvoor dient men alle letters E van de op-
lossingen van de in totaal 13 puzzels te tel-
len. Wie de vorige opgaven niet meer heeft,
kan vast een krant met alle puzzels tesamen
bestellen. Men kan daarvoor een briefkaart
met ƒ 1 extra aan postzegels aan het Neder-
landse Rode Kruis, Prinsessegracht 27 In
Den Haag richten of een bedrag van ƒ 1 stor-
ten op giro 3046000 van datzelfde Rode Kruis.

Doe mee
aan deze
puzzel

Prijzenpakket

Voor deze week zijn de volgende fantas-
tische prijzen uitgeloofd:

1. Een kleurentelevisie van Philips
Nederland - ƒ 2595

2. Een Starlet 353 naaimachine van
Singer n.v. Amsterdam - ƒ 549

3. Een vrieskast van de Vereniging
Centra Amersfoort - ƒ 359

4. Een 8-daags kris-kras NS-abonnement
1e klas voor twee personen ƒ 144

5. Een Daalderop Presto snelkookpan van
Van Perlstein & Roeper Bosch n.v.
Amsterdam - ƒ 91,85

In onderstaand diagram vult U nu de letters in die U op de gelijk-
genummerde vakjes van de puzzel hebt gevonden. De zin die bij
een goede oplossing ontstaat, stuurt Ü op elders aangegeven
wijze in.

Horizontaal:
1. vrucht van de wijnstok - 4.
kledingstuk voor vrouwen - 8.
beryllium (afk.) - 10. water In
Brabant - 11. pers. vnw. - 13.
Iets door het lot laten beslissen
-16 zijne doorluchtigheid (afk.)
17. Europeaan - 19. plaats In Bra-
bant - 20. stuk grasland - 21.
afrastering - 23 open plek In het
bos - 25. schrijfgerel - 26 ik
(latijn) - 28. snijwerktuig - 30.
eng. biersoort - 32. turkse titel -
34. buidel - 36. ontkenning - 38.
vrouwelijk (afk.) - 39. verhaal
uit de mythologie - 41. voer-
tuig (afk.) - 42. jongensnaam -
43. aartsbisschop (afk.) - 45.
zonder kleren - 46. holte onder
de arm.

Verticaal:
1. deel van de week (meerv.)
2. Universitelts Bibliotheek (afk.)
3. nietig - 5. voorzetsel - 6. lid
van gezin - 7. door de behoefte
vereist - 9. gravure - 12. koude
lekkernij - .14. bovendien - 15.
europeaan - 16. pers. vrnw. -
18. punt van behandeling - 20.
voertuig op wielen - 22. een
zekere - 24. opstootje - 27. toe-
vluchtsoord - 29. bevel - 30.
noorse god - 31. vogel - 33.
gram (afk.) - 35. kloosterhoofd •
37. en andere (afk.) - 39. bril •
40. harsachtig klevende stof
42. vogel - 44. boom.

en Eieren Zeist), een doos kauwgommix van
ƒ 24 (Maple Leaf b.v. Amsterdam), een puzzel-
woordenboek van ƒ 16,50 (Uitgeverij Luitingh b.v.
Publishers Laren N.H.) en een autowashand-
schoen Giemme NT van ƒ 10,95 (Fa. G. van
Amersfoort, Zeist).

Tenslotte zijn er 111 blocnotes met ballpoint in
een bijzondere omslag ter beschikking gesteld.
Een verrassing voor de deelnemers van elk blad.

*

Doel van de

PRIJSWINNAARS o.a.:

Th. de BOLT, P.v.Vollcnhoven
hum l , Vordjn

G. Men t ink , Wi lhe lmina -
laan 1 1 , Hengelo Gld

reeks prijzen:

Een koffiezetapparaat van ƒ 75 (Douwe Egberts
Nederland b.v. Utrecht), een schoenenwaarde-
bon van ƒ 50 (Herman's Schoenen b.v. Utrecht),
een tricot herenpyama van ƒ36,50 (Sir Edwin b.v.
Wildervank), een handzaag van ƒ 35,50 (Sandvik
Staal b.v. Schiedam), een blikradio van ƒ 25
(Coca Cola Export Corporation Amsterdam), een
kalkoen (3 kg) van ƒ 25 (Produktschap Pluimvee

Jaarlijks brengen vijfduizend gehandicapten een
week vakantie door aan boord van de (nieuwe)
J. Henry Dunant en in de twee vakantiehuizen
van het Nederlandse Rode Kruis. Dat kost geld.
Geld dat U nu bijeen kunt puzzelen. Talloze chro-
nisch zieken en invaliden zullen er U dankbaar
voor zijn. En niet alleen zij, ook hun familieleden
door wie zij week in week uit worden verzorgd.
Indirect krijgen ook die de gelegenheid even op
adem te komen. Doe dus vooral mee aan deze
Rode Kruiswoordpuzzelactie.

Zó inzenden

U stuurt de gevonden slagzin op een brief-
kaart maar het speciale adres van het
Nederlandse Rode Kruis,
Postlaan 11, 's-Gravenhage.
Plak naast de gewone frankering (30 cent)
minimaal ƒ 1,— (maximaal ƒ 5,—) aan gel-
dige postzegels. U kunt net zoveel oplossin-
gen inzenden als U wilt, mits voldoende
gefrankeerd.
U kunt ook uw oplossingen op een girobiljet
i'geerrwgirobetaalkaart) schrijven. Maak dan
tenminste ƒ 1,— óf zoveel U wilt over op
giro 3046011 van het Nederlandse Rode
Kruis te 's-Gravenhage.
Uw oplossing moet op 13 maart binnen zijn.
Op 18 maart trekken in Bergen (N.H.) notaris
Va^Beusekom uit 's-Gravenhage en notaris
Brons uit Bergen de fantastische prijzen. N

De vergunning voor deze puzzelactie ten
bate van de Rode Kruis-vakantieprojecten
voor chronisch zieken en invaliden is ver-
leend door de Staatssecretaris van Justitie,
bij besluit van 31-10-73, nr. L.O. 700/143/230.



Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
sleeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

KNAL !RS!

KOP en SCHOTELS...
guldens goedkoper!

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Piedro kinderschoenen
HET BESTE

VOOR DE VOETJES

VAN UW KIND !

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFSTUK
250 gram

500 gr. RUNDERSTOOFLAPPEN 3.98
1 kg

RIBLAPPEN 500 gram f 5,48
1 kg

VARKENSLAPPEN
500 gram ,

BIEFLAPPEN
500 gram ..

HAMBURGERS
3 stuks

f 3,98
f 7,00
f 10,50
f 5,48
f 5,98
f 1,78

Voor de boterham
100 gram GEKOOKTE LEVER 95
100 gram PEKELVLEES 98
150 gram BOTERHAMWORST 89
250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VARKEJ^ILAGERIJ

B. G. VLOGMAN

40-jarig bestaan

LR. & P.C.
De Graafschap

Receptie 2 maart

van 19.30-21 uur in 't Wapen van Vorden

Nieuwstad 14 —

Onze zwarte kater is weg-
gelopen (4 witte poten,
witte punt aan de staart,
wit befje) We willen hem
graag terug. Kamphuis
Christinalaan 4 Vorden

Gevraagd zo spoedig moge-
lijk iemand die mij 2
ochtenden in de weck wil
helpen
Mevrouw Staring
Wildenborchseweg 24
Vorden - Tel. 05752-6697

Gevraagd:
oude grammofoons, pathe-
foons (defekt geen bezw.)
B. G. te Lindert
De Hanekamp 23 . Vorden

Weekendcrcrnb/edffig

Uni overhemden
in diverse modetinten

Per stuk f 16,75

2 stuks f 30,-
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat zij overeenkomstig
art. 21 van de Wegcnwet voornemens zijn de ge-
meenteraad voor te stellen het onderhoud van de
navolgende binnen de gemeente Vorden liggende
wegen of gedeelten van wegen ten laste van de
gemeente te brengen:

weg nr 18 Oude Zutphensew. (ged.)
weg nr 30 Hamelandweg
weg nr 32 Reeoordweg
weg nr 37 Vennemansweg
weg nr 53 Hogeslagdijk
weg nr 55 Bekmansdijk
weg nr 57 Eikenlaan
weg nr 68 Het Stapelbroek
weg nr 71 Zomervreugdweg
weg nr 73 Maalderinkweg (ged.)
weg nr 74 Maalderinkzijweg
weg nr 75 Lieferinkweg (ged.)
weg nr 76 Berkendijk (ged.)
weg nr 81 Waarlerweg (ged.)
weg nr 92 Hilferinkweg (ged.)

• i ' n u l e wegen en weggedeelten zijn aan^
ven op een kaart, welke ter gemeentesekrel
afd. Algemene Zaken, ter inzage ligt

Vorden, 27 februari 1974

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester,
A. E. van Arkel
de sekretaris,
J. Drijfhout

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden, bren-
gen ter kennis van belanghebbenden,
dat van 1-14 maart 1971 ter gcmeentesekretarie
ai'd. Algemene Zaken, ter inzage ligt een voor-
stel aan de gemeenteraad tot onttrekking aan het
openbaar verkeer van de volgende wegen of weg-
gedeelten, zoals thans voorkomend op de wegcn-
legger der gemeente Vorden;
nr 33 weg in het Grote Veld;
nr 41 weg langs 't Olthuys (thans Beltenweg)
nr 67 weg langs Leemreise (thans Peggenhof-
weg) het gedeelte, vanaf de Lindeseweg tot
Broekman);
nr 69 voetpad langs de Kostede;
nr 82 Leukseweg naar het Veld, het gedeelte
var. .)f Arfrnan tot de Vordensebeek;
n r 83 weg bij de Leuke;
nr 91 Veldslagweg, het gedeelte tussen de
Waarlerweg en de Lindeseweg;
A.an de onder nrs 33 41 82 83 en 91 genoemde
wegen c.q. weggedeelten zal de bestemming
'oprnbaar voetpad' worden gegeven.
Bezwaarschriften tegen het voorstel kunnen tot
H maart 1974 bij de gemeenteraad worden
ingediend
Vorden, 27 februari 1974
Het gemeentebestuur van Vorden,

Burgemeester,
Van Arkel
de sekretaris,
J. Drijf hout

Stichting Zwembad
Hengelo Gld

Gevraagd voor het seizoen 1974
(4 mei-14 september)

hulp-
badmeester
(een zweminstrukteur/
trice)

l > ; p l o u i n /Avcmbond KNZB og gelijk-
waardig en EHBO d p rekt
to l a;inbevelin;;

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen binnen 10
dagen na verschijnen van dit blad te zenden aan
Stichting /wcmbad p.a. Vordenseweg 32, Hengejo

Het bestuur

Reklame
Vrijdag - Zaterdag

Eigen fabrikaat

ROOMSTAMMETJES
en
COINTREAU GEBAK

B ANKETB A KKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-17f-0

Betere
resultaten

inde
kalveropfok

Hefoka + kalverstart 'n
kompleet en beter
kalveropfokprogramma,
tegen de laagste kosten.

Basis voor hoge produkties

handrix' voeders
Vraag inlichtingen bij de verkopers:

G. BONGERS
Vorden Telefoon 05752-1327

Voor uw

tapijt
naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
U kent onze koüektie nog niet?

Kom dan gauw kijken !
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