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Hoe is 't meugelek?
Wat een stuksken in de krante al niet te doene kan maken!
Et lek allemaole zoo simpel, en iedereene kon et zien, zoo
hier en daor begonnen d'r basten in de hadde weg te sprin-
gen. Daor stonnen dan peppels langes en dat wazzen de
boosdoeners, die stokken de wottels d'r onder en brokken
de boel kapot. En zoo wodden van hogerhand verordineerd
dat 'r gien peppels meer langes de hadde wèège epot moch-
ten wodden - ander holt dat kon gien kwaod.
Wel jommer veur de boem - die hadden an die peppels al-
tied nog een spaorpötjen ehad, en dat andere holt kost de
gemeente alleene maor geld, maor d'r lek niet anders op te
zitten. Allemaole heel gewoon, en, eerlek ezeg, zelf he'k ok
gien oogenblik etwiefeld of dat wel goed was. En toe
schreef d'r eene in de krante: „Pot maor gros peppels lan-
ges d'r hadde waege - zie doet gien kwaod!" . . . Die man
hef d'r van ewetten - hie wodden d'r aover anesprokken, en
zien telefoon ston zoowat gluuend. „Hoe of e zooiets kon
schrieven en of e dan gien oogen in de kop had?" Zien ant-
woord was heel nuchter: „At ze een weg waor al peppels
langes staot gaot verharden brekt de wottels de weg kapot
maor at ze peppels pot langes een weg die al hard is doet
ze d'r niks an. Kiek zelf maor es rond!".
Ik hebbe d'r met mien rondfietsen es let op edaon - die man
had geliek! D'r staot genog peppels in de barm - soms wel
een arm vol holt - en zie beschadigt niks. Ze kont de boern
gros weer peppels laoten potten langes de hadde wèège . . .!
En wa'k mien nou afvraoge: hoe is et meugelek da'k daor
niet art edach hebbe - ik hebbe et toch vake genog ezien?
Hoe is et meugelek dat ok gie eene van de „vroede vaderen"
zooat die man schreef - op 't ende kwam en zei „daor klopt
iets niet, kiek maor es naor die olde peppels die op nog gien
meter van de weg staot zonder dat ze scha doet!" En waor
wazzen de ambtenaren die eur raod mot geven . . . ?
Daor zit wat scheef met onze lèvenswieze - met onze scho-
len - met onze kennis! Tn de jonge tied wodt ons al een hoop
inepompt - op dezelfde lèèftied mot ze allemaole maor zoo
wied en zoo wies wezen um naor de schole te können gaon.
Wie deurleert wodt nao verloop van tied op et matjen eroe-
pen um uuteheurd te wodden of e genog deuntjes uut de
kop op kan zeggen. Wi'j léést de krante - luustert naor de
radio - kiekt naor de televisie, en meent da'w aarig op de
heugte bunt. Maor et eenvoudige, zelfstandige heurn-zien-
begriepen en onthollen ontgeet ons! Wi'j kriegt gewoon te
volle van et goeie - net as soms bi'j een melkkoe die nog
meer krachtvoer mot vretten - as bi'j land dat nog meer
emest wodt - et helpt in 't laatste niet meer en deut dan
meer kwaod as goed. Dat he'w nou können zien bi'j dat
peppels potten. De jach op diploma's is nog lange niet eslot-
ten - sommigen wilt de leerplicht nog weer verlengen - ge-
woon maor deurdollen op een weg die verkeerd uutkump!
Laot die veurstanders et nou eers zik eigens en een ander es
veurstellen waor of ze aover praot - an de „alleen-verstan-
dig-makende" schoole gleuve mi'j niet meer . . .
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DERKSEN
GOEDERENHANDEL
Spalstraat 32 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1884

De zaak waar kwaliteit en service voorop staat!

Werkkleding - Werkschoenen
Regen en sportkleding - Spijker en
Corduroy broeken . Dump artikelen
Nato jacks - Overhemden - T-shirts
Efn alle soorten truien

Nu ook elke vrijdag in Vorden op de markt

Overleden
Op de leeftijd van 76 jaar is overleden de heer H. Folmer,
oud-hoofd van de R. K. lagere school te Kranenburg. De
heer Folmer volgde in 1927 de heer Abeling op als hoofd
van deze school en bleef tot aan het eind van de vijftiger
jaren hoofd waarna de heer G. Bekker (het huidige school-
hoofd) hem opvolgde.
Behalve de school waaraan hij jarenlang zijn beste krachten
heeft gegeven, ging zijn belangstelling uit naar het plaatse-
lijke verenigingsleven. In het sociaal-charitatieve vlak werkte
hij onder meer als bestuurslid van de R. K. Maatschappe-
lijke Gezinszorg. Voorts was hij jarenlang penningmeester
van de KVP, bestuurslid van de toneelvereniging Internos,
voorzitter van de afdeling Vorden van het Rode Kruis, grote
stimulator van de bloedtransfusiedienst. In vele andere ver-
enigingen bekleedde hij nog funkties. Hij was een groot lief-
hebber van de natuur. Bekend is dat hij in deze streken altijd
een van de eersten was die het kievitsei vond.
Woensdagmorgen werd zijn stoffelijk overschot, na een uit-
vaartplechtigheid in de Christus Koningkerk te Vorden, on-
der grote belangstelling ten grave gedragen.

Lesing
Zoals wij reeds de vorige week in een advertentie meedeelden
zal op donderdagavond (morgen) in zaal Eskes de heer
mr W. Aantjes te Utrecht, voorzitter van de AR Tweede
Kamerfraktie, het woord voeren. Iedereen is daar welkom.
Hij zal spreken over, zoals het in de advertentie stond, de
wonderlijkste kabinetsformatie die Nederland ooit heeft ge-
kend.
Voor de leden van de KV delen wij even mee dat de verga-
dering is uitgeschreven om half acht omdat vooraf nog enige
huishoudelijke zaken moeten worden afgehandeld. Vooral
voor hen die een uitnodiging hebben gekregen delen wij mee
dat de vergadering niet zal worden gehouden in het Jeugd-
centrum zoals abusievelijk werd meegedeeld, doch in zaal
Eskes.

Gems
jubilaris
(40 jaar)
kreeg
gouden
medalje!

Vorige week heeft burgemeester A. E. van Arkel op de door
Gems Metaalwerken BV gehouden receptie, de ere-medaille
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in goud, uitge-
reikt aan de heer E. J. Kettelerij prokuratiehouder, ter gele-
genheid van het feit dat hij 40 jaar aan bovengenoemd be-
drijf verbonden was.

Voordat de burgemeester de heer Kettelerij de versierselen
behorende bij deze onderscheiding op de borst speldde, her-
innerde hij aan de loopbaan van de jubilaris gedurende zijn
40-jarig dienstverband bij Gems zowel als aan zijn werk-
zaamheden voor het Vordense openluchtbad In de Dennen,
van welk bad de heer Kettelerij vanaf 1941 sekretaris-pen-
ningmeester is.

Voorafgaande aan deze huldiging had de direkteur van
Gems, de heer J. W. Emsbroek, namens Gems Metaalwerken
BV en G. Emsbroek CV Vorden het woord gericht tot de
jubilaris. Hij overhandigde de jubilaris een geschenk onder
couvert.

Namens de ca 150 medewerkers bracht de heer H. van Dors-
ten, als voorzitter van de personeelsvereniging „Gems" de
gelukwensen over en overhandigde namens de medewerkers
een stereo-cassetterecorder „als blijk van stoffelijke waarde-
ring voor het feit dat u zowel de vertrouwensman bent van
de direktie alsook voor iedere medewerker, een kollega voor
allen en een vriend voor velen".
Na afloop van de receptie werd in zaal 't Wapen van Vor-
den feest gevierd door direktie en genodigden.

Gemeente
njfuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 nar
Spreekuur burgemeester A. ̂ ^an Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 CTT 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 nar

Onlangs is in deze rubriek in het kort gewezen op de
noodzaak van het bezitten van een hinderwetvergun-
ning voor een agrariër. Mede omdat hierover enkele
reakties zijn binnengekomen, lijkt het ons wenselijk
iets dieper op dit onderwerp in te gaan. In twee af-
leveringen laten we dan ook een uittreksel volgen van
het artikel dat de heer E. Overbosch in juni 1972
schreef in het tweemaandelijkse tijdschrift 19NU, een
uitgave van de Stichting Public Relations Land- en
Tuinbouw in Den Haag.
Zoals begrijpelijk blijft de verantwoordelijkheid voor
het artikel bij de schrijver ervan; het kollege van B
& W acht echter de daarin behandelde stof als zoda-
nig belangrijk genoeg om er kennis van te nemen: het
geeft nl. duidelijk aan welke moeilijkheden er kunnen
ontstaan, als een agrariër geen hinderwetvergunning
heeft of deze te laat aanvraagt, en dat een gemeente-
bestuur ook is gebonden aan hogere voorschriften op
dit gebied.

