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Ingezonden (buiten verantwoording redaktie)

Telefooncel in dorps-
kern of plan Boonk ?
Naar aanleiding van het sympatieke artikel van
mevrouw M. Faber-Weller in Contact van vorige
week over het bovenvermeld onderwerp, nog enige
aanvullingen.
Uiteraard ben ook ik zeer teleurgesteld dat de ge-
meenteraad, op voorstel van BöW besloten heeft
de 'telefooncel in de Dorpsstraat te laten staan en
niet op de suggestie van de PTT distrikt Zwolle
in te gaan, om de cel te verplaatsen naar het dicht-
bewoonde plan Boonk.

Behalve de bejaarden is er mijns inziens nog een
groep bewoners van plan Boonk door 'het ontbre-
iken van een telefooncel gedupeerd, nl. de huis-
vrouwen. Doordat er geen enkele buurtwinkel aan-
wezig is in plan Boonk, moet men met slecht weer,
gladde wegen oif 'in noodgevallen, .eerst 'naar de
postkantoor om telefonisch een bestelling te do-en.
Over service aan de nieuwe inwoners gesproken!
De telefooncel !in de Dorpsstraat mag geen status-
symbool zijn, maar kan een nuttig gebruiksvoor-
werp worden in plan Boonk.

Graag horen wij reakties van diverse bevolkings-
groepen over deze zaak, bij voldoende belangstel-
ling willen wij deze kwestie weer opnemen met het
kollege van B&W, de gemeenteraad en de PTT.
Bejaarden, huisvrouwen, jongeren, winkeliersver-
eniging, ver. voor vvv en andere belangstellenden
laat ons uw mening horen!
Help mee aan een demokratische besluitvorming
in deze 'dorpskwestie'.

M. van der Heide-van der Ploeg
Margrictlaan 2 - Telefoon 1624

Tevens is mevr. Faber-Weller, de Stroet 9, telef.
1808 bereid uw reakties te noteren.

PUPILLENKOMMISSIE W VORDEN
BELEGDE OUDERAVOND

Belangstelling
viel tegen

Voor de 2e maal tijdens haar bestaan belegde de pu-
pillenkommissie van de vv Vorden een ouderavond, die
wer dgehouden in de kantine. De opkomst was niet erg
groot te noemen.
Namens de kommissie sprak de heer W. Hendriksen een
welkomswoord, waarbij hij een overzicht gaf van het
afgelopen jaar. Aan de kompetitie kon maar met drie
elftallen worden deelgenomen, aangezien men kampt
met een tekort aan leiders.
De taak van de pupillenkommissie, aldus de heer Hen-
driksen is o.m. teamgeest bij de jongens kweken. Het
trainen in de gymnastiekzaal in de wintermaanden heeft
hiertoe veel bijgedragen.
De afgelopen avondvierdaagse was een sukses. Dit jaar
zal getracht worden om. met nog meer pupillen mee
te doen. De Sportdag van de Kring Steenderen die te
Vorden werd gehouden, was eveneens een groot sukses.
Veel Vorden-pupillen sleepten er prijzen weg.
De kampweek te Hoek van Holland is bijzonder in de
smaak gevallen. Dit jaar wordt er met een 16-tal pu-
pillen aan deelgenomen.

Verder werden de verschillende tournooien in herinne-
ring gebracht, waaraan door Vorden-pupillen werd deel-
genomen. Ook hebben de jongelui deelgenomen aan een
zaalvoetbaltournooi in de Hanzehal.
Dank werd gebracht aan de ouders voor toegezegde
giften, terwijl voorzitter Oost werd verzocht het bestuur
dank over te brengen voor het geld dat door het hoofd-
bestuur beschikbaar is gesteld voor de bestrijding van
do pupillenkosten.
Meegedeeld werd nog dat de heer Stoltenborg is be-
noemd tot voorzitter van het bestuur van de pupillen-
kring Zutphen.
Verder kreeg de kommissie deze avond verschillende
vragen van de ouders te beantwoorden.
Vastgesteld kon worden dat het een nuttige bijeenkomst
was, die in de toekomst beslist herhaald dient te wor-
den.

Nieuws van
de kerken

Oec. Lijdensdienst voor jong en oud
Weet je al wat er op 21 maart in de Nederlands
Hervormde Kerk gebeurd? Je leest het volgende
week in dit 'blad.

Vordens Toneel
• PREMIERE 'DINGEN VAN DE DAG'
VOOR SPORTKOMBINATIE MEDLER

Eens per jaar inviteert de spontkomb. Medler te
Vorden al haar begunstigers, leden en leveran-
ciers van oud papier en wordt hun een gezellige
avond geboden.

Ditmaal vond weer zo'n avond plaats in de zaal
van Schoenaker op de Kranenburg, waar Vor-
dens Toneel voor ruim 250 aanwezigen de première
gaf van het blijspel „Dingen van de dag" een
stuk in drie bedrijven.
Voorzitter J. Knoei sprak vooraf een kort wel-
komstwoord tot alle aanwezigen.

Nadat koffie en koek was aangeboden, kwam het
Vordens Toneel aan beurt met dit door J. Hem-
mink Kamp geschreven blijspel.

Nou, en een blijspel dat was het zeker! Het stuk
speelde zich af rond het cafeetje van tante Sjaan,
die in de meest komische scènes verzeilde. Barend

de zeeman, Marleen 'het buurtmeisje, allen zorgden
voor perfekt spel, waarin dé dolste situaties voor-
kwamen.

Verder gebeurden er dingen, gewone dingen, die
overal en altijd gebeuren. Bedrog, ondankbaarheid
berouw en liefde. De 'heel gewone dingen: 'Din-
gen van de dag'.

Zowel voor de pauze als daarna vertolkten de 11
spelers (sters) hun rol op sublieme wijze.
Regisseur Holsbeeke en de akteurs kregen dan ook
na floop een stormachtige ovatie.

Het decor werd door eigen leden verzorgd, de gri-
me door de fa Jurriëns uit Arnhem.
De heer Knoef bood na afloop de dames bloemen
aan. Vordens Toneel zal dit blijspel eveneens op-
voeren in Zutphen, Hengelo en Vorden.

Paardenf onds Wildenborch te Vorden
wil fusioneren met Ruurlo
Het Paardenverzekeringsfonds Wildenborch en Omstre-
ken te Vorden zal waarschijnlijk over enkele maanden
tot het grootste paardenfonds van de Achterhoek kun-
nen worden gerekend. Doordat de zustervereniging te
Ruurlo - waarbij ruim 100 paarden verzekerd zijn -
plannen heeft voor aansluiting of fusie met de Wilden-
borch, zal het aantal verzekerde paarden meer dan
700 bedragen. Het werkgebied van de Wildenborch en
Omstreken strekt zich momenteel uit over de gemeen-
ten Vorden, Lochem, Warnsveld, Laren, Ruurlo, Borcu-
lo, Gorssel, Hengelo G, Zelhem en Steenderen.

Op de algemene ledenvergadering die in zaal Schoen-
aker op de Kranenburg werd gehouden, verklaarden
de aanwezige leden zich akkoord met aansluiting van
het Ruurlose fonds. De gezamenlijke besturen van beide
verenigingen hebben al enkelernalen een bespreking
gehad over deze aangelegenhe^^^ldus voorzitter W. G.
Dinkelman in zijn uiteenzetting. In verband met het
geringe aantal verzekerde paarden en het daaraan ver-
bonden risiko wilde Ruurlo graag samengaan. Ir. april
a.s. zal het Ruurlose fonds een algemene ledenvergade-
ring houden, waar een en a n d e r a n de orde komt.

Hoewel het fonds toch altijd n^5 een dikke 600 verze-
kerde paarden telt (met ruim 500 leden), staat hier
tegenover dat in het afgelopen boekjaar het aantal
daalde met liefst 110 stuks van 713 naar 603. Overi-
gens was de ledenvergadering niet in mineurstemming,
want in zijn openingswoord deelde voorzitter Dinkel-
man mede, dat het paardenfonds momenteel juist 70
jaar bestond. In verband met de teruggang in het fonds
meende het bestuur om dit feit niet te vieren. Niette-
min is het een hele tijd, aldus de voorzitter die in het
kort enkele historische feiten uit het rijke 70-jarige be-
staan van het fonds memoreerde.

Het paardenfonds Wildenborch en Omstreken werd
evenals het fonds in Ruurlo opgericht in 1901, waar bij
smid Van Ark in de Wildenborch de eerste oprichtings-
vergadering plaats had. Eerste voorzitter werd toen de
heer J. van Ark, die tevens de administratie verzorgde;
verdere bestuursleden waren nog de heren H. Nijen-
huis, B. Lenselink en E. Hagen.

Het paard was toen een belangrijk huisdier. Men breid-
de zich steeds verder uit totdat het fonds liefst in negen
gemeenten vertegenwoordigd was en overal haar schat-
ters had zitten, die in hun omgeving het fonds verte-
genwoordigden en kontakt met de leden onderhielden.
Tot in de dertiger jaren ging het allemaal erg gemoe-
delijk.

Voorzitter W. G. Dinkelman, die na het overlijden van
de heer L. Bannink al bijna tien jaar de scepter zwaait,
hoopte dat het fonds in de toekomst nog bestaansrecht
mag hebben. We liggen door onze uitgestrektheid nogal
gunstig, aldus spreker en mogen ons verheugen in een
goede samenwerking tussen bestuur en leden. Hij wens-
te het fonds nog vele jaren toe.

VERSLAG BOEKHOUDER

De opkomst der leden was zoals gewoonlijk niet erg
groot. De voorzitter, die tevens de administratie ver-
zorgd, deelde mede dat er 12 nieuwe leden waren toe-
getreden. Hij heette speciaal de , nieuwe kommissaris
de heer J. Knoef welkom.

In verband met ziekte van sekretaris B. Leusink bracht
de waarnemend sekretaris T. G. Harkink de notulen,
die onveranderd werden goedgekeurd.
Uit het jaarverslag van de boekhouder over het boek-
jaar l januari 1970 tot en met 31 december 1970 bleek,
dat er van de leden 18 stuks paarden waren overgeno-
men, waarvoor werd uitbetaald ƒ 16.971,97. De op-
brengst van de slachtpaarden via de slachter was hier-
voor ƒ 7.120,91. Aan premies werd ontvangen ƒ 10.792,44.
De totale uitgaven bedroegen ƒ 18.710,14, inkomsten
ƒ 18.410,13 zodat een nadelig saldo resulteerde van
ƒ 300,01.