DE HINDERLIJKE HINDERWET
Sinds 1967 is op het platteland de waarde van een
goede buur met sprongen gestegen. De slechte buur
kreeg in dat jaar van Vrouwe Justitia een fel wapen
aangereikt om zijn veehoudende buurman waarmee
hij in onmin leefde, een beslissende uppercut toe te
dienen. Menige boer heeft dat al tot zijn schade on-
dervonden. „Het is een schokkend iets" zegt Henk
Schutte (26) in Aalten. „Doe je je best om er wat van
te maken en dan proberen ze je dit aan te doen. Je
bent machteloos." In 1971 nam hij de varkensmesterij
aan de Heijinkdijk over van zijn vader, Jan Schutte
(62), die nog steeds meewerkt op het bedrijf. Enige
honderdduizenden guldens zijn geïnvesteerd in deze
onderneming die 85 tot 90 varkens per week aflevert.
Het hoefijzer in de handschoen van de oneerlijke bok-
ser heet Hinderwet en de Schuttes zijn er zojuist door
getroffen, zij het niet beslissend. Maar toch voldoende
om zich zeer onaangenaam geraakt te voelen. Een
naburige campinghouder heeft er namelijk bezwaar
tegen, dat zij de bij de Hinderwet vereiste vergunning
tot uitoefening van hun bedrijf krijgen.

Hoe zit dat eigenlijk met die Hinderwet? Ir T. T.
Wind, deel uitmakend van de braintrust van het
Landbouwschap, houdt zich intensief bezig met de
problemen die deze bejaarde wet oplevert. „Het is
een oude wet, namelijk van 1875, die in 1952 is ge-
wijzigd", zegt hij. „Het beginsel van de wet is heel
eenvoudig: Je mag je buren geen hinder toebrengen."
In juridische taal klinkt dat iets anders. Artikel 2
van de Hinderwet luidt: „Het is verboden inrichtin-
gen, welke daarbuiten gevaar, schade of hinder kun-
nen veroorzaken, zonder vergunning op te richten, in
werking te brengen, in werking te houden, uit te brei-
den of te wijzigen."

Mestopslag
Tot die inrichtingen worden ook geteld de opslag-
plaatsen van mest of meststoffen. Dat staat omschre-
ven in het Hinderwetbesluit. Hiervoor is dus een
vergunning vereist. Het opmedtlijke is echter, dat de
Hoge Raad reeds in 1927 en^Pi8 en nogeens in 1952
en 1953 heeft verklaard, dat dit niet geldt voor de
mestopslag bij een veehouderijbedrijf. Welke zorgen
de boer ook mocht hebben, in elk geval hoefde hij
niet in benauwenis te verkeren over het al of niet
verlenen van een hinderwet^Kgunning. Informeerde
hij in het gemeentehuis naa^pb eventuele noodzaak
van een Hinderwetvergunning, dan kreeg hij steevast
ten antwoord, dat deze voor zijn bedrijf niet nodig
was. De gemeenten stelden zich dus in het algemeen
achter de uitspraak van de Hoge Raad.
Zó was het tot 1967, een jaar dat de boer bij zijn an-
dere problemen ook nog Hinderwetzorgen bracht.
De Kroon stelde toen in een beroepsprocedure van
een varkenshouder tegen de gemeente Kerkwijk, vast
dat voor een mestopslag bij een agrarisch bedrijf een
Hinderwetvergunning nodig is. De Kroon stelde zich
dus op een geheel ander standpunt dan de Hoge
Raad.

Deze uitspraak van de Kroon blijkt fataal voor heel
veel bedrijven. Vrijwel niemand had een vergunning,
omdat dit volgens de gemeentelijke overheid niet no-
dig was. De veehouderij was dus volgens een uit-
spraak van de Kroon, die in Hinderwetszaken het
laatste woord heeft, meestal in overtreding. Op het
eerste gezicht leek dat niet zo erg. Men krijgt ge-
woonlijk nog de gelegenheid om alsnog een vergun-
ning aan te vragen bij het gemeentebestuur. Daarmee
begonnen de moeilijkheden echter. Er wordt namelijk
nagegaan in welke mate er hinder is en of die hinder
kan worden voorkomen of weggewerkt. Het gaat
daarbij niet slechts om de mestopslag maar om het
gehele bedrijf. De gemeenten kunnen dan als eis stel-
len dat er bijvoorbeeld een gesloten gierkelder moet
komen, die regelmatig wordt leeggehaald, of dat er
slechts een bepaald aantal dieren mag worden gehou-
den. Naarmate de buren dichterbij wonen, worden de
eisen, die aan het bedrijf gesteld worden, zwaarder.
Men kan zelfs een vergunning weigeren en het bedrijf
stilleggen, als de hinder niet kan worden opgeheven.

Neus
De fijne neus van de Kroon heeft evenwel vastgesteld,
dat er nog geen afdoend middel tegen stankhinder is
gevonden. Uit de praktijk blijkt dan ook, zegt de heer
Wind, dat nogal eens een vergunning wordt gewei-
gerd aan een varkensmesterij die binnen ongeveer
vijftig meter afstand van woningen ligt, als de bewo-
ners van die woningen gaan klagen.
En dan staat de varkensmester daar met lege handen.
Weigering van de vergunning is de nekslag voor zijn
bedrijf dat vrijwel waardeloos is geworden. Er wordt
namelijk geen enkele schadevergoeding gegeven. De
Kroon redeneert spijkcrhard: Ook al was je hier
honderd jaar boer en hield je honderd jaar varkens,
je behoort op grond van de wet een vergunning te
hebben. Iedere aanvraag om een vergunning wordt
dan ook in principe bekeken alsof hij afkomstig is
van een ondernemer die een bedrijf wil beginnen.
„Dat is uiteraard hoogst onbillijk", aldus ir Wind,
„want de man kon niet weten dat hij een vergunning
nodig had, toen hij boer werd."
Tot zover het eerste gedeelte van het uittreksel; zoals
reeds in de aanhef gezegd, kan het gemeentebestuur
voor dit artikel geen verantwoording nemen, temeer
niet omdat zij zelf is gebonden aan de (Hinder-)wet
en andere hogere voorschriften.
Een volgende keer zal de uiteenzettingen van de heer
E. Overbosch worden vervolgd.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. W. M. Weenink (Warnsveld)
19.00 uur gezamenlijke jeugddienst in de Geref. kerk

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier bidstó'nd voor gewas - arbeid
19.00 uur Jeugddienst in de Geref. kerk
ds. Schipper Hervormd predikant te Winterswijk

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot 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.y.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gaflée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur,
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346; b.g.g. '05750)2931

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

GEBOREN: Lambertha Dianne, dochter van D. J. G.
Harmsen en M. J. Marsman.
ONDERTROUWD: J. A. J. van Maren en A. M. Groot
Wassink.
GEHUWD: H. J. van de, Meene en M. H. Hoetink.
OVERLEDEN: J. Kettelarij, 27 jaar, echtgenoot van H. J.
Nijenhuis; J. M. Jansen, 87 jaar, wed. van A. C. J. Hof.

Z I L V E R W I T EDELSTAAL.

KOERSELMAN CASSETTES



SUPERMARKT
presenteert:

NIEUW .'

De Betuwe
VRUCHTENMOES
3 SMAKEN fampof van 748 voor 728 BIJ ONS VQOR

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks nu 128
FIJNE VERSE WORST

500 gram 278
Voor een heerlijke erwtensoep

BOVENBEEN 500 gram 198
VARKENSPOOTJES

3 stuks voor 75
SAUCIJZEN

500 gram 278
RUNDERROLLADE heerlijk gekruld

500 gram

H4CHEVLEES

300 gram

RUNDERLAPPEN

500 gram

468
228
368
518

150 gram Gebraden Gehakt

100 gram Gekookte Lever

150 gram Boerenmetworst

200 gram Gelderse Kookworst, alleen aan

Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

79

89

98

stuk . . 99

VAN DE JUWEELBAKKER

Zak vol KRENTEBOLLEN
Heerlijke SNEEUWTAART voor
Populair WJt Of bruin brOOÖ geeneden - Bij ons altijd

Krat a 24 flesjes

Classe Royal

BIER

deze week voor

Herschi

CASSIS

literfles 135

Elke 2e fles

89

Herschi VRUCH-

TENLIMONADE

literfles 95

elke 2e fles

69

3/4 pot

ABRIKOZEN

OP SIROOP

van 145 voor

109

Literkruik

FRAMB.-BESSEN

WIJN met jenever

van 345 voor

225
pffiffifflrWVWWWWWW^^

PROFITEER HIERVAN l

Remia SLASAUS
BIJ ONS GEEN 750 MAAR NU

Groot pak

WEEKEND

BISCUITS

voor

89

Pak

d 8 stuks

DENNEKOEKEN

nu voor

98

Lekker zacht

snoepje

ANANAS puntjes

per bakje

129

Jumbo-Jet

enorm grote

ONTBIJTKOEK

van 129 voor

109

Voor de kleintjes

LANGE VINGERS

per pak

van 89 voor

69

VAN DOORN

ZANDRUITJES OF
KOFFIEKOEKJES

NU PER PAK

Melk, puur of

hazelnoot

van Houten

CHOC. REPEN

4 st. van 98 voor

79

Grote zak vol

MARS

JUNIOR

van 208 voor

169

Fync

JAMAICA

RUMBONEN

van 156 voor

129

De Heer

CHOCO-

LAADJES bakje

a 150 gram voor

109

JONGE V.V.

KAAS

500 gram

voor

298

ALLEEN IN ALBERS SUPERMARKT

van Nelle

Prisma KOFFIE
ELDERS ALTIJD 2.72 BIJ ONS NU STEEDS

Groente en Fruit
Donderdag:
Heerlijke jonge KASSPINAZIE

heel kilo voor slechts 98
Vrijdag
PANKLARE WORTELTJES 500 gram 49
Zaterdag
BLANKE WITLOF 500 gram 79
Grote honingzoete

H ANDSINAASAPPELEN per net 198
BLOEDSINAASAPPELEN

14 stuks 198
IMPORT HANDAPPELEN

Morgenduft per kilo 119
BAMI PAKKET

per pak 119
Jonker Fris SOEPGROENTE

nu per blikje 29
Tonnetje DASH ZEEPPOEDER

nu voor

Koffer SUNIL ZEEPPOEDER

van 745 voor 595
FA DOUCHE SCHUIM

van 590 voor 390
ROBIJN WASVERZACHTER

iy2 liter van 238 voor

Busje a 50 gram WITTE PEPER

of NOOTMUSKAAT voor

198

89



Met blijdschap en dankbaar-
heid geven wij kennis van
de geboorte van ons doch-
tertje en zusje
Lambertha Dianne
Wij noemen haar EDITH
D. J. G. Harmsen
M. J. Harmsen-Marsman
Gerard
Vorden, 7 maart 1973
Schimmeldijk 4

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje
Gerda Hendrika (Rlanne)
J. W. van den Brink
G. H. van den Brink-Kuenen
Lidy - Marijke
Wichmond, l maart 1973
Lankhorsterstraat 17

Wij willen langs deze weg
allen hartelijk danken voor
de felicitaties, kad<xxs en
bloemen die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons 25-jarig huwelijks-
feest
L. H. Visscher en
echtgenote
Warnsveld, maart 1973
Rietgerweg 3

Interkerkelijke
Jeugdd/enst
a.s. zondag 19.00 uur
Voorganger: ds Schipper
Komt allen!

Te koop Berini bromfiets
(1970) weinig bereden, in
prima staat f 225,-
Verschuur, Schuttestraat 5

Te koop weg. beëindig, bedr.
guste koe, briefjes inleveren
voor zaterdagmiddag 12 uur
Inlichtingen buro Contact

Te koop jonge konijnen
G. J. van Zeeburg
't Jebbink 11 Vorden

Gevraagd een kosthuis door
arbeider van de Empo
middelbare leeftijd
in of bij Vorden
Brieven onder nr óO-l
buro Contact Vorden

TOOR

WAAR:
Wapen, en sporthandel

steedi Joeltrtffcndl

Zntphenseweg - Vorden

Te koop vierdels van een
dikbevleesde jonge koe
H. Derksen, Polweg 7
Wichmond

Te koop een g.o.h. bromfiets
Sparta mobilette
Telefoon 1498

Klusjes-service, gehele week
onder garantie o.a.
elektra, gas, waterleiding,
centrale verwarming, stof-
zuigers, strijkijzers, was-
automaten, geysers, gazon-
maaiers, melkmachine
kontroles, alles op technisch
gebied, tevens verkoop.
Fabrieks en Horeca
onderhoud
Bel of schrijf naar:
J.H.D. TECHNIEK
Rijkenhage 4 - Zutphen
Telefoon 05750-8661

Te koop g.o.h. damesrijwiel
't Hoge 82
Vorden

Interkerkelijke
Jeugddienst
a.0. zondag 19.00 uur
Voorganger: ds Schipper
Komt allen!

Gevraagd met spoed
te koop of te huur
'/2 of l ha bouw of weiland
in omgeving van Vorden
Boomkwekerij-Tuinaanleg
M. G. SPIEGELENBERG
Zutphenseweg 57 - Vorden
Telefoon 05752-1964

Te huur gevraagd in dorp
Vorden: woonhuis
of evt. koophuis
Burg. Galléestr. 65 Vorden

Te koop VW 1200 bj. 1957
zeer geschikt voor cross
De Haar 4 Vorden

Meisje 19 jaar zoekt kamer
met gebruik van keuken
Brieven onder nr 50-2
buro Contact Vorden

Inplaats van kaarten

FRITS MAANDAG
en
RIA KLEIN BRAMEL

Wij gaan trouwen met toestemming van onze
ouders op vrijdag 23 maart 's middags om
13.30 uur in het gemeentehuis te Vorden

Zelhem, Thorbeckestraat 46
Vorden, Almenseweg 11
Toekomstig adres: Jozef Israëlstraat 19, Zelhem

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in hotel
Het Witte Paard te Zelhem

Inplaats van kaarten

Op 21 maart a.s. hopen onze geliefde ouders,
behuwd-, groot- en overgrootouders

J. W. GOLSTEIN
en
T. H. GOLSTEIN-WICHERINK

hun 50-jarige echtvereniging te herdenken

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is
de wens van hun dankbare kinderen, klein-
en achterkleinkinderen

Vorden, maart 1973
Nieuwstad 30

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.00 uur i
in hotel 't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

Berkelmans

Moderne herenschoen

Prijs f 53,95

WU NK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

Rijles ?
Belt u dan 7753.'

Erkende VAMOR rijschool

Bultman
Hert. Karel van Gelreweg 35, Vorden

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Heden behaagde het de Here tot Zich te nemen
mijn geliefde man en onze pappa

JAN KETTELARIJ

op de nog jeugdige leeftijd van 27 jaar

Rust zacht Jan

HANNIE
INGE EN YVONNE

Vorden, 10 maart 1973
Prins Bernhardweg 17

Geheel onverwacht werd uit ons midden weg-
genomen onze lieve zoon, broer, zwager en oom

JAN KETTELARIJ

op de leeftijd van 27 jaar

Vorden: J. Kettelarij
G. Kettelarij-Zweverink

Gubjerg: J. H. Larsen-Kettelarij
Denemarken R. Larsen

Heidi en Sonja

Vorden. 10 maart 1973

Heden overleed plotseling onze geachte mede-
werker

JAN KETTELARIJ

Zijn trouw, eerlijkheid en vakmanschap zullen
wij nimmer vergeten

Fam. Bosch

Vorden, 10 maart 1973
Schuttestraat 9-11

Fles H ALFVETTE M ELK van 74 voor 59

100 gram BOERENHAM van 135 voor

150 gram BOERENMETWORST van 139 voor ...