WOONTEXTIEL

Het fonds telt nu ruim 500 leden met in totaal 603 ver-
zekerde paarden voor een verzekerde waarde van
ƒ 583.425,—. In 1969 was dit resp. 713 en ƒ 663.250,—.
Er zijn 42 veulens verzekerd (59 in 1969). Onder de
verzekerde paarden behoren Shetlandse pony's, Fjor-
denpaarden, New Forest, Welsh en Haflingers.
De kaskontrolekommissie bracht een goedkeurend ver-
slag uit via de heer Oltvoorts.

BESTUURSVERKIEZINO

Bij de bestuursverkiezing werd de aftredende heer D.
H. Hobbelman herkozen evenals de aftredende kommis-
saris H. J. Harkink, als nieuw lid in de kaskommissie
werd gekozen de heer H. Heuvelink in de plaats van
de niet herkiesbaar zijnde A. Gelder.

VASTSTELLING

Doordat de financiële resultaten niet bepaald ongunstig
w •••en, werd besloten om de premies ongewijzigd te
handhaven als in 1970.
In verband met het feit dat er diverse fokpaarden, rij-
paarden etc. bij het fonds zj^fcpndergebracht en ook in
de toekomst nog zal gebeu^m, werd besloten om een
verhoogde premie te heffen voor degenen die hiervoor
in aanmerking komen. Een en ander ook in verband
met het toekomstig samengaan met Ruurlo.
Er ontspon zich een langdurige diskussie over deze
materie. Besloten werd dat een en ander zal worden
vastgesteld door de eigenaar in samenwerking met de
schatter, waarbij rekening wordt gehouden met fok-
waarde, kwaliteit etc. Voorlopig zal deze premie gelden
voor één jaar m.i.v. de meischatting.

De voorjaarsschatting zal weer vanaf half april tot
eind april plaatsvinden op de bekende plaatsen. Ge-
tracht zal worden om deze schatting op l mei uiterlijk
te beëindigen. In verband met de waarschijnlijke toetre-
ding van het fonds te Ruurlo zullen er in de gemeente
Ruurlo dan vier keuringsplaatsen bijkomen.
De voorzitter deelde mede dat er in verband met de
nieuwe gewijzigde premies een circulaire aan alle leden
zal worden gezonden waar een en ander nauwkeurig
zal worden uiteengezet. Spreker deelde mede dat de
paarden ook voor brand- en hemelvuur verzekerd zijn.
Hij dankte tot slot alle leden voor de prettige vergade-
ring. Het bestuur zal ook iri de komende periode haar
beste krachten geven om alles zo plezierig mogeijlk te
regelen. Over vijf jaar hopen we dan bij leven en welzijn
het 75-jarig bestaan feestelijk te herdenken.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

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

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

Damesklub Medler
Voor de dames van de vrouwenklub op het Med-
ler werd op hun bijeenkomst in het Jklubhuis van
de se Medler een avond verzorgd door het Hove-
niersbedrij f Kettelerij te Vorden.
De heer Kettelarij vertoonde enige prachtige dia's
van turnen in Vorden en omgeving, zoals de par-
'ken der Vordense kastelen, de bloementuin van
Villa Nuova, enz.
Over veel bloemen vertelde hij 'bijzonderheden over
hun bloeiwijze enz.

Het was een leerzame avond, waarbij de 'heer A.
Steenbreker die de konsumpties offreerde aan de
dames, ook enthousiast werd.
Pres. mevr. Brummelman-Kamperman dankte de
heer Kettelarij en bood een doos sigaren aan als
blijk van waardering. Binnenkort hoopt men weer
een avond te houden, waar ondermeer kinderpar-
ties en het bezighouden van kinderen aan de orde
komt.

|?KerkdienstenJ

ZONDAG H MAART

Hervormde kerk
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

, Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. N. Schelhaas van Lochem
19.00 uur ds. N. Schelhaas van Lochem

R.K. kerk dorp
Alle missen worden weer gehouden in de r.k. kerk
Zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur
en 10.00 uur Hoogmis.

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster M. A. Stoop, tel. (05752) 1762.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van H.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

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

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

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

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

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

BURGERLIJKE...
STAND >*'

Geboren: Saskia Dianne Martine, dochter van L.
A. M. Wolsiing en M. W. M. Lebbink; Johanna
Everdina, dochter van W. J. Kornegoor en M.
Garsen; Arjan, zoon van J. W. Brummelman en
A. Luimes; Heidi Desirée, dochter van H. B. J.
Horsting en P. J. C. Mattijssen.
Ondertrouwd: G. Hogendoorn en A. J. Salemink;
J. van Veen en H. G. Meerbeek; J. B reu-kink en
A. Uenk.
Gehuwd: J. W. Verwoert en A. M. T. Dolphijn.
Overleden: Christina Kerkhof, 82 jaar, weduwe
van J. Wassink; Jantje Boesveld, 71 jaar, weduwe
van L. Steeman; Hendrika Eijerkamp, 75 jaar, echt-
genote van W. Regelink; Garrit Beek, 87 jaar;
Frouwkje Blees, 88 jaar, echtgenote van S. Pleiizier;
Berendina J. G. Vrieselaar, 85 jaar, weduwe van
D. Garritsen; Maria C. Boei, 85 jaar, weduwe van
P. Verboom; Harmanus Decanije, 82 jaar, echtge-
noot van H. J. Abbink.



SUPERMARKT
presenteert :

*

*

PROFITEER HIERVAN

Brinta
PER PAK GEEN 89 OF 82

MAAR BIJ ONS SLECHTS

Hit de
SLAVINKEN

HACHEEVLEES

3 stuks o O

300 gram l I O

VARKENSPOULET
300 gram 198

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

VARKENSLAPPEN
500 gram 348

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

HAM

GEKOOKTE LEVER

BOERENMETWORST

HAMWORST

150 gram 99

100 gram 79

150 gran 89

150 gram 89

SLAOLIE
l hele liter van 208 voor 189
FL9TSRIJST
500 gram geen 103 maar nu 89
P.C.D. ZOUTE PINDA'S
grote baal 500 gram van 169 nu 149
DESSERT INSTANT PUDDING

4 pakjes

SOEPGROENTE
2 blikjes voor 49
ZAKJE TUTTI-FRUTTI
appeltjes, abrikozen of pruimen 7^%

voor slechts • ^^

Sprinklettes
choc. HAGEL

450 gram
98

elke 2e zak

69

Heerlijke
BLOEMEN-

HONING
nu per pot

slechts

119

Div. smaken

Geurts

JAM II

van 89 voor

79

De kinderen

zijn er dol op
Quick boter-

Biampasta
van 89 voor

79

CADDY

gevulde choc.
nu 3 stukken

voor

79

HEERLIJK CHOCOLADESNOEPJE

Rumkogels
200 GRAM VAN 98 VOOR

Ze zijn er weer

Kletskoppen

heerl. koekje

van 105 voor

85

Reuze

Ontbijtkoek

van Smarius

van 95 voor

85

450 gram

THEE-

De kinderen

zijn er dol op

14 SPEKKEN
in een zak

van 79 voor

69

Heerl. snoepje

gevulde

sircasschijfjes

van 89 voor

69

Wegens stagnatie in de aanvoer nu weer

Griesmeel
l PAK KOOPMANS

VAN 75 VOOR

69
HIERBIJ l FLESJE GEURTS

PUDDINGSAUS

VOOR SLECHTS

GROTE POT 200 GRAM

Nescafe
VAN 800 VOOR

3/4 literpot
Geurts

APPELMOES
75

elke 2e pot

25

Pak Victoria

LANGE

VINGERS

van 114 voor

79

2 x 100 gram

ROODMERK

THEE

voor slechts

115

Van Honig

VLECHTJES
MACARONI

2 pak

van 100 voor

69

Div. smaken

KNORR

SOEPEN

3 zakjes voor

149

ui puut
WITLOF

KOMKOMMER

BAMIPAKKET

JONATHAN HANDAPPEL
in handige draagtas

PANKLARE KOOLRAAP

HART ZUURKOOL

HANDSINAASAPPELEN
in handige draagtas

nu per kilo 98
,

per stuk 59

nu 109

2 kg 89

500 gram 35

500 gram 35

2 kg 198

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Onze bekende SHERRY
per fles van 450 nu

ZOETE VRUCHTENWIJN
nu per fles 195

KNAKWORST
pot a 12 stuks van 219 voor 189
Italiaanse TOMATENPUREE QQ

5 blikjes O^7

PEREN OP SAP
literblik deze week 79
Draagtas a 45 stuks
WEGGOOILUIERS

van 420 voor 349



Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus die
wij bij ons 50-jarig hu-
welijk mochten
ontvangen.

'D. J. Brinkerink
H. J. Brinkerink-

Uenk
Vorden, maart 1971
Ruurloseweg 18

DR. DE VRIES

AFWEZIG
van donderdag
11 maart 18.00 uur
tot zondagavond
14 maart 23.00 uur.

Dr. Lulofs neemt waar
voor spoedgevallen

Wand-
schroten

keuze uit:

vuren, grenen, parana-
pine, Red cedar, Red

merantie, plastic
schroten

Basralocus

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- H86

ADRESWIJZIGING
Verhuisd
de heer en mevrouw
Stoelhorst
van Zutphenseweg
76 naar

Smidsstraat 7 te Vorden

Rauhfaser
(struktuurbehang)

nu slechts
ƒ 8,50 per rol
a 33 m

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- H86

Te koop: Bruine bonen.
Sloëtjes, Almenseweg 36
Vonden

Te koop: Een z.g.a.n. 3-
deurs linnenkast.
J. W. Lucassen, Ganzen-
steeg 2, Kranenburg
telefoon 6811

Bïokkeukens
kun st stof b ekl e d in g,

prachtige en degelijke
uitvoering, met zeer

vele aanbouwmogelijk-
heden, in alle maten,

uit voorraad te
leveren

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Gevraagd: Woonruimte
met vrije opgang, voor
echtpaar met l kind.
Vorden of omgeving.
Brieven onder no. 49-1
bureau Contact

Vloer-
bedekking

vinyl op vilt
2 m breed slechts

ƒ 4,75 per m2

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Te koop: Biggen.
] Wesselink, 't Elshof
Tel. 6663

hardboard
vloerplaten

61 x 122
ƒ 1,40 per stuk

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

WILLY GAL
en
GERRIE MEULENBRUGGE

'hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
nemen om in 'het huwelijk te treden.