SPAR THEEZAKJES van 94 voor

Litersblik BRUINE BONENSOEP van 185 voor

% blik AARDBEIEN OP SAP van 120 voor

3 pakjes SPAR MARGARINE van 129 voor

5 kilo AARDAPPELEN

500 gram ROYAL KOFFIE van 342 voor

Blik SPAR NASI of BAMI van 198 voor

Zak ENGELS DROP van 105 voor

Pak SPECULAAS van 100 voor

SPAR MINI PANTY van 169 voor

2 pak SPAR LUCIFERS van 86 voor

Zak DOBBELMAN BLAUW van 615 voor

2 kilo SINAASAPPELS

1% kilo GOLDEN DELICIOUS

REMMERS
SUPERMARKT

89

118

78

159

108

79

179

318

178

89

89

149

79

475

198

159

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Heden overleed plotseling onze geachte kollega

JAN KETTELARIJ

in de leeftijd van 27 jaar

Personeel firma Bosch

Vorden, 10 maart 1973

Op 8 februari is plotseling in Canada overleden
jn de leeftijd van 52 jaar, onze beste zwager en

m
HENK JANSEN

echtgenoot van Reina Jörissen

M. J. Kroneman
J. C. Kroneman-Jörissen

en kinderen

Vorden, Burg. Galléestraat 9

Voor uw bewijzen van deel-
neming in welke vorm ook,
door ons ondervonden tij-
dens de ziekte en na het
overlijden van onze geliefde
moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

Johanna Tjoonk
Groot Nuelend

betuigen wij onze grote
erkentelijkheid

Uit aller naam:
fam. Tjoonk

Hoenderloo, maart 1973

Verhuur
gelegenhefdskledlng voor
heren, In zwart en gr\Js

GEBE. WIL.LEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

SIMCA1100
De wagen voor mensen die ervan houden te
improviseren en initiatieven te realiseren.

Voor hen zijn al die technische en andere
snufjes van belang die de 1100 verheffen ver

boven het conventionele "vervoermiddel". Ervaar
ook het comfort en de moeiteloze besturing

in één van de acht
verschillende

uitvoeringen.

67

teSTAHTEH
Kookpannen
Steelpannen
Koekepannen
Fluitketels

Zware uitvoering,
geëmailleerd met
dekor, geschikt voor
gas, elektrisch en
kolen

STERK
VERLAAGDE
PRIJZEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124) P

vast tapijt
OP KAMERBREEDTE

Onze koJ/ektie

vaste tapiten
is geheel anders dan anders !

EXCLUSIEVER
MOOIER
MAAR NIET DUURDER !

Doch wel:
5 JAAR GARANTIE
BETERE SERVICE
MET VAKMANSCHAP GELEGD

Dat is 't,
waarom wij zoveel tapijt verwerken!

WONINGINRICHTING

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

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

SIMCA

zegt men in Ethiopië tegen brood.
Gezien de vele Ethiopische mara-
thonlopers moet het voedzaam

spul zijn. Ijzersterk zit ü in dat opzicht met het brood van uw Echte
Bakker: geen extra vetten in het brood om de malse schijn op te hou-
den, maar pure krachtstof in puur prachtbrood. Uw Echte Bakker; de
bakker die ieder geeft wat de keizer toekomt...

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

Woninggids

In het gele boekje, uit-
gegeven door de

Zutphense Makelaars
vindt u vrijwel alle te
koop zijnde huizen in
Zutphen, Warnsveld,
Gorssel. Vorden enz.

Aanvragen geheel gratis

W. J. de Wilde Jr

Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.

Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

WERF/
Verf waar u zo feilloos mee schildert, ook al hebt
u 't nooit eerder gedaan. Uw verfhandelaar hééft
Juweel verf! Vraag ook naar die leuke ballonnen'
en kleurbladen voor de kleintjes!

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523



Een rillende rechter te Rheden
Kwam s'morgens humeurig beneden,

Maar zijn aardgas-c.v.
Stemt hem mild en tevree

En z'n ochtendleed is nu geleden.

Waar kunt u 3Ües te weten komen over aardgasverwarming?
Natuurlijk bij:

N.V. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland

Bolwerksweg 35 - Zutphen - Telefoon 05750-2441 Afdeling voorlichting

huishoudprodukten
Op ons centraal verkoopkanfoor te Vorden
hebben wij plaats voor:

ASSISTENTE voor de BOEKHOUDING
leeftijd tot 21 jaar

KANTOORASSISTENTE
leeftijd tot 23 jaar

MAGAZIJNBEDIENDE/CHAUFFEUR
leeftijd tot 25 jaar

Soff f citaties f e richten aan:

NEDAC B.V.
NIEUWSTAD 2 - VORDEN - TEL. 05752-1773

"CONCORDIA
Hengelo (CM)

Zondag 18 maart

DANSEN
Muziek:

THE FLAMINGO'S

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

GEVRAAGD:

nette hulp in de huishouding
voor halve dagen gehuwd geen bezwaar

Bakkerij

HOF
't Hoge —^fc Vorden

Telefoon 1394

School met de Bijbel
Het Hoge 42

Aangifte van
leerlingen
Willen de ouders die een kind hebben
dat na de vakantie naar 't Hoge zal
gaan en waarvoor nog geen kaart is
ingevuld, zich even vervoegen bij het
hoofd der school

A. J. ZEEVALKEVK
Schoolstraat 17, tel. 1317 Dank u!

P.S. De kinderen moeten voor 10 oktober a.s. de
leeftijd van 6 jaar hebben bereikt

KEUNE
SUPERBENZINE

68,4 et per liter
Nljverheidsweg 4 - Vorden

.speciaal
MODE
VOORJAAR 1973

Komt u ook eens vrijblijvend kijken
naar onze kollektie

moderne kostuums

< ui i m M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Wegens omstandigheden
is onze maalderij vrijdag 16 maart
om half vier

gesloten
KLUVERS'
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Donderdag 22 maart a.s. in Christus Koning Kerfc f DorpJ te Vorden

CONCERT
Hengelo's Gemengd Koor en Vordens Mannenkoor

AANVANG 8 UUR ENTREE GRATIS

Komt u a//en.' - Komt u a//en.'

Tussen 'zitten1

en 'uitrusten'
ZIT NOG EEN GROOT VERSCHIL .'

Dat geldt voor elk meubel of het nu

een bankstel, een eethoek
of een slaapkamer is

Kies daarom
uw meubelen bij de zaak, die u de tijd
gunt om keus te maken !

WONINGINRICHTING

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

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24):
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Zaal Langeler
HENGELO G

Zondag 18 maart a.s.

gratis dansen
ORKEST 'THE WOODPECKERS'

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Gevraagd voor de produktie-afdeling

Aanmelden:

mannen en
vrouwen

Aptito n.v.
fabriek v/h Coveco
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

Gevraagd voor in de winkel

net meisje of vrouw
voor hele of halve dagen

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Boekhandel Hietbrink
Telefoon 1253

GEVRAAGD EEN NET

2e meisje
Hoog loon

Hotel Langeler
Spalstraat 5, Hengelo G
Telefoon 05753-1212

26e kampioens
cross Hamove
Hengelo Gld.

Zondag 18 maart a.s.

CIRCUIT 'T ZAND

Aanvang l uur

250 cc senioren + Internationale kampioenen

500 cc senioren -f int.

Zijspannen senioren + int.
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Kunstgrepen op de huishoudschool

Donderdag en vrijdag jl. hebben leerlingen en leerkrachten
van de huishoudschool de schooltijd eens op een heel andere
manier doorgebracht. Hoewel men op een normale school-
dag uit de aard der zaak kreatief bezig is, stond op deze
beide dagen de kreativiteit centraal. De klassen waren hier-
toe in groepjes van vijf ingedeeld en elk groepje kon uit
tien onderwerpen er vijf kiezen die zij tijdens deze beide da-
gen graag zouden maken. Er kon o.a. worden gekozen uit
het maken van een muurschildering, het maken van gips-
beelden, het timmeren van houten fantasiebeesten, het sa-
menstellen van een hoorspel, het maken van een kollage van
oud ijzer. Bovendien zorgden enkele groepen ervoor dat er
zowel 's morgens als 's middags een schoolkrant uitkwam

met sappige achtergrondinformatie. Het enthousiasme waar-
mee iedereen bezig was, was groot en de resultaten waren
dan ook dienovereenkomstig.
Vrijdagavond werden de kommissie van beheer en het per-
soneel van de school voor algemeen vormend biologisch en
agrarisch onderwijs, waarmee de huishoudschool plezierige
kontakten onderhoudt, in de gelegenheid gesteld enkele van
dezelfde opdrachten te vervullen. Enkelen van hen vestigden
hierbij de aandacht op zich door een meer dan middelmatige
inventiviteit, waardoor ook de anderen zich naar een niet
onverdienstelijk peil konden optrekken.
Alles met elkaar werden deze dagen tot een paar feestelijke
dagen die zeker herhaald zullen worden.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

BEROEP AANGENOMEN

Ds. J. Veenendaal te Haarlem-Schoten heeft de toezegging
van beroep naar de Hervormde gemeente van Vorden aan-
genomen. Ds. J. Veenendaal, geboren in 1921, kandidaat in
Drente 1948, hulpprediker te Meppel 1948, predikant te
Zuidwolde (Dr.) 18 september 1949, Hillegom 1957, Haar-
lem-Schoten 17 maart 1963.