De voltrekking zal plaatshebben op vrij-
dag 12 maart om 14.15 uur ten gemeen-
tehuïze te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.45 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Vorden, Enzerinckweg 4
Lochem, Vordensebinnenweg 7

maart 1971

l> Toekomstig adres:
< £ Vordensebinnenweg 7, Lochem

Receptie van 16.15 tot 17.15 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

l<>

i
l RINUS KNOOPS

Inplaats van kaarten

en

ili

l JOKE WELSINK

hebben de eer, mede namens hun ouders,
kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op vrijdag 12 maart a.s. om
13.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Vorden, maart 1971
Almenseweg l

Toekomstig adres: Biezenstr. 112, Nijmegen

Receptie van 15.00-16.30 uur in hotel
Bakker te Vorden.

Lnplaats van kaarten

JAN VAN VEEN
en
HENNY MEERBEEK

hebben het genoegen, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaatsvinden op dinsdag
16 maart 1971 om 15.00 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

Voorburg (Z.H.), Van Bverdingenstraat 119
Vorden, Stationsweg 15

II maart 1971

'<*>
II

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden. ! i; >

Namens wederzijdse ouders geven

JOCHEN SCHAUENBURG
en
HELEEN DE ROODE

kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op donderdag 18 maart a.s. om 15.30
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Du-Hamborai, Bayernstrasse 36
Vorden, Raadhuisstraat 3

maart 1971

Toekomstig adres:
Pfalzburgerstrasse 74 W. Berlijn 31

Receptie in hotel Bakker van 16.30 uur
tot 18.00 uur.

\f;̂ J/?^sjx'̂ J^
TV*VK/TO'*V

ons uitgestelde
te herdenken.

§ J. BROYL
en
J. BROYL-WIGGERINK

Op vrijdag 19 maart a.s. hopen wij D.V.
50-jarig huwelijksfeest

Receptie van 15.00-16.30 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).

Warnsveld, maart 1971
Rietgerweg 3

Gevraagd:

FLINKE KRACHT
voor magazijnwerk

Aanmelden:

N.V. BORSTELFABRIEK HAVO
Burg Galléestraat 67 - Vorden
Telefoon 05752-1361

Tot grote droefheid ging heden van ons heen,
na een langdurig geduldig 'gedragen lijden
onze inniggeliefde moeder, behuwd- en
grootmoeder

WILLEMINA KIESKAMP
weduwe van Lodewijk Oosterveen

op de leeftijd van 70 jaar.

Kerkdriel: L. Oosterveen
W. Oosterveen-Schimmel
Lodi

Velp: L. J. Oosterveen

Arnhem, 6 maart 1971
„Insula Dei" ^ V

De begrafenis heeft plaats gehad woensdag
10 maart op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden overleed nog geheel onverwachts, na
een 'langdurige ziekte, onze inniggeliefde
zwager

H. DECANIJE
echtgenoot van H. J. Abbink

in de ouderdom van 82 jaar.

H. Obbink
H, Olthof
D. Bouwmeester-Abbink
F. H. Bouwmeester
Wed. -H. Bouwmeester-Abbink

Vorden, 7 maart 1971

Heden overleed na een geduldig gedragen
lijden onze lieve man, vader, groot- en
o ver g root va d er

HERMANUS DECANIJE
echtgenoot van 'Hendrika Johanna Abbink

in de ouderdoom van 82 jaar.

Rust zacht lieve opa

Vorden: H. J. Decanije-Abbink
Geesteren: G J. Klein Geltink-Decanije

H. D. Klein Geltink
Vorden: H. }. Decanije

H. G. Decanije-Meerbeek
Vorden: G. J. Decanije

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

:

Vorden, 7 maart 1971
Galgengoorweg 7

De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag
11 maart om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

Daarna gelegenheid tot condoleren in zaal
Eskes, Dorpsstraat, Vorden.

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17 : 31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN !

Japonnen en pakjes dragen
iat kan iedere vrouw!
Maar maken dat is een vak.

Meisjes
kom dat bij ons leren, je zult er-
varen hoe plezierig dat is en het
leukste is, wij betalen nog goed
ook!
Vanaf 16 jaar mag je bij ons wer-
ken en voor enkelen v.a. 15 jaar.

Kom eens vrijblijvend kijken
in inlichtingen vragen bij:

Confectie-

bedrijf ilAMMERS

TAPIJTSHOW 10,11,12 MAART VAN 19 tot 22 UUR IN
ZAAL -T WAPEN VAN VORDEN

NIEUWS
Incofloor is tapijt voor uw gehele huis,
in 9 kwaliteiten en is reeds verkrijgbaar vanaf
f 69.50 per str. meter kamerbreed.

waarom
Omdat u 5 zekerheden erbij krijgt.
Kwaliteit, Garantie, Vakmanschap, Assortiment
en uit voorraad leverbaar.

bij wie
Bij de woninginrichting die u de vijf geeft.

ADVISEUR VOOR

MOOIER WONEN

Óók behangplannen?
ALSTUBLIEFT
EEN ASSORTIMENT VOL INSPIRATIE . . . .

ÉÉN BLIK IN ONZE
BINNEN- EN BUITENLANDSE
KOLLEKTIE ZEGT U VOLDOENDE

DOE
UITERWEERD's HET service

ZELF
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

Gebr,
Eykelkamp

Medler

Medler - Tel. 6634

Raadhuisstraat 18 - Telefoon 1971
Vorden - Tel. na 6 uur 1708

Zondag 14 maart a.s.

THE
WOODPEGKERS

^ vang

mCOEDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID
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Donderdag 11 maart a.s. spreekt de heer Claessen,
direkteur der V.V.M, te Deventer in de grote zaal
van hotel Bakker over het onderwerp:

De varkenshouderij in de toekomst

Na een inleiding is het mogelijk vragen te stellen
zowel over de varkens- als over de rundveesektor.

Toegang vrij, aanvang half acht.

Fa KLUVERS
Zutphenseweg 53 - Vorden
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vaardige handen
T^ • t > • 1 • ^^^^^^^1 1 • "l "l f j- "X T "l 1 • p t »Ben je modern eri misschien wel hip, dan heeft Nedap werk voor je, fijn
werk met prettige collega's. Heb je nooit in een elektrotechnisch atelier
gewerkt.... ? Geen bezwaar! Wij vragen alleen maar vaardige handen,
die ons kunnen helpen bij het samenstellen van onze produkten.

Dit is een van onze produkten, die Nedap is een modern en
door vaardige handen in elkaar snelgroeiend bedrijf, waar al heel
zijn gezet. Dit zou jouw werk wat meisjes met plezier
kunnen zijn!

NEDAP
Nedap heeft je iets te bieden, zoals

een goed salaris
reiskostenvergoeding
winstdeling

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek gCZClligC Sfeer
Nedap, Ruurloseweg 22,

Hengelo (Gld.) Tel. 05753 -1900.

Komt U eens informeren.
U kunt ons ook bellen of de bon insturen.

Het verplicht U tot niets.

bon

Mevr./Mej. *:

Adres:

Woonplaats:

Graag ontvang ik vrijblijvend mcer::

inlichtingen over het werk
in Uw atelier.

Opsturen naar: N.V. Nedap, Postbus 6, Groenlo.

Gevraagd:

net meisie
voor pers of inpakaf deling.
Goed loon.

Eventueel kan ook een gehuwde
vrouw voor halve dagen geplaatst
worden.

WASSERIJ

Brandenbarg
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-H65
's Avonds na 18.00 uur
H. K. van Gelreweg 30 Vorden

monsternemer
per l april

voor buurtsc'hap Delden.

Zich te melden kantoor

FOKVEREMGING

'de Centrale9

p/a Coöp. Zuivelfabriek te Vorden

Paardrijden
Begin april beginnen wij met
paardrijlessen

ervaren instruktrice!
Speciale lessen voor kinde-
ren vanaf 8 jaar.

INLICHTINGEN NIJVER.
HEIDSWEG 2 - TEL. 1736

Donderdag
500 gram lever 150

500 GR. VARKENSLAPPEN 298

3 Hamburgers 98

Vrijdag en zaterdag
500 gram Verse worst 260

500 gram Rumderlappen 290

500 gram Riblappen

Voor de boterham
150 gram Leverkaas 75

150 gram Pekelvlees 98

150 gram Boter'hamwoirst 68

150 gram Hausmacher 60

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
Vorden - Nieuwstad H - Tel. 05752-1321

ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

Uw interieur
u^ eigen
wereld!

Wij adviseren u deskundig

bij de inrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Adverteren doet verkopen

WONINGBOUWVERENIGING
THUIS BEST
YORDEN-HENGELO

Voorlichting
doorstroming
Op dinsdag 16 maart a.s. in zaal
,,'t Wapen van Vorden" (Smit)
Dorpsstraat te Vorden,
aanvang 20.00 uur.

Deze voorlichting is algemeen en voor een
ieder gratis toegankelijk speciaal voor bewo-
ners van woningwetwoningen en bejaarden-
woningen.
Op deze avonden zullen ook makelaars aan-
wezig zijn, die u gaarne inlichten over hun
bouwplannen in Vorden en Hengelo G.

Handel in het belang
van uw kinderen!

bezoek de interessante en
leerzame

Piedro avond
die wordt 'gehouden donderdag
11 maart, aanvang 20.00 uur in
zaal Schoenaker Kranenburg.

Deze avond wordt u gratis aangeboden door

Het Schoenenhuis (Fa Jansen)
Dorpsstraat 34 - Vorden
voor inlichtingen telefoon 05752-1304

Verkoop bij
inschrijving

wegens opheffing der Coöp.
Dors Ver. „Hackfort" te Vorden.

l Braud. maaidorser 405/6

1 Steenmans dorskast

2 Trekkers, Nuffield 460 en Fordson Major
Super

3 Persen ,,N e w-Holland" hoge druk
,,Rivierre Casalis" midden druk
,,Aurelis" midden druk

1 Hola trommelschudder

2 Olietanks 1200 liter

Dekkleden, drijfriemen, bankschroef,
set sleutels enz.

Te bezichtigen van 8 tot 17 maart
bij café Bosmanshuis, Baakseweg
3, Vorden.