JEUGDDIENST

A.s. zondagavond om 19.00 uur is er een Interkerkelijke
Jeugddienst in de Gereformeerde kerk. Ds. Schipper uit
Winterswijk zal een korte preek houden en de leden van de
jeugdwerkgroep zullen de andere punten van de liturgie ver-
zorgen. We hopen evenveel reakties te krijgen op deze
dienst als op de vorige zangdienst (we horen bijna nooit
iets) alhoewel deze reakties ons bijna allemaal indirekt ter
ore kwamen. Sommige reakties waren negatief, vooral m.b.t.
het feit dat er geen dominee in deze dienst preekte. In onze
nabespreking kwam wel naar voren dat ook de meeste le-
den van de groep (Interkerkelijke Jeugdwerkgroep) wel ,iets'
gemist hadden. Desalniettemin vonden wij en vele anderen
het een fijne dienst met veel aktiviteiten.

Interkerkelijke Jeugdwerkgroep

Uitvoering
In de prachtige R. K. Emmanuelkerk te Zutphen zal op za-
terdag 17 maart a.s. 'savonds om 20.00 uur een concert
worden gegeven door een viertal mannenkoren t.w. Chr.
Mannenkoor te Aalten, Dinxperlo, Eefde en Zelhem. Deze
koren zijn aangesloten bij de Bond van Chr. Zang- en Ora-
toriumverenigingen, afd. Mannenkoren van het gewest De
Graafschap, ring Gelderse Achterhoek, welk gewest ook dit
concert gaat houden.

Daar het Chr. Mannenkoor te Eefde dit jaar de eer te beurt
valt als ontvangend koor op te treden, heeft zij voor dit con-
cert de Emmanuelkerk uitgekozen, temeer omdat tijdens het
kerstconcert jl. is gebleken dat dit gebouw over een zeer
goede acoustiek beschikt. Het programma dat gratis bij de
ingang zal worden uitgereikt, vermeld o.m. massaal zingen
door de deelnemende koren, bij het begin en aan het einde
van de concertavond, onder leiding van Mario Telnekes, di-
rigent van het mannenkoor uit Eefde terwijl elk koor 3 lie-
deren zullen zigen. Verder is medewerking toegezegd door
het Chr. Gemengd Koor „De Lofstem" uit Winterswijk ter-
wijl Meindert de Jong uit Heerde orgel en piano zal be-
spelen.

De toegang is voor een ieder vrij, wel zal aan de uitgang een
kollekte worden gehouden ter dekking van de onkosten.
Hierdoor is het mogelijk dat gezinnen zowel volwassenen als
kinderen, deze mooie avond kunnen meemaken.

Schoolnieuws
BIJZ. SCHOOL HET HOGE WINT SCHOOLDAM-
TOERNOOI

Het door de Vordense damclub DCV georganiseerde school-
damtoernooi is voor de bijz. school Het Hoge een eklatant
sukses geworden. Zowel bij de jongens als de meisjes ging de
school van de heer Zeevalkink met de hoogste eer strijken.
Aan dit toernooi werd deelgenomen door de Prinses Julia-

naschool uit Wildenborch, de bijz. school Het Hoge en de
openbare scholen uit het dorp en Medler-Linde.
Bij de jongens waren de uitslagen: Dorp-Medler/Linde 7-3;
Wildenborch-Het Hoge 2-8; Dorp-Wildenborch 3-7; Medler/
Linde-Het Hoge 0-10; Dorp-Het Hoge 2-8; Wildenborch-
Medler/Linde 10-0. 1. en kampioen van Vorden Het Hoge 6
pnt.; 2. Prinses Julianaschool Wj^feborch 4 pnt.; 3. Dorp
2 pnt.; 4. Medler/Linde O pnt.

Bij de meisjes waren de uitslagen: Dorp-Medler/Linde 4-6;
Wildenborch-Het Hoge 0-10; Dorp-Wildenborch 3-7; Medler
/Linde-Het Hoge 0-10; Dorp-Het Hoge 0-10; Wildenborch-
Medler/Linde 8-2. 1. en kampioe^^n Vorden Het Hoge 6
pnt.; 2. Prinses Julianaschool Wil^ffborch 4 pnt.; 3. Medler
/Linde 2 pnt.; 4. Dorp O pnt.

Jubileum
Maandag 19 maart a.s. zal de kunstmatige inseminatiever-
eniging KIVO haar 25-jarig bestaan gaan vieren. Voor dit
jubileum zal zeker grote belangstelling bestaan want de KI
betreft niet alleen meer Vorden doch ook Hengelo Gld.,
Wichmond, Vierakker, Baak, Steenderen en zelfs Warnsveld.
De receptie wordt gehouden in zaal Bakker te Vorden om
13.30 uur.

Motorsport
26e MOTORCROSS TE HENGELO GLD.

De 26e motorcross in Hengelo Gld. zal komend weekend op
het landgoed 't Zand worden verreden. Dit gebeuren wordt
uiteraard weer geheel verzorgd en geoganiseerd door de HA-
MOVE, die met ruim 100 aktieve leden zelf alles in orde
maakt en ook tijdens de cross alle belangrijke punten kon-
troleert.

Het spektakel dat zondag op 't Zand zal losbarsten, omvat
een interessant programma; er wordt gestart in de 250 cc
senioren en internationale klasse (tevens kampioenswedstrij-
den) verder in de 500 cc senioren en internationalen terwijl
ook de zijspanklasse senioren en internationalen te zien zal
zijn. Het beloven zeer goede races te worden; het circuit
dat plm. 2100 m lang is en gaat over de bos- en zandpaden,
is hier en daar met een extra hindernis verzwaard. Dit cir-
cuit is bij vele crossliefhebbers goed bekend en het verblijf
in deze natuuromgeving is zo-wie-zo al een aangename be-
zigheid.

De aanvang van de wedstrijden zijn bepaald om 13.00 uur,
dan zal de cross beginnen met deelnemers die er bij voor-
baat voor instaan dat er spanning genoeg te beleven zal zijn.
In de 250 cc zijn namen als Stef v. d. Sluis, Jo Lammers en
de Vordenaar Jan Oosterink de favorieten, zij hebben het
ook gemaakt in St. Anthonis afgelopen week. Ook het HA-
MOVE-lid Gerrit de Haan start in deze klasse evenals Jan
Klein Brinke.

Bij de 500 cc is het uiteraard Gerrit Wolsink die als favoriet
op 't Zand start maar hij zal voldoende konkurrentie krijgen
van o.a. Hans Polvoort en Pierre Karsmakers die zullen
meedingen naar de Coup 't Zand, welke sedert 1954 verre-
den wordt.

Tenslotte zullen over twee manches de zijspannen over 't
Zand gieren met namen die klinken als een klok o.a. Ton
van Heugten, Broer Dirkx, Rikus Lubbers, A. Ridderhof.
HAMOVE staat borg voor een goede sportzondag met pri-
ma organisatie, goede afzetting, een behulpzame EHBO afd.
Hengelo Gld., de rijkspolitie met bereden politie en de op-
leidingsschool uit Velp zullen het verkeer en de afzetting
kontroleren zodat men in Hengelo weer kan zeggen: dat was
een fijne en goede sportdag voor de motorsport.

Damrubriek
Deze keer eens een 31-27 opening.
1) 31-27, 20-24; 2) 34-30, 17-21; 3) 37-31, 14-20; 4. 31-26?
24-29; 5) 26 x 17, ad lib. 11 x 31; 6) 36 x 27, ad lib. 29-34;
7) 40 x 29, 18-22; 8) 27 x 18, 12 x 25; + 1.

Stand van ons vorige probleem:
Zwart 11 schijven op 12, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 36
Wit 11 schijven op 16, 21, 25, 30, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 45
Oplossing: 25-20, 14 x 34; 35-30, 24 x 44; 33 x 11, 26 x 6;
32x21, 36x47; 21-17, 47 x 11; 16x49.
Goede oplossingen ontvangen van Grotenhuis ten Harkel,
Wolferink, Van Manen, Oldenhave, Harmsma, Wassink,
Bennis, Hiddink, Reuver en Jansen.

Ons nieuwe probleem:
Zwart 12 schijven op 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 28 35
Wit 12 schijven op 15, 21, 24, 29, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 44 49
Wit speelt en wint. Hoeft niet helemaal uitgewerkt te worden
maar mag natuurlijk wel.

zwart

wit

Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Voetbal
NEDERLAAG VOOR VORDEN IN DREMPT

Vorden l heeft het zondagmiddag in Drempt tegen Drempt
Vooruit l niet kunnen bolwerken en met 3-2 verloren. Ge-
zien het spelbeeld had Vorden deze ontmoeting niet behoe-
ven te verliezen. Het ontbrak de geelzwarten ook nu weer
eens duidelijk aan een „afmaker". De thuisclub kwam ove-
rigens op gelukkige wijze aan het eerste doelpunt toen di-
rekt in het begin de bal via het lichaam van Nijenhuis in
het doel belandde. Vorden li^Éich hierdoor niet van de
kaart brengen en zette een tegTOoffensief in dat voorlopig
zonder resultaat bleef. Vlak voor de rust gelukte het Nijen-
huis om nu aan de andere kant een doelpunt te scoren 1-1.
In de tweede helft een voortdurend in de aanval zijnd Vor-
den, dat echter voor het Drernnt^ioel met de kansen geen
raad wist. Aan de andere kant^Bde thuisclub zien hoe het
wel moet. Twee uitvallen werden doeltreffend afgerond zo-
dat de stand 3-1 werd. Hengeveld verkleinde vlak voor tijd
tot 3-2.

KAMPIOENSCHAP VOOR ZATERDAG VOETBAL?

Met nog twee wedstrijden te spelen en drie punten voor-
sprong op Zelos 3 heeft het eerste elftal van Vorden afde-
ling zaterdag een uitstekende kans om het kampioenschap
in de wacht te slepen. Zaterdagmiddag kan de fel begeerde
titel behaald worden wanneer in Doetinchem wordt gewon-
nen van DZC 5.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

Grol 4-Vorden 2; Gorssel 2-Vorden 4; Hercules 4-Vorden 5;
Vorden 3-Klein Dochteren 2; afd. zaterdag: DZC 5-Vorden
1; DZSV 5-Vorden 2.

Nagekomen familieadvertentie

Getroffen namen wij kennis van het plotseling
overlijden van onze sportvriend

JAN KETTELABIJ

Hij zal in onze herinnering blijven als een trouw
en aktief lid

Bestuur en leden
Touwtrekvereniging Vorden

Vorden, maart 1973

Touwtrekken
Bekveld uit Hengelo Gld. beschikt op het ogenblik over
enkele uitstekend getrainde touwtrckplocgen. Niet minder
dan drie Bekveld-teams behaalden zaterdagavond de titel
„winterkampioen 1973", tijdens de vierde en tevens laatste
touwtrekwedstrijden van de winterkompeti t ic 1972-1973, die
gehouden werden in manege Het Ruiterkamp te Bathmen.
Niet alleen in de 720 A klasse was Bekveld superieur, ook
in de 640 A en 640 B klasse ging de kampioensvlag in top
voor de Hengelose jongens terwijl in de 720 B klasse het
achttal van Eibergen de hoogste lauweren oogstte.

De eindstanden van deze dag werden:

720 A klasse:
1. Bekveld Hengelo Gld. 2 pnt.; 2. Noordijk 2 pnt; 3. War-
ken Warnsveld 2 pnt.; 4. Jonge Kracht Meddo O pnt.

720 B klasse:
1. Eibergen 5 pnt.; 2. Noordijk Neede, Buurse en Holten met
elk 3 pnt.; 3. Beltrum l pnt.

640 A klasse:
1. Bekveld Hengelo Gld. 6 pnt.; 2. Vorden 4 pnt.; 3. Bath-
men 5 pnt.; 4. Eibergen 3 pnt.; 5. Holten 2 pnt.; 6. Enter
l pnt.; 7. Noordijk Neede O pnt.

640 B klasse:
1. Heure Borculo 8 pnt.; 2. Warken Warnsveld 7 pnt.; 3.
Bekveld Hengelo Gld. 6 pnt.; 4. DVO Hengelo Gld. 4 pnt.;
5. Vorden en Bathmen elk met 3 pnt.; 6. Eibergen l pnt.; 7.
Houvast Nettelhorst-Lochem O pnt.

De eindstanden van de kompetitie 1972-1973 werden:

720 A klasse:
1. Bekveld Hengelo Gld. kampioen met 11 pnt.; 2. Noordijk
Neede 7 pnt.; 3. Warken Warnsveld 6 pnt.; 4. Jonge Kracht
Meddo-Winterswijk O pnt.

720 B klasse:
1. Eibergen kampioen met 16 pnt.; 2. Noordijk Neede 14
pnt.; 3. Buurse Haaksbergen 13 pnt.; 4. Holten 7 pnt.; 5.
Bizons Beltrum 5 pnt.; 6. EHTC Eerbeek O pnt.

640 A klasse:
1. Bekveld Hengelo Gld. kampioen met 18 pnt.; 2. Vorden
17 pnt.; 3. Bathmen 16 pnt.; 4. Eibergen 10 pnt.; 5. Holten
8 pnt.; 6. Noordijk Neede 3 pnt.; 7. Enter l pnt.

640 B klasse:
1. Bekveld Hengelo Gld. kampioen met 22 pnt. (na beslis-
sing); 2. Heure Borculo 22 pnt. (na beslissing); 3. Warken
Warnsveld 21 pnt.; 4. DVO Hengelo Gld. 17 pnt.; 5. Vor-
den en Bathmen met elk 9 pnt.; 6. Eibergen Oosterwijk en
Houvast met elk 5 pnt.

Echtpaar
J. Makkink
E. Makkink
Pardijs

65 jaar
getrouwd

Dinsdag 13 maart was voor het echtpaar
Makkink-E. M. Makkink-Pardijs aan

de Boshuisweg in Vierakker een gedenk-
waardige dag. Zij vieerden toen nl. hun
65-jarig huwelijksfeest.

Bruid en bruidegom zijn resp. 95 en 88
aar. Het echtpaar heeft vijf kinderen,

negentien kleinkinderen en vijftien ach-
terkleinkinderen. Het echtpaar woont op
de hoeve 't Makkink.



Wij hebben het genoegen u te berichten dat wij onze

nieuwe zaak
op woensdag 21 maart a.s. hopen te openen. U bent welkom vanaf
's middags 2 uur

G. W. EIJERKAMP
N. EUERKAMP-LOK

SIGARENMAGAZIJN

'f Centrum
Inlichtingen buro VVV - Agentschap GTW
Zutphenseweg 16 Vorden Telefoon 1386

Bij gelegenheid van de opening van onze nieuwe

winkel, brood- en banketbakkerij
aan de Zutphenseweg 18 te Vorden nodigen wij u uit voor een bezoek
op woensdag 21 maart a.s. Gelegenheid tot bezichtiging van 14.00-21.00 uur

U bent van harte welkom

BAKKERIJ

/< i.van Asselt
Zutphenseweg 18 Vorden Telefoon 1384

Dinsdag de gehele dag en woensdagmorgen zijn onze beide zaken gesloten aan de Zutphenseweg '2 en aan de Nieuwstad 9

FRUIT IS GEZOND /

GOLDEN DELICIOUS

LOMBARTS

GOUDREINETTEN

STOOFPEREN
Verkoop:
Zaterdagmorgens van 9-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

Pantalon,
die
naar
uw
pijpen
danst!

Een pantalon die zit, maar ook staat.
Met een coupe die blijft, in een stof
die houdt. In de kleur die u zint. Voor
een prijs die past.

Trefpunt van mode voor morgen

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Ook
voor de bouw

van het nieuwe pand
SIG.MAG. EYEBKAMF
en
BAKKERIJ VAN ASSELT

Verzorgden wij het

Loodgieters werk
San/fair
Gasinstallaties enz.

Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

YORDEN
llttlnl

Opgave ook b$):

J. H. Hllfejjnk, De Boonk 89
telefoon

O. J. Baunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. O. Tragter, tel. 1256

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding

Zie raambiljet:

Don. Vz kg Hart Zuurkool

Vrd. Vz kg Geschrapte Worteltjes

Zat. % pot Doperwten Duyvis zeer fijn

van f 1,85 voor

10 Marokkaanse Sinaasappels .

Mnd. V2 kg Gesneden Witte Kool

Di. Yz kg Gesneden Andijvie

Wnd. l/2 kg Gekookte Bieten

50
45

169
150
49
75
50

ONZE AFDELING DELICATESSEN
is nu nog uitgebreider, ook vindt u bij ons een
grote sortering buitenlandse kaas

WEEKENDAANBIEDING BLOEMEN:

l bos Narcissen f 1,98

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Zutphenaeweg 13 - Vorden - T«Moon 06752-1384

Nieuw tapijt?
U weet het

VOOR MERKTAPIJT

5 jaar slijtgarantie en wekelijks
SPECIALE AANBIEDINGEN

Het leggen doen wij vakkundig en gratis!

Zie onze tapijthal (achter de zaak)

Uw tapijtleverancier:

Irisette
donsbedden met

Irisette
overtrekken

Een steeds groeiende vorm
van modern slapen

Vraag eens advies
bjj uw Irisette dealer

WONINGINRICHTING

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

TE KOOP

NL FOKBEREN
opgenomen met B-f- met gezond,
heidscertificaat, ingeënt tegen vlek-
ziekte, Vader Atleet

klas sterzeug

G. B. Lebbink
Eikenlaan 27 - Vorden - Telefoon 05752-6739

l stel orde
op zaken
met

Voor nog geen 42 gulden bieden wij u een
veilige vindplaats voor uw zwervende
giro-afschrijvingen, rekeningen, brieven,
patronen, garantiebewijzen, spaarzegels,
polissen, naaigerei, dia's, foto's, ballpoints,
kleurpotloden...: een handige, kleurige
opbergsetvanPAS.
5 laden groot, waarvan twee met een
brief houderplateau en een met een plateau
voor bank- of girostroken.
Rommel niet langer aan. Kom kijken.
Bij uw kantoorboekhandel.

Boekhandel Hietbrink
BOEK-KANTOORBOEKHANDEL

Vorden - Telefoon 1253

isl stapel
cassettes

speciaal voor u In huishoudelijke opbergset

Weekend aanbieding!

GRASLINNEN
SLOPEN
2 stuKs nu

KEÜKFNDOEK
van 2,95 voor

f5,75

f 2,50

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

VOORDEELKOOPJES .'
Bij ons nu veel PRIJSVERLAGINGEN
Bijvoorbeeld een koelkast voor f 198,- enz.

Nooit van JHD techniek gehoord ?

Sinds 1959 toch een bekende naam in techniek
Vele tevreden afnemers, levering bekende merken
Maak kennis met ons, door een bezoek aan ons
bedrijf, dan weet u precies wat wij doen!

Verkoop - Reparatie . Advi<'/,«>ii - Aanleg

Wasautomaten - Koel-
en diepvrieskasten -
Huishoudtrappen, Strijk-
bouten, haardroogkappen
Elektra, Gas, Water-
apparatuur, Centrale
verwarming zelfbouw,
Naaimachines, Ventilatie
Stalinrichtingen, Melk-
leidingen, Landbouw-
gereedschappen, Schrik-
draadartikelen, Tuin.

gereedschappen, Gazonmaaiers, Sproeiartikelen,
Boor- en slijpmachines, Lasapparaten, Gereed-
schap, Verkoopautomaten, Koffie en sigaretten
automaten, Horeca apparatuur, Bedrijfsmechani-
satie enz. van A tot Z

Breng een bezoek aan:

J.H.D. techniek
J. H. DONDERWINKEL - Rijkenhage 4, Zutphen
Telefoon 05750-8661
Geopend van 9-21 uur, woensdagmiddag gesloten

NIET LANGER ZOEKEN,
J.H.D. BEZOEKEN. U slaagt beslist !

Tuinhark
Door de speciale vormgeving is het
mogelijk zeer dicht bij en onder de
planten te harken, zonder deze te be-
schadigen

Kompleet met steel, tijdelijk van 8,95

voor f 5,60

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)



Fotoreportage Carnavalsver. „De Deurdreajers"

Het carnaval 1973 van De Deurdreajers
te Vorden-Kranenburg is achter de rug.
Deze festiviteiten hebben zo'n groot
sukses gehad, dat wij het niet konden
nalaten om enkele hoogtepunten uit het
programma in een fotoreportage vast te
leggen, waarmee wij ongetwijfeld velen
een plezier doen.

Op de eerste foto links ziet u het team
dat de carnavalsfeesten heeft geleid en
tot zo'n geslaagd einde heeft gebracht.
Deze foto werd genomen bij de familie
Mombarg, waar Prins en gevolg zich
met een „warming-up" plegen voor te
bereiden op de festiviteiten.

De tweede foto links geeft aan dat de
inwoners van Vorden het carnaval we-
ten te waarderen als een groots feest.
Tevens ziet u één van de deelnemende
muziekkorpsen aan de optocht.

Voordat de Prins en zijn gevolg door
B & W van Vorden in het gemeentehuis
werden ontvangen, poseerden zij op het
bordes voor onze fotograaf. Het resul-
taat ziet u op de derde foto links.

De foto rechtsboven geeft een beeld van
de sfeer waarin Prins Willem de Eerste
en Jeugdprins Hemmy de Eerste werden
ontvangen op een van de kleuterscholen.
Dit was een onderdeel van het bezoek
aan alle Vordense kleuterscholen.

De tweede foto rechts is gemaakt in De
Wehme waar u Prins Willem en de Pre-
sident in aktie ziet tijdens de polonaise.
Tevens bracht de Prins en zijn gevolg
een bezoek aan Villa Nuova en de De-
canije waar op even vrolijke wijze het
carnaval hoogtij vierde,

Dat carnaval vieren een verkleed feest
is, was u al bekend. Maar dat er zoveel
werk van gemaakt wordt, kunt u zien op
de derde foto rechts, welke groep de Ie
prijs behaalde.

Op de foto linksonder ziet u Jeugdprins
Hemmy de Eerste (Hemmy Hartman) in
vol ornaat. Samen met de Prins Willem
de Eerste maakte hij het carnaval op de
kleuterscholen en het kindercarnaval tot
een grandioos sukses.'

De foto midden onder geeft een van de
officiële hoogtepunten van het carnaval
1973 weer. Burgemeester A. E. van Ar-
kel feliciteert Prins Willem de Eerste
met het leiderschap gedurende het car-
naval over het rijk van zotheid en leut.

Dat de carnavalsvereniging De Deur-
dreajers ook aan de oudsten in onze ge-
meente denkt hebt u al kunnen zien op
deze pagina. Zij wilde echter ook de
oudste inwoonster hierin betrekken en
daarom toog de Prins en gevolg naar de
Kerkstraat waar een bezoek werd ge-
bracht aan de 95-jarige mevr. Pasman.
En passant werd zij door de Prins gede-
coreerd als oudste Deurdreajer.

Dat de echte carnavalvierders maar heel
moeilijk deze festiviteiten kunnen verge-
ten, is te begrijpen. Daarom wordt op
zaterdag 31 maart in de residentie (zaal
Schoenaker) een grandioos „naopruu-
versbal" gehouden waar de Prins en zijn
gevolg de sfeer van het carnaval nog
even terug laten keren.



welk®®
Voor hef o.s. voorjaar

BLOEMBOLLEN
o.a. dahlia's, gladiolen, bolbegonia's,
freesia's, anemonen enz.

Tevens alle soorten
TUIN.. EN BLOEMZADEN

Zaaibakjes - Kamerkweekbakjes
Jiffypotjes

O POTGROND
O TUINTURF
O TURFSTROOISEL

V.L.C.