Inschrijvingen op percelen of massa worden
ingewacht bij D. Wagenvoort, Kruisdijk l,
Vorden vóór 18 maart 1971, waar ook na-
dere inlichtingen en voorwaarden zijn te ver-
krijgen (telefoon 05752-1798)

Gevraagd:

net meisje
voor de huishouding

BOGGHELMAN
Nieuwstad 5 _ Vorden

Zie onze uitgebreide en enorme
kolléktie

JAPONNEN
van binnen- en buitenlandse fa-
brieken in alle maten, ook heup-
maten en modellen zowel klassiek
als sportief.

Komt rustig zien en passen !

Broekpakken
Tuniekpakken

Tuniekblouses

H. LU.TH
Nieuwstad - Vorden

Hoera, Meisjesklub
de Lenteklokjes is er weer!
Meisjes van 11 t.m. H jaar zijn van harte
welkom. Vrijdag 19 maart van zeven tot
kwart voor acht in het Geref. Jeug-dgebouw.

De groetjes van „De Lenteklokjes"

£^iÜLv

HU1SKES
rijdende speciaalzaak Hengelo - Enschede
Delden demonstreert naaimachines in de
grote showwagen.

ZIG-ZAG elektr. kompleet

ƒ 198,-
RICCAR ZIG-ZAG
m. blindsteek, m. stretchn.,
m. rekbare naad, m. knoops-
gatenautomaat

(ƒ 545,-) nu ƒ 445,-!
(inruil mogelijk)

Te VORDEN donderdag 11 maart 17-19 u.
bij de garages op Het Elshof.

Gratis lessen bij u thuis, snelle service g eg ar.
Wenst u demonstratie thuis, even een kaartje
aan Huiskes naaimachines Hengelo of En-
schede is al voldoende. U kunt ook bellen
05400-17575 of 05420-11112.

Demonstratie Ruurlo 19.30-21.00 uur t.o. het
postkantoor.



Donderdag 11 maart 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 49

VOETBALVERENIGING
VORDEN

Op verzoek start de voetbalver-
eniging Vor,den het komende
seizoen met een

AFDELING
ZATERDAGYOETBAL

Opgave mogelijk bij:

H. v. d. BARG, Molenweg 41
W. SLOETJES, De Steege l
W. BERKELDËR, Zutphenseweg 119
(telefoon HOS)

Opgeven s.v.p. vóór 31 maart a.s.

Bestuur v.v. Vorden.

GESCHËNKENHUIS
KOERSELMAN

vraagt

NET MEISJE
voor de winkel.

Inlichtingen: Burg. Galléestraat 12, Vorden
telefoon 05752-1364

Het feit, dat de posterijen ons een 'verhoudingscijfer'
heeft gegeven, betreffende het gedeelte nieuws wat in
Contact MOET komen, is het ons niet langer mogelijk
uw advertentie op woensdagmorgen aan te nemen. Dit
wil zeggen, dat uw advertentie uiterlijk dinsdagmiddag
12 uur binnen moet zijn, wilt u zekerheid dat deze in
het nummer van woensdag opgenomen wordt.
Advertenties op woensdagmorgen gebracht, worden al-
leen onder voorbehoud aangenomen. Redaktie.

Chr. Huishoudschool Vorden
AANGIFTE VAN LEERLINGEN
VOOR DE KURSUS 1971/72
Chr. School voor Lager- en Middelbaar Huishoud-
en Nijvefheidsonderwijs, kent de volgende oplei-
dingen:

1. Brugklas: toelatingseis 6e klas basisschool of overeenkomstig
onderwijs.

2. 2e jaar L.H.N. O.: toelatingseis l jaar MAVO of overeenkomstig
onderwijs.

3. 3e jaar L.H. N. O.: toelatingseis 2 jaar MAVO.
Dit 3e jaar L.H. N. O. kent verschillende differentiaties.

O.V.B. (Oriëntering Verzorgende Beroepen): toelatingseis voor
jongens en meisjes 3 jaar MAVO of 3 jaar L.B. O. met T- of PT-
richting.

Verder zijn aan onze school verbonden:

Avondkiirsussen koken en naaldvakken
Aanmelding iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur
aan de school Het Hoge 41 - Telefoon 05752-1512.

Aanmelden voor de Brugklas vóór l april a. s. bij
voorkeur via de hoofden van de lagere scholen.

De direkteur:
H. J. Schut

WITTE SMID
WARNSVELD

WIFO achterladers
hefbakken enz. enz.

Telefoon 05751-204

Profijt
AANBIEDING

Koffiekan
Melitta met filter
l x 6

8,95

Koffiekan
met filter 102

8,45
3 pakjes

Melitta filters
van ƒ 2,55 nu

695

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Alle landbouwwerk-
tuigen

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Biljarten

In Biljartdistrikt Zutphen & Omstr.
kompetitie driebanden

In klasse c l werd een begin gemaakt met de kom-
petitie driebanden. Het Vordense 'KOT l ging uit-
stekend van start en boekte een 7-0 overwinning
op DLS 1. In 36 beurten verloor de DLS speler
Bosman van Klein Hekkelder, Toen laatstgenoem-
de de 25 karamboles bijeen had bleef Bosman ste-
ken op 20. Hoogte series resp. 3 en 4.
Lauckhart verloor in 37 beurten van Pardiis. Hij
kwam niet verder dan 14 karamboles, zijn hoogste
serie was 2. Pardijs kwam tot 4 karamboles.
Ten Have ( 1 2 ) verloor van Wijnbergen. Hoog-
ste series resp. 2 en 3 karamboles.

Voorst startte met een 5-2 zege op het 'bezoeken-
de Poorte. Tennissen won van Van Praag ( 2 1 ) ,
in 49 beurten. Hoogste series waren hier 3.
Kerkmeyer versloeg ook al in 49 beurten de Boer
die bleef staan op 12. Kerkmeyer had de hoogste
serie van liefst 6 !
Bruggink verloor in 46 beurten van Wisséborn.
Bruggink kwam tot 13 karamboles met een hoog-
ste serie van 3 tegen Wisséborn 2.

In klasse c 2 is het pleit inmiddels beslecht en
werden de Voorst-reserves kampioen, dankzij een
5-4 zege op KOT 2.
Tegen de Pauw l kwam Voorst tot' een 7-2 zege.
De individuele uitslagen waren:

Beumer 92 (92)-Punt 85 (34), van Eist 92 (92)-
Brokken 85 (58). Doornebos 92 (87)-van Leus-
sen 77 (77), Hendriksen 85 (85)-Haverkamp 77
(72).
KOT 2 versloeg DLS 2 met 7-2. Hier waren de
uitslagen:
Meyerman 116 (116)-Posthoorn 116 (79) , Rem-
mers '116 (69)-Piepers 77 (41) , Seesink 77 (77)-
Vlaswinkel 77 (47).
Lindeboom l won met 7-2 van Kroon 1. De uit-
slagen waren hier:
Eikelboom 149 (l49)-de Wit 100 (75) , Luiken
85 (85)-Boekhorst 92 (64), Eyerkamp 77 (77)-
Boekhorst 77 (24) , Ronk 77 (53)-Lensen 77 (77).
Carambole l won met 7-2 van KOT 2. De uitsla-
gen waren hier:
Bentum 149 (l49)-Hellewegen 92 (84), Terwel

108 (108)-Huizinga 92 (88), Straatmans 77 (77)-
Sessing 77 (69) , Bosman 77 (60)-Pardijs 77 (77) .

Hoogste series v/erden in deze afdeling gescoord
door Bentum en Terwel met beide 33 karamboles.

De stand in deze afdeling luidt op dit moment:
l Voorst 2 16-95, 2 KOT 2 16-93, 3 DLS 2 16-87
4 Carambole l 15-68, 5 Pauw l 15-66, 6 Linde-
boom l 15-63, 7 Kroon l 15-57, 8 KOT 3 15-50,
9 Pelikaan l 15-44.

Dammen

Bennie Smeenk op weg
naar Gelderse Jeugdtitel!

Zaterdag in de 9e ronde van het Gelders jeugd-
kampioenschap dammen kwam Smeenk uit tegen
Schouten uit Aalten. Ook nu weer speelde Bennie
subliem, hetgeen betekende dat Schouten op een
gegeven moment geheel vast kwam te zitten, wat
voor Smeenk de zege betekende.

Wim Wassink deed het niet zo best tegen van
Roekei uit Bennekom. In het begin kwam Wim
al in moeilijkheden door een grote afruil, die voor
hem zeer nadelig uitviel. Hij zag geen kans meer
de schade te herstellen en moest de partij aan de
goed spelende van Roekei laten.

Tot nu toe is de stand:

l Smeenk 9-15, 2 en 3 Achterstraat en van Roe-
kei 9-14, 4 Wouters 8-11, 5 Meyer 8-10, 6 van
Aalten 9-8, 7 Berends 9-8, 8 Wassink 9-8, 9 H.
Schouten 9-7, 10 Leinema 9-6, 11 van Tongeren
9-3, 12 van Roekei 9-2.

Onderlinge damkompetitie

In zaal Eskes werden gespeeld: Hoenink-van Dijk
0-2, ter Beest - A. Wassink afg., Esselink-Klein
Kranenbarg 0-2, Dimmendaal-Oukes 0-2, Wiers-
ma-Offereins 2-0.
Simon Wiersma staat bovenaan gevolgd door B.
Smeenk, doch relatief staat Smeenk er beter voor
want hij heeft 4 partijen minder gespeeld.

Voor de jeugdkompetitie werd gespeeld:
Bosboom-Harmsma 0-2, Masselink-Grotenhuis
0-2, Bolink-Boudri 0-2, Bosboom-Schuurman 0-2,
Harmsma-Geerken 2-0, Grotenhuis-W. Geerken
0-2, Bolink-Masselink 0-2, Boudri-Schuurman 1-1.

Ouderavonden
Chr. huishoudschool
Wie maandagavond l maart en 8 maart jl. tussen
7.15 en 7.30 uur 'in de Chr. Huishoudschool de
gang afliep 'in de richting van theorielokaal C,
kon daar niet binnengaan zonder eerst een kop
koffie in ontvangst te nemen van de heer Wissels.
Dat was dan de informele begroeting voor een
ouderavond die om plm. 7.30 uur 'begon en die
ongeveer 10.30 uur afgelopen was.

Voor elk van deze avonden waren de ouders van
slechts één 3e klas uitgenodigd met als opzet lin
deze kleinere kring eerder en gemakkelijker tot
goed kontakt te komen.
De direkteur van de huishoudschool, de heer H. J.
Schut, opende deze gespreksavonden en lichtte
daarna de examenregeling van de 3e 'k-lassers van
dit jaar toe. In aansluiting hierop gaf hij ook de
mogelijkheden aan tot voortgezette studie, die na
de invoering van de „Mammoetwet" beschikbaar
zijn gekomen.
Twee leraressen diepten enige opleidingen nog
eens extra uit, bv. die tot lerares bij het Nijverheids-
onderwijs.

In de ,,pauze" kwamen de vragen en problemen
van de zijde der ouders aan de orde. Na beant-
woording hiervan werd de avond besloten en kre-
gen de ouders gelegenheid met het personeel van
gedachte te wisselen over de prestaties van hun
dochter.
De 'belangstelling op deze beide avonden was bij-
zonder goed en als dit ook zo 'is bij de nog te hou-
den klasse-avonden, dan zullen deze zeker aan
hun doel beantwoorden.

Ontstaan klooster en
abdij Slangenburg
Voor de afdeling Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen sprak pater Van Boven van
de St. Willibrordus-abdij uit de Slangenburg over
het ontstaan van het klooster en de abdij aldaar
in het bijzonder. dp
Spreker vertelde hoe na de Tweede Wereldoorlog
in de Slangenburg er een 65 ha grond was gekocht
c;, hoe de paters daar eigenhandig de abdij hebben
gebouwd.

Na de pauze werd het kj^fcterleven onder de lou-
pe genomen vooral in deze^ijd. De R.K. kerk maakt
op het ogenblik een krisis door. Het celibaat spreekt
niet meer aan. Vroeger waren katholieke ouders
trots wanneer hun zoon of dochter (intrad in het
klooster maar de belang stelling is veel minder op
'het ogenblik. Een van de redenen daarvoor is, al-
dus spreker, dat de kloosters zich na de oorlog
moeilijk konden aanslu'iten bij de veranderde tijd.
Het lijkt met het kloosterleven gedaan, maar er
heerst toch weer optimisme, want, zo besloot pater
Van Boven zijn leerzame lezing, gebed en stilte
is er toch nodig en God en uw naaste lief te heb-
ben is het grote gebod.

De presidente mevrouw Jansen-van Soest dankte
de spreker voor deze mooie avond en deelde ver-
volgens mede, dat de volgende vergadering van de
afdeling op l april a.s. in zaal Bakker zal worden
gehouden met als spreekster mevrouw Grezel-
Molenkamp over het onderwerp „Als ik het be-
grip en de liefde niet had".

Marktvereniging gaf
met gulle hand
Zoals wij van de Marktvereniging Vorden gewend
zijn, was voor de verschillende verenigingen uit
deze gemeente het weer feest voor het in ontvangst
nemen van de subsidies welke over 1970 uit de
gehouden marktverloting konden worden toege-
kend.

De verdeling was als volgt: De Chr. Lagere Land-
bouwschool ƒ 100,—; de Bijz. Landbouwhuishoud-
school f 50,—; het Groene Kruis ƒ 150,—; R.K.
Maatschappelijke Gezinszorg ƒ 50,—; Nutskleuter-
school ƒ 100,—; R.K. Kleuterschool ƒ 50,—; Bijz.
Kleuterschool f 200,—; Openbare kleuterschool
ƒ 100,—; Bond van Plattelandsvrouwen ƒ 100,—;
KPO ƒ 50,—; Jong Gelre ƒ 125,—; Chr. Platte-
landsjongeren ƒ 50,—; Stóerenvereniging Delden
f 40,—; Schapenfokvereniging Vorden e.o. f 40,—;
Bijenvereniiging f 50,—; Rijvereniging De Graaf-
schap f 75,—; Bedrijfsverzorgingsdienst ƒ 150,—;
Gemeentelijke rattenbestrijding f 40,—; Zwembad
In de Dennen ƒ 100,—; Marktterrein recógnitie
ƒ 50,— en Wegenfonds ƒ 500,—.

Na een kort welkomstwoord van de voorzitter de
heer G. J. Wuestenenk in „'t Wapen van Vorden"
werd door hem in gevoelvolle woorden het over-
lijden herdacht van de heer J. A. Koning, bestuurs-
lid, waarna enkele minuten stilte in acht werd ge-
nomen.
Penningmeester de heer Klein Brinke kon een klein
batig kassaldo meedelen. In de kaskommissie wer-
den benoemd de heren W. Kamperman en B. Ros-
se l.
De aftredende bestuursleden t.w. de heren J. Biel-

derman, J. J. van der Peijl, H. Rouwenhorst, G. W.
Weerik en G. ƒ. Wuestenenk werden herkozen,
terwijl in de vakature ontstaan door 'het overlijden
van de heer J. A. Koning werd voorzien door be-
noeming van zijn zoon J. H. Koning.
Medegedeeld werd dat de voorjaarsmarkt (mei-
markt) op 7 mei a.s. zal worden gehouden terwijl
de jaar- tevens verlotingsmarkt op 8 oktober a.s.
zal plaatsvinden.
De vereniging die de beschikking heeft over een
twintigtal kramen moet elke week deze volledig
ter beschikking stellen voor de marktkooplieden,
zodat de markt steeds in belangstelling toeneemt.
De voorzitter dankte de marktmeester, de heer A.
J. Klein Ikkin'k en zijn trawanten voor hun trouw
en ijver steeds door hen betoond.

Welke weg staat nog
open voor de
middenstander
Over bovengenoemd onderwerp sprak in de zaal
van „'t Wapen van Vorden" dinsdagavond de
heer Vink op uitnodiging van de Vordense Win-
keliersvereniging en de afdeling Vorden van de
Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond.
Er heerst volgens spreker op het midden- en klein-
bedrijf door de grote winkelbedrijven een moor-
dende druk waardoor jaarlijks duizend midden- en
kleinbedrijven het veld moeten ruimen. Alle reden
dus om te zeggen dat het vijf voor twaalf is, hoe-
wel de werkgelegenheid nog steeds stijgende is
(1950 8,8 procent, 1969 9,1 procent).
De massaproduktie en massakonsumpties moet ech-
ter niet los worden gezien van andere gebieden, zo-
dat het distributie-apparaat de overweldigende
stroom nauwelijks kan verwerken.
De zelfbediening in de grote warenhuizen is thans
aktueel. Ook de schaalvergroting in de levensmid-
delensektor biedt nl. het voordeel t.w. hogere om-
zetten en veel 'betere kostprijzen. Met deze ont-
wikkeling is er evenwel niets -nieuws onder de zon.
De konsument heeft ook bijgedragen tot deze ont-
wikkeling evenals de overheid.
Men dient in zijn bedrijf de produktiiviteit op te
voeren door meer artikelen op te nemen in het
assortiment en meer filialen te stichten. Vooral op
levensmiddelen moet men een hogere marge op-
nemen. Evenwel zijn ook veel zelf'bedieningsw'in-
kels reeds weer verdwenen. Ook in de duurzame
verbruiksartikelen moet men volgens spreker naar
grotere eenheden zoeken. Spreker gaf voorbeelden
uit het fotografisch bedrijf en de rijwielbranche.
Als ondernemer moet men steeds kritisch blijven
staan tegenover het bedrijf.
Ook de 'kollektiviteit en de saamhorigheid in een
bepaald gebied speelt een grote rol, waarbij spre-
ker doelde op een koncentratie van winkels.
Na de pauze: ging spreker op een en ander nog
dieper in aan de 'hand van een aantal gestelde vra-
gen.
De heer Remmers dankte de spreker voor zijn dui-
delijke uiteenzetting van dit onderwerp.

Voetbal programma
Het programma van de v.v. Vorden ziet er voor
het a.s. weekend als volgt uit:
Vorden l—Sp. Kotten 1; Vorden 2—Varsseveld
3; Vorden 4—Voorst 3; Socii 3—Vorden 5; Die-
rense Boys 5—Vorden 6.

In tegenstelling tot hetgeen vorige week in Contact
werd gepubliceerd neemt niet Vorden 4 aan de
GVB-beker deel doch Vorden 6. Dit betreft de
4e klas GVB.

Een
reklameadvies
geven
och, dat is niet zo moeilijk

ECHTER
Een reklame-advies dat ook
rekening houdt met uw
portemonnaie,
dat is moeilijker!
Een maandrekening
levert u voordelen,
die zeer aantrekkelijk
zijn !

CONTACT
graag gelezen, veel gelezen!

Vraagt vrijblijvend advies

dat kost helemaal niets!

DRUKKERIJ WEEVERS
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT
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Meer lichaamsbeweging:
een gezonder leven!«^

Het belang van lichaamsbeweging wordt tegen-
woordig steeds meer ingezien. Vele bedrijven gaan
er dan ook toe over om gelegenheid te scheppen
tot het zgn. „trimmen".

En wat wil trimmen nu eigenlijk zeggen ? Het be-
tekent zoiets als korte lichaamsoefening, kortdu-
rende sportoefening etc. En is het inderdaad waar,
dat trimmen hart- en vaatziekten voorkomt ? Of
helpt deze ernstige ziekte te voorkomen ?

Hart- en vaatziekten nemen steeds meer toe in onze
geciviliseerde maatschappij, vooral in de laatste 10-
15 jaar zijn deze ziekten sterk toegenomen, vooral
onder „managers" (vandaar de naam: managers-
ziekte).

Men is tot de konklusie gekomen, dat achtereen-
volgens de volgende faktoren het ontstaan van
verkalking in de kransslagaders van het hart in de
hand kunnen werken:

1. Overvoeding, vetzucht en verhoogde bloeddruk.

2. Het roken van veel sigaretten.

3. Het leiden van een zittend leven, zonder vol-
doende lichaamsbeweging dus.

4. Zwais psychische spanningen.

Wanneer we deze punten eens bezien vallen ons
de punten 3 en l op. Een zittend leven leiden
steeds meer mensen, want met de welvaartsstijging
neemt de arbeidsintensiviteit af. Auto's en allerlei
apparaten ontnemen de mensen de kans op
lichaamsbeweging en inspanning. De hoeveelheid
vrije tijd neemt toe, maar wordt teveel doorgebracht
in auto's, caravans, strandhuisjes e.d. De mens,
die sjouwt terwijl het zweet 'hem van het lichaam
gutst, wordt meer en meer ongewoon.

Wij hollen niet meer om bv. de trein, de bus of de
tram te halen, en ook fietsen we vrijwel nooit meer
hard om op tijd op ons werk te zijn, want de auto
de brommer is er (in de meeste gevallen) voor in
de plaats gekomen. We stappen er in en zitten er

in zonder lichamelijke inspanning te verrichten.

Voor de „ontspannende" momenten, zoals hollen
naar de trein en luisteren naar de grappen van de
kondukteur is ergernis en angst in de plaats geko-
men. We ergeren ons aan de openstaande brug,
de mist die plotseling is komen opzetten en aan
onze mede-weggebruikers die ons snijden etc. (zie
punt 4).

l

En daarom is het beter, dat de moderne mens zich
aan het trimmen gaat wijden. Trimmen kan be-
staan uit hardlopen, touwtje springen, zwemmen,
turnen en oefeningen aan allerlei apparaten zoals
het droogroeiapparaat en het bokskussen en ten-
slotte gymnastiek, indoortraining, voetbal etc.

Daarbij mag de leeftijd of de geringe ontwikkeling
van het spierstelsel geen rol spelen. Ook mag men

niet bang zijn, dat men er van gaat transpireren.
Sportkleding is daarom wel aan te bevelen.

Bijna iedereen weet, dat, ook de bejaarden nog aan
sport en spel kunnen doen, maar dan in hun eigen
tempo.

Trimmen is eigenlijk niet bedoeld zozeer voor
jonge mensen van pi m. 18 jaar, bij wie de lichaams-
kracht op het hoogtepunt is, maar trimmen is juist
bedoeld voor die leeftdijsgroep van mensen, waarbij
het zgn. hartinfarkt de belangrijkste doodsoorzaak
is: 30 tot 45 jarigen.

Deze groep van mensen is juist het minst bereid om
mee te doen aan sport of spel omdat zij in deze le-
vensfase hun karrière definitief gestalte geven.

Maar wat blijft er van een karrière over wanneer
men reeds op jeugdige leeftijd een levenslange be-
schadiging van het hart heeft opgelopen of het le-
ven heeft verloren. Daarom is het speciaal voor de-
ze groep gewenst, dat zij gaan trimmen.

Men kan beter meerdere malen per week trimmen
gedurende korte tijd dan eenmaal in de week meer-
dere uren. Bij de eerstgenoemde methode brengt
men het hart- en bloedvatenstelsel toch in betere
konditie. Daarom is trimmen op het werk gewenst.

vóór het werk, tijdens de middagpauze of op een
ander tijdstip. 10-25 minuten intensief oefenen is
lang genoeg. Maar er is dan natuurlijk wel een ak-
komodatie nodig (kleedkamer etc.).

Een voordeel van het bedrijfstrimmen is, dat men
gemakkelijk meedoet, iedereen trimt en men kan
dan gemakkelijk meedoen. In de auto trimt men niet
en ook niet voor het televisietoestel. Trim dus mee
mede tot behoud van uw gezondheid. En gezond-
heid is toch 's mensen grootste schat ?

Th. van Lookercn, arts

Waterpolo

Vorden niet opgewassen
tegen AZC uit Apeldoorn

Het eerste herenteam van Vorden speelde zater-
dagavond tegen AZC uit Apeldoorn in het sport-
fondsenbad te Apeldoorn.

De Vorden aren verloren kansloos, mede door het
ontbreken van enkele spelers die niet meespeelden.
Vorden kom bijna de score openen, doch een fraaie
doortikbal van Verstoep belandde tegen de paal.
Hierdoor wakker geschud trok AZC ten aanval
en doelman Velhorst kreeg handenvol werk. Hal-
verwege de eerste helft was hij kansloos toen de
linksvoor van AZC goed scoorde.

Het werd voor de rust nog 3-0 door dekkingsfou-
ten in de Vordense ploeg.

Na de hervatting speelde Vorden beter, hetgeen
achter .duidelijk te merken was. Eggink schoot te-
gen de paal.
Mede doordat het schieten bij de AZC ploeg ook
niet de sterkste kant van hun was werd de eind-
stand 5-0 waarmee de Vordense ploeg nog b l i j
mag zijn.
Er werd zeer sportief gespeeld.

Meisjes van Vorden nu op 2e plaats
Achter het 'Sterke AZC uit Apeldoorn bezetten de
Vordense meisjes nu de 2e plaats, dankzij hun
goede wedstrijd tegen de Yssel uit 'Deventer.

Zoals gezegd kwam Vorden goed voor de dag en
er werd lustig op los geschoten. Het werd 7-2, wat
wel bewijst, dat deze ploeg van Vorden op dit
ogenblik in grote vorm is.

De jongens van Vorden speelden tegen P
uit Twello. In de eerste helft ging het niet zo
waardoor Protcus 3x kon scoren.

Na de rust hadden de Vordense jon>. |
kijk op, hetgeen toch nog resulteerde in een H
goal van Gotink. Wat Vorden daarna ook pro-
beerde, het bleef 3-1.

De Kerken vai\ Kranentyirg
VOORDAT DE PAROCHIE
KRANENBURG BESTOND

DE NAAM KRANENBURG

Nooit heeft er in het achtkastelendorp Vorden een
adellijk huis ,,De Kranenburg" gelegen. We/ droeg
hier eeuwen geleden een stuk grond de naam ,,Kra-
nenberg", Het lag aan de Bergkappeweg, halver-
wege tussen het Onstein en het Klooster.

Dit perceel hoorde eertijds aan Herman Francken-
meulen. In 1725 bouwde hij daarop een schuurkerk
voor de ongeveer 600 Katholieken, die in de Refor-
matie waren overgebleven in Vorden, Hengelo,
Warnsveld, Laren, Lochem en Ruurlo. Tevoren
had men vanaf 1654 dienst gehouden in een kapel
bij het kasteel het Medler. Wegens de ligging van
de schuurkerk heette de parochie ,,den Kranen-
berg". Omstreeks 1800 begint de schrijfwijze: Kra-
nenburg. Het volk zegt nog overal: Kranenbarg.

In 1834 kon men de ruim honderdjarige schuurkerk
aan de Bergkappeweg afbreken. Op Klein Veld-
kamp was een nieuwe kerk gebouwd, die daar in
1867 door de tegenwoordige is vervangen. Ondanks
deze verandering van plaats is de aloude parochie-
naam Kranenburg gebleven.
De parochie omvat het Mossel, het Linde en ook
het Varssel, dat aan de gemeente Hengelo behoord.
De kerk staat in wijk het Mossel. Als parochie
heeft de oostelijke helft van Vorden in de omgangs-
taal de naam Kranenburg gekregen.

WAAR WERD VOOR DE REFORMATIE
GODSDIENST GEHOUDEN ?

In de loop der eeuwen was het gebied, d<at nu de
parochienaam Kranenburg draagt, op verschillen-
de kerken aangewezen.
Godsdienst begint als missie: de geestelijken trek-
ken rond en bedienen hier en daar een houten ka-
pel. Zo verbreidde St. Ludger om het jaar 800 hier
het Christendom. In 1801 stichtte hij te Wichmond
de eerste kerk in de Graafschap. Een tweede ont-
stond kort daarop te Zelhem. Zutphen was toen
een veengebied, zuidveen geheten, zoals in de naam
nog te horen is. Kerkelijk behoorde Vorden in be-
gin tot Wichmond. Eeuwenlang hebben het Mos-
sel, het Linde en omgeving hun godsdienstplicht te
Wichmond vervuld. Daarheen moest men voor do-
pen, trouwen en begraven.

Maar in 1121 had Vorden een kapel. Al voor 1235
werd de nog aanwezige dorpskerk gebouwd. Ver-
moedelijk zijn de oude stenen in het noordwestelijk
deel afkomstig van de vroegere kapel.
Patroon der parochie was St. Anthonius abt, die
meestal met een varken wordt afgebeeld. De boe-
ren - en dat waren haast alle ingezetenen van
Vorden - zochten bij hem hulp tegen veeziekte.

Als dank schonk men soms een stuk grond, nader-
hand St. Anthoniuskamp of zo iets geheten. Wel-
licht mestte men hier evenals elders voor de armen
het anthoniusvarken. Oj^Üiinderd liepen toen de
varkens rond, het anthomisvarken droeg daarom
als kenteken een bel aan de hals. Graag gaf men
een lekker hapje bij wijze van aalmoes. November
was ook voor hem de dodenmaand],

VERDWENEN KAPELLEN
Het zal wel een vraag blijven, wanneer er op de
Lindense heuvel een kapel is gebouwd. Al in 1760
had het gebouw reparatie nodig. Plet diende tevens
als school. Volgens zeggen, zijn er in de omtrek
doodsbeenderen opgegraven. Cholerapatiënten zou-
den hier ter aarde zijn besteld.

Eens in de week hield de dominee hier dienst.
Daarmee bewees hij in letterlijke zin een bijzondere
tegemoetkoming, want de wegen naar de dorps-
kerk waren vroeger haast onbegaanbaar. Denkelijk
hebben de Hervormden dan ook deze kapel gesticht.
Tegelijk werd zo het schoolbezoek gemakkelijker.
In 1837 is het gebouw afgebroken. Op de gedenk-
steen staat een vers van dichter Staring, toen lid
van het Vordense gemeentebestuur:

Verheft zich hier geen bidplaats meer,
't Heelal is tempel van den Heer.

Ook in de omgeving van de Wildenborch heeft
eertijds een kapel gestaan. De weg naar de dorps-
kerk was in dit moerasgebied niet beter dan op
het Linde. Waar de verdwenen bidplaats gezocht
moet worden, is haast dezelfde vraag als, waar kon
in zo'n wildernis van poelen en plassen nog volk
wonen. De tegenwoordige kapel daar aan de Ka-
pelweg staat, waar eertijds vissen zwommen.

KLANDESTÏENE ZIELZORG
BOERENHUIZEN ALS KERK

Moeilijk valt het uit te maken, in welk jaar de
dorpskerk aan de Hervormden is overgegaan. Za-
charias Suave, die in 1573 nog vermeld wordt, zou
de laatste pastoor van Vorden zijn geweest. Maar
de toestand veranderde hier telkens. Tot aan de
verovering van Zutphen in 1591 door Maurits wa-
ren Spanjaarden en Staatsen om beurt in deze om-
geving meester. Bovendien beschikte de Hervor-
ming aanvankelijk over te weinig predikanten om
alle plaatsen te kunnen voorzien. Voorlopig kon-
den de vroegere geestelijken blijven, omdat er toch
gedoopt, getrouwd en begraven moest worden. Als
laatste pastoor komt Andreas Warnsinck in 1598
voor. Hij was echter een overgangsfiguur. Be-
dreigd met afzetting, koos hij het ambt van predi-
kant.
De Hervormden namen de kerk met haar bezittin-

gen over. Aanvankelijk was de uitoefening van de
katholieke godsdienst streng verboden. Verkleed
trokken de geestelijken rond en hielden in het ge-
heim dienst bij parté^Üicren.

Het was een ondcrduikerstijd. Bij een schuilkcrk
moest ook een schuilplaats voor de geestelijke aan-
wezig zijn. Wie gesnapt werd, kreeg met de eige-
naar van de woning en de aanwezigen soms 'n haast
onbetaalbare boete. De toenmalige plaatsgenoot,
Herman van Vorden, werd in 1606 te Zutphen
wegens toendiening van de sacramenten veroor-
deeld om binnen 24 uur Gelderland voor altijd te
verlaten. In 1614 is hij deken te Oldenzaal, waar
hij in 1628 overlijdt.

De deel in de boerenhuizen bood ruimte voor de
clandestiene bijeenkomsten. Aan de ene kant staan
de koeien, aan de overzijde liggen de varkens-
schötte. Soms werd vanuit die zijbeuken het bidden
- zingen was te luidruchtig - door een stevig kreu-
nen, knorren of loeien liturgisch onderstreept. Een
koe, die ,,op melkivorden stond", zal men uit voor-
zorg in een schuur of bij een buurman gestald heb-
ben. Ook in het gebied Kranenburg is er zo op ver-
schillende plaatsen jarenlang gekerkt.

Toch zijn de geheime diensten blijkbaar zelden
door de politie gestoord. Moeilijk kon het verbor-
gen blijven, op welke boerderij herhaaldelijk een
bijeenkomst plaats had. Maar de omwonende Pro-
testanten lieten het toe, mogelijk waarschuwde men
soms wel tegen dreigende plannen. Ze hadden an-
ders het geheime kerken gemakkelijk kunnen aan-
geven. De harde maatregelen van de overheid zou-
den het katholiek geloof veel verder hebben terug-
gedrongen, als de bevolking had meegewerkt. De
samenleving remde en belette de uitvoering. Noa-
bers kunnen over godsdienst kibbelen, maar mogen
elkaar daarin niet hinderen, want dan breekt de
noaberschapi. Ze berust op plicht en ook op liefde-
dienst.

DE KAPEL OP HET MEDLER

De adel van Oost-Gelderland heeft het voortbe-
staan van het Katholicisme hier mogelijk gemaakt.
De Heren namen de rondtrekkende geestelijken in
hun havezate op en richtten binnen de gracht een
schuilkerk iri. Vanuit het kasteel kon een vaste, re-
gelmatige zielzorg beoefend worden. Ook was de
adel in staat een gekaapte geestelijke los te kopen
en de boeten en het recognitiegeld voor het gebruik
van een schuurkerk of het wederopenen daarvan
te betalen.
Het eerste kerkje na de invoering van de Hervor-
ming was de kapel op het Medler. Ze stond ver-
moedelijk voor de tegenwoordige ingang. Van hier-
uit werd na 1654 zielzorg uitgeoefend over onge-
veer 600 parochianen. Velen woonden verstrooid
in Warnsveld, Lochem en Ruurlo. Voor de versten
zal men nu en dan bij particulieren godsdienst heb-

ben gehouden.
Op het Medler verbleef al vnnuf 1654 een pater
Conventueel uit Zwilbrock of Bocholt. Met n
komt pater Bernard Sengers voor. In 1682 keerde
hij naar het klooster terug. Hendrik baron van
Dorth tot Medler kreeg op vet-eiek het volgend
jaar uit Bocholt de wcrcldhccr Andreas van >
ren, die vijf jaar lang zielzorg uitoefende. Zijn op-
volger de n'ercliihccr Wilhelm van der Linden,
eveneens door de baron gevraagd, bleej ont/evccr
een jaai'.

Veilig was het op het Medler toen nog niet. Hen-
drik van Dorth verhaalt namelijk in een schr
van 1693 aan de Internuntius te Brussel, hoe op
Aswoensdag een bende soldaten zijn kasteel bin-
nendrong om de kapelaan op te halen. Met blanke
sabel stormden ze het huis door, pookten en porden
tegen alles, wat verdacht leek, maar konden de on-
dergedokenc niet buitmaken. Nu moest het perso-
neel het ontgelden, de barones werd geslagen en
hijzelf met een pistool bedreigd om de schuilplaats
aan te wijzen. Zijn weigering werd nn n>;ire
geldboete betaald ge: c t

Naar het schijnt, is er toch nog een overeenkomst
tussen de baron en de overheid tot stand gekomen.
De kerkdienst bleef doorgaan. In die tijd moest
i'icn een schuilkerk met een open beurs open hou-
den.

HUWELIJKSBANDEN BOEIDEN DE
SCHOUT
Ook de. barones van Westerholt, die op de K
bij Lochem woonde, bezocht niet haar dochters en
katholiek personeel de kapel op het Medler. Haar
man was Hervormd en liet geen geestelijke in zijn
huis toe. Als schout kon hij t/e uitoefening van de
katholieke godsdienst verbieden en verhinderen.

Toch stond hij de barones toe de dienst op het
Medler bij te woneii. Tcrwillc van haar zal hij het
gebruik van de kapel geduld hebben. Zonder haar
optreden had de kerkdienst op het Medler nwtcn
ophouden. Meelevend met de parochie steum
Hendrik van Dorth eveneens bij zijn verzet tegen
het Jansenisme, zelfs met een brief naar Rome.

De baron had vrienden en zelfs bloedverwanten on-
der de niet-katholieke adel. Hun invloed kon hij
aanwenden tegen de scherpe plakkaten. Daaren-
boven waren de ambtenaren zelf veeleer afkerig
van onderdrukking. Ook tenville van de protes-
tantse pachtboeren, die onder het Medler hoorden
en met katholieken moesten samenleven, was ont-
zien de beste politiek. Wel werd de kapel op het
Medler in 1719 door een algemeen bevel van de
Staten van Gelderland met sluiting getroffen en
zijn er daarna nog twee schuurkerkcn gebruikt,
maar het kerken bleef doorgaan, totdat in 1795 de
Bataafse Republiek vrijheid van godsdienst bracht.

(Volgend bedr i j f : H. van Dorth tegen de Aposto-
lisch Vicaris)

Vorden, M. Reinders OFM

TAPIJTSHOW
in zaal Smit

met gordijnstoffen
Perzische' tapijten
en kleden

woensdag 10 maart, donder-
dag 11 maart, vrijdag 12 mrt.
's avonds van 7 tot 10 uur



Speciale
aanbieding

Speciale
aanbieding

Haast u, wij kunnen niet iedereen
hiervan laten profiteren,
leverbaar zolang de voorraad strekt.

Vrijdags koopavond tot 9 uur geopend
maandagmiddags gesloten

KOOP NU UW VLOERBEDEKKINGEN
Al hebt u ze pas later nodig, breng de vloermaten mee en wij reser-
veren voor u de gewenste maat en kleur.

Zojuist ontvangen enkele rollen eerste kwaliteit kamerbreed nylon-
tapijt, welke wij u kunnen aanbieden voor een zeer aantrekkelijke
prijs.
Tapijt 400 cm breed kleur cognac van ƒ 119,— nu voor f 94,—

Tapijt 400 cm breed kleur olijf van ƒ 115,— nu voor ƒ 89,—
Tapijt 400 cm 'breed kleur goud van ƒ 99,— nu voor ƒ 71,—
Deze prijzen zijn alle per strekkende meter en met 5 jaar slijtgaran-
tie.

Voor uw slaapkamer hebben wij een prachtig

SLAAPKAMER NAALDEN VILTTAPIJT
diverse kleuren voor ƒ 7,75 per m2. Extra zware kwaliteit ƒ 7.7,70
per m2.

Beleg nu uw keuken, hal, gang of kamer met een

TEGELTAPIJT
in diverse kwaliteiten en kleuren leverbaar, waaronder de bekende
Heugategels uit voorraad leverbaar en ook met 5 jaar garantie.

KOWPLEJE WONINGINR9CHTBNG

FA A. J. OBELINK & ZOON
Hogestraat 16 - Aalten _ Telefoon 05437-2803

FILMEN
IN HOLLAND

kosten, noch moeite

noch kijkers gespaard !

Het gebeurt niet zo erg veel, dat buitenlandse
maatschappijen ons kleine landje kiezen als loca-
tion (filmterm) voor hun aktiviteiten.
Do Big City Production, een Engelse Maatschap-
pij, heeft echter onlangs weer eens de lage landen
bij de zee als opnametoneel gekozen.
Het betrof hier de film 'Puppet on a chain' waarin
Barbara Perkins, bekend van de tv-serie 'Peyton
Place' de hoofdrol vervult.

Bij dit spektakel werd uitgebreid gebruik ge-
maakt van speedboten met enorme Mercury mo-

ren.
ien achtervolging met deze voertuigen op het IJs-

selmeer, het rammen van een sluisdeur door een
speedboot waren daarbij opgenomen.
Wim Kan heeft eens over een bepaald tv pro-
gramma gezegd 'Kosten noch moeite, noch kijkers
gespaard1 en in dit geval zou dat kunnen slaan
op de honderden toeschouwers in Amsterdam die
in gevaar kwamen doordat een brandende ben-
zinelading in de buurt van andere schepen kwam
waar de kijkers, belust op sensatie stonden te
wachten op de dingen die komen gingen.

Via glijbaan
Nederlands stuntman Wim Wagenaar vloog met
zijn speedboot via de glijbaan over een dekschuit,
de schade aan de sluisdeur was aanzienlijk, de
brandweer rukte met groot materiaal uit . . . .
Wim Wagenaar voer in totaal drie speedboten
in de poeier, maar na inspektie bleek dat nog een
boot na grondige reparatie te behouden bleek, de
andere waren total loss .

Gezellig
Nogmaals, kosten noch moeite zijn gespaard om
het Nederlands publiek straks een gezellige bios-
koopavond te bezorgen.

De wereldpremière in Nederland, vond in decem-
ber plaats, het is maar dat u het weet!

'Kijker'

dat we
zulke mooie

meubelen
konden
betalen

WE MOETEN OOK
EENS EEN NIEUW
BANKSTEL KOPEN

WE VINDEN
BANKSTEL

PRACHTIG,
MAAR IS
DE KWALITEIT
WEL GOED
VOOR DIE

PRIJS ?

BEN JE
TEVRE.DEN ?

DOORDAT
VOORDELIG

NOU EN OF,
IKHAD NIET GE-
DACHT, DAT WE
ZULKE MOOIE
MEUBELEN

KOND6N
BETALeN.

'T IS WEL NODIG.
MAAR WAT JIJ MOOI
VINDT IS ALTIJD ZO

PUUR.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

2e fles ranja HALVE PRIJS !!

2 kuipjes WEU 112

Blik SPERZIEBONEN 79

425 gram ROOKWORST van 219 voor 799

2e blikje nootmuskaat HALVE PRIJS ! !

200 gram HAAGSE LEVERWORST 89

200 gram LONKA ELITE TOFFEE'S 79

GRATIS DRINKGLAS BIJ NESQUICK

Litersblik ABRIKOZEN 139

2 kilo GOLDEN DELICIOUS 139

GEVRAAGD: NET WINKELMEISJE

REMMERS
DE SPAR

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

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

In verband met de opheffing van onze zaak op zondag 14 maart a.s.

bieden wij u onze

binnen en
buitenlandse likeuren
AAN MET EEN

KORTING VAN 15 PROCENT !!

Alles moet weg !

Tot zaterdag 13 maart

kunt u nog profiteren !

^U&
hotel café restaurant slijterij ̂  £fifa ̂

^^Zutphenseweg - Vorden

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

Martens
sieeds doeltrelfendl

Autphenseweg - Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Wie helpt ons op kantoor bij een
goede en snelle klantenbediening ?
Door uitbreiding van de werkzaamheden zoeken
wij voor de administratieve verwerking van de
orders (in- en verkoopadministratie) enkele

meisjes of jongens
(ca 16-20 jaar)

die in ons team aan één van de facetten van de
klantenbediening willen meewerken.

Het gaat hier om verantwoordelijk werk, dat accu-
raat moet worden verricht, dat in het algemeen ge-
daan kan worden ook -wanneer men geen speciale
kantooropleiding heeft genoten.

Dagelijks tijdens de kantooruren alsmede 's maan-
. dagsavonds van 7.00 - 8.00 uur zijn -wij gaarne be-

reid verdere inlichtingen te verstrekken over 'de
werkzaamheden, de arbeidsvoorwaarden e.d.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch
•kontakt opnemen, tel. (05750) 5551, toestel 353.

REESINK
HAVENSTRAAT 7 . ZUTPHEN



Donderdag

500 gr. speklappen 170

Vrijdag en zaterdag

500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt 225
500 gr. doorregen vlees 345
200 gr. gebraden gehakt 140
200 gr. boterhamworst 80

500 gr. zuurkool 50
250 gr. fijne rookworst 120

500 gr. haas-, rib-,
schouderkarbonade 298

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

SIMCA1501

Een luxe gezinswagen op en top. Maar
dan een wagen die - als het moet -
1 £ a 2 m3 vracht kan meenemen. En die
een top van 160 heeft. Kortom: een
chique verschijning met verrassend veel
mogelijkheden. En Simca-service erachter.

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Vorden - Telefoon 1256

':' i: •

Vitrage
met de,

Gouden Draad

ADO
vitrage

het visitekaartje
van uw woning!
Wacht daarom niet 'langer
en 'kies uit één van die prachtige
ADO-dessins.

ADO vitrage
maakt uw dromen

tot werkelijkheid!

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Geschaafd en
geploegde

planken
Ie en 2e soort

uit voorraad leverbaar.

, Vergelijk de prijzen
nergens zo voordelig

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- H86

Te koop: 2 grijze kolen-
haarden en een l jaar ou-
de hond, lief voor kinde-
ren. A. Bruins, Bog ge-
las r 5, Warnsveld

Kunststof
keuken-
kasten

50 cm breed slechts
ƒ55,-

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Te 'koop: l r.b. vaarskalf
8 dagen oud. H. Horst-
man, Reeoordweg l
Mossel Vorden

Te k.oop:Dragende BB-
gelten. H. J. Berenpas,
Strodijk 7, Voeden

Hardboard
deurplaten

77 x 205

nu slechts ƒ 3,65 p. st.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Te koop gevraagd: Vrij-
staande goed onderhou-
den woning. Liefst Vor-
den en omgeving.
Brieven onder no. 49-2
bureau Contact.

Te koop «gevraagd: (Les)
gitaar. Els Idema, Ree-
oordweg 8, telefoon 6814

Betonblokken
24 x 33 cm, kleur rood

10 cm dik geschikt
voor schuren, werk-

plaatsen, loodsen, ga-
rages, enz. enz.

Afgehaald en kontant
80 cent per stuk

inkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Uier- en tepel-
beschermer
geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde tepels
meer en geen mislukte
melklijsten. Per stuk
f 32,—. Bij 5 stuks ƒ 30,-
Franko huis.
A. R. WAGENVOORT
STALINRICHTING
Julianalaan 16 - Vorden
telefoon 05752-1259

Zojuist weer
ontvangen zeer voor-

delige partij

Spaander-
plaat

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
TeleJfoon 05752-1486

ZEUGEN-
KOOIEN
VOER- EN
LIGBOXEN
KRAAMHOKKEN
goedkoop

G. Weulen Kranenbarg

Vergadering
VARA
Op 12 maart in café Eskes 8 uur.

Het bestuur.

Profiteer van onze nieuwe sor-
tering

KOP EN SCHOTELS
in prachtig porcelein of groen
aardewerk.

Per stuk ƒ 7,75

6 voor ƒ 9,95

1 SET LONGDRINKGLAZEN
a 4 stuks, Leerdam

voor ƒ 2*25

ROLVEGERS
van ƒ 18,95 voor

ƒ 12.95

RIETEN FLESSENDRAGERS
voor 6 flessen, verschillende kleu-
ren, zeer apart.

Van ƒ 16,95 voor

ƒ12,95

Zolang de voorraad strekt bij

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

KRIJGT U EEN NIEUWE
WONING
OF WENST U UW
INTERIEUR TE VERNIEUWEN

Gaarne maken wij u een vrijblij-
vende prijsopgaaf.

VOOR MEER KEUS
BLIJVENDE SERVICE
EN VOORDELIGE PRIJZEN

Uw woninginrichting

WONINGIN RICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zie onze speciale

woonvisie-uitgave

NKV AFDELING VORDEN

Voorlichtingsavond
op maandag 15 maart a.s. om
20.00 uur in de zaal van hotel
Bakker te Vorden.

Spreker de heer W. Jansen over 'het onder-
werp:

„VAKBEWEGING IN EEN
ROERIGE TIJD"

Uw aanwezigheid wordt zeer op
prijs gesteld.

Het bestuur.

VRIJDAG EN ZATERDAG

1 bos freezia-s
Verder ruime sortering

potplanten en

Ook vOor goed verzorgd

bruids- en grafwerk
naar

Kwekerij
Wehmezicht
Nieuwstad 57 . Telefoon 1987

G. KLEIN HANEVELD

KOLEN
de grootste sortering

G. Weulen Kranenbarg

Wandtegels
15 x 15 cm, kleur wit

en crème

l t.m. 200 st. ƒ 25,76
p. 100 st.; 201-500 st.
ƒ 22,40 p. 100 st.; 501
en meer ƒ 21,28 p. 100
stuks. Inklusief BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

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

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

Betontegels
30 x 30 cm 2e soort
afgehaald en kontant

ƒ 0,37 per stuk

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN
is

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Wasbare
muurverf

normale prijs ƒ 12,50
bij ons f 9,—

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Veegvaste
muurverf

per emmer a 4 kg
f3,-

normale prijs ƒ 5,45

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 1486

Ons assortiment
Tijdschriften
Poc-kets
Kinderboeken
Jeugdpockets
is groots

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6

Speciale
aanbieding

Hardboard
bij afname tot 25 m2

ƒ 2,70 per m-

boven de 25 m2 slechts
ƒ 1,85 per m2

inkl. BTW

Do©°het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Adidas-,,Rekord"
wit met groene banden, ca. 26,9O
Adidas-,,Favorlt" — (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a.1B,5O

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg ~ Vorden

ZONDAG 14 MAART A.S.

Aanvang 14.30 uur

VORDEN 1 -
KOTTEN 1

Op het gemeentelijk sport-
park.

Dinsdagavonds 'bridgen in 'hotel
Bakker te Vorden

11 maart Bejaardenkr. 14.15 uur in 't nut
11 maart Herv. Vrouwengroep Dorp
11 maart KPO voorlichtingsavond Piedro

schoenen in zaal Schoenaker
11 maart Vrouwenvereniging Wilden'borch
12 maart Vergadering VARA in café Eskes
15 maart Voorlichtingsavond NKV in hotel

Bakker
16 maart NCVB vergadering
16 maart Voorlichtingsavond woningbouw-

vereniging Thuis Best in zaal
't Wapen van Voorden

19 maart Ouderavond Prinses Julianaschool
Wildenborch

20 maart Jaarlijkse toneeluitvoering
Vordens Toneel in het Nutsgeb.

20 maart Jong Gelre discobal in de zaal van
„'t Wapen van Vorden"

21 maart Oecumenische Lijdensdienst voor
jong en oud

23 maart Openbare verg. met min. Schut
uitgaande van ARP

23 maart Ledenvergadering en filmavond
Veilig Verkeer Vorden

25 maart Bejaardenkr. 14.15 uur in 't nut
25 maart KPO-avond
30 maart Vergadering HSV De Snoekbaars

in café Eskes
30 maart Kijkavond school Het Hoge
l april Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
3 april Jubileumuitvoering muziekverenig.

Concordia in het Nutsgebouw
Vorden"

17 april Bal voor gehuwden en verloofden
café-rest. 't Wapen van 't Medler

17 april Dansavond muziekvereniging Con-
cordia in zaal „'t Wapen van

22 april Nutsavond in het Nutsgebouw
23 april Feestavond 'gymnastiekvereniging

Spart a en zwem- en poloclub
Vorden

15 mei Uitvoering Nutsblokfluit- en
melodicaclub

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

Nü
hoge inruilwaarde

voor uw oude zwart-wit televisie
'bij aankoop va,n een

KLEURENTELEVISIE
Kleurentelevisie 56 cm beeld met
inruil mogelijk voor

ƒ 1595,-
TELEVISIE - RADIOHANDEL

BH VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46
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