De Graafschap
WELKOOP-WINKEL
Hengelo Gld, Spalstraat 37
Linde, Ruurloseweg 120
Ruurlo, Stationsstraat 14
Vorden, Stationsweg 20

Geheel verchroomde

TV KAN l liter
van 23,95 voor f ] 8 95

Grote DROOGMOLENS
met grondanker f 54 95

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat — Vorden

De nieuwste modellen

VOORJAARSSCHOENEN
EN KLOMPEN

in ruime mate voorradig bij

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Zaterdag 24 maart a.s. organiseert de

TTV Vorden
EEN GROTE

bosloop
over 5 en 10 km

Start om 2 uur bij café Eykelkamp,
Medler

Inschrijvingen f 2,50 p.p.

Woonvisie
meubelen

Kwaliteits
meubelen
Grote voorraad en betaalbare prijzen

Blijvende garantie

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Wandelsport
NATIONALE WANDELTOCHTEN IN VORDEN

Op 7 en 8 april organiseert de sportvereniging DOS uit Bar-
chem in samenwerking met de wandelbond (NUW) nationale
wandeltochten in de omgeving van Vorden. De organisatie
pakt deze aangelegenheid groots aan en heeft dan ook uitno-
digingen verstuurd naar alle delen van het land.

Het laat zich aanzien dat zo'n twee- tot drieduizend deelne-
mers aan de start zullen verschijnen. Onder deze deelnemers
in de eerste plaats vele wandelsportverenigingen maar daar-
naast ook vele groepen welke het wandelen als nevensport
beoefenen. In verband met het vervallen van de nationale
trimdag '73 zullen als individuele wandelaars ook de trim-
mers van harte welkom zijn. De natuur werkt in zoverre
mee dat het op 7 en 8 april volop voorjaar kan zijn, indien
nu ook het weer meewerkt kunnen het mooie sportieve da-
gen worden.
De deelnemende groepen worden officieel gejureerd; voor
de Vordense groepen dus een mooie gelegenheid eens een
vergelijking te maken t.a.v. het nationale niveau. Voor de
beste groepen worden prijzen beschikbaar gesteld, terwijl
elke deelnemer een medaille ontvangt, evenzo een vereni-
gingsherinnering.

Indien de organiserende vereniging DOS de wandelbond met
een groot deelnemersaantal kan overtuigen dan zal de bond
waarschijnlijk toestemming geven dat het een zgn. serie-
tocht wordt. Daarom is aan deze tocht de naam ACHTKAS-
TELENTOCHT gegeven, ervan uitgaande dat elk jaar enige
kastelen in de route worden opgenomen.
De medaille zal dan ook een vorostelling zijn van één der
Vordense kastelen; elk jaar volgt een ander kasteel zodat
t.z.t. de serie van 8 kompleet zal zijn. Voor Vordenaren een
reden temeer om deze eerste tocht niet te missen.
Inlichtingen worden gaarne versrekt door mevr. Ten Broeke
Prins Willem Alexanderlaan 21 Lochem tel. 05730-1200.

Speeltuin-
vereniging
Het bestuur van de vorig jaar opgerichte speeltuinvereniging
Vorden gaat komende week proberen om leden te winnen.
Zoals bekend wordt er in plan Boonk een speeltuin aange-
legd. Dankzij de goede medewerking van het gemeentebe-
stuur wordt binnenkort met de bouw begonen.

Het ligt in de bedoeling één dezer dagen aanmeldingsfor-
mulieren in plan Boonk te verspreiden. Het bestuur ver-
wacht dat iedereen lid wordt. Een goed begin zal uiteraard
betekenen dat ook z.s.m. in andere gedeelten van het dorp
speelgelegenheden aangelegd zullen worden. De speeltuin in
plan Boonk zal ingericht c.q. opgebouwd worden door eigen
leden. De buurtbewoners zullen toezicht uitoefenen, waar-
door zij gemachtigd worden door en het bestuur van de
vereniging en door het gemeentebestuur. De fam. v. Ooyen
heeft aangeboden de EHBAtte willen verzorgen.

LEE COOPER

spijkerbroeken

en jacks

voor alle

leeftijden

; ii i d: n
RAAOHUISSTR.. VORDEN

Hiermede betuig ik, mede
namens mijn echtgenote en
kinderen, mijn hartelijke
dank voor de vele blijken
van belangstelling, bloemen
en kadoos, ter gelegenheid
van mijn 40-jarig dienst-
verband bij Gems, waardoor
6 maart 1973 voor ons een
onvergetelijke dag is
geworden
E. J. KETTELERIJ

Te koop aangeboden wegens
aanschaf cv 2 in goede staat
verkerende Siegler olie-
kachels met tanks
Prijs n.o.t.k.
L. Schoolderman
Raadhuisstraat 24 Vorden

VERLOREN
Oude dame heeft haar
gehoorapparaat verloren in
de omgeving van de Vivo-
winkel op het Hoge
Tegen beloning terug te
bezorgen
't Jebbink 30 - Vorden
Telefoon 1883

VERMIST
jong hondje Reepincer
oud 3 maanden
H. J. Schouten
Baakseweg l Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Te koop vaarskalf MRY
W. M. Wassink
Almenseweg 56 Vorden

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

Bericht aan:

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mestereen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G - Tel. 05753-1728

Jubileum
Het echtpaar G. H. Klein Bramel en A. Klein Bramel-Ban-
nink te Wildenborch viert zaterdag a.s. feest in zaal Schoen-
aker. Zij herdenken dan namelijk het feit dat zij voor 50 jaar
geleden in het huwelijk traden.
De heer Klein Bramel, die op 21 december jl. 79 jaar is ge-
worden, werd geboren op „De Toet" in het Galgengoor. Na-
dat hij als boerenknecht eerst werkzaam was bij het Bos-
manshuis (Hackfort) en stalhoudersknecht bij hotel Bran-
denborch ('t Wapen van Vorden) vertrok hij naar de Wil-
denborch waar hij op het kasteel bij de familie Brands ruim
drie jaar koetsier-huisknecht was. In deze streek leerde hij
ook zijn tegenwoordige echtgenote Aleida Bannink kennen.

Op de boerderij De Groenouwe aan de Nijlandweg heeft hij
die halve eeuw goed geboerd. Aanvankelijk begon hij op zijn
9 ha grote bedrijf met zes melkkoeien en plm. 700 leghen-
nen. Zijn vrouw, die op 7 oktober jl. 73 jaar werd, is ook
nog flink bij de pinken en weet van aanpakken op de boer-
derij. Het echtpaar woont nu in bij schoonzoon G. Bannink.
De heer Klein Bramel helpt nog geregeld met de verzorging
van de 12000 mestkuikens terwijl zijn vrouw nog in de huis-
houding helpt. Verleden jaar gingen ze nog knollen plukken,
nadat er eerst een half uur moest worden gefietst. Het jubi-
lerende paar heeft twee dochters en zeven kleinkinderen.
Op zaterdag 17 maart is er gelegenheid om te feliciteren
in zaal Schoenaker van 14.30-16.30 uur.

Bijeenkomst
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen kwamen in 't Wapen van Vorden bijeen om te dis-
kussiëren over de milieuverbetering. Dit alles onder leiding
van mevr. L. Eshuis-Reysenbacht uit Oosterbeek.
De nieuwe presidente van de afdeling t.w. mevr. R. Pelgrum-
Rietman, stelde in haar openingswoord dat een goede sa-
menwerking tussen leden en bestuur van groot belang is.
Het bestuur moet het vertrouwen van de leden hebben wil
het goed funktioneren. Medegedeeld werd dat er in de Paas-
vakantie een gezinsexkursie naar de Hoge Veluwe zal zijn.
De provinciale reiskommissie heeft een tiendaagse reis voor-
bereid naar Denemarken.
Hierna was het woord aan mevr. Eshuis die een inleiding
hield over het probleem van de vervuiling. Deze toenemende
vervuiling plaatst ons in de zeer nabije toekomst voor grote
vraagstukken waarvoor een oplossing moet worden gevon-
den. In de diskussie die over dit probleem ontstond, kwam
naar voren dat er ook^i de gemeente Vorden nog wel wat
te wensen is. Denk rr^^aan de vuilnisophaaldiensten die in
de buitenwijken niet komt, aan de klandestiene stortplaatsen
die men overal in Vorden kan aantreffen. Ook de huisvrouw
kan in haar eigen huis veel doen om mee te werken aan de
verbetering van het woon- en leefklimaat.
In aansluiting op dez^fcvond zullen de Plattelandsvrouwen
op 22 maart een beHI brengen aan de waterzuiverings-
installatie alhier.

Jaarvergadering
,.Wij zullen in de komende jaren gezamenlijk de schouders
moeten zetten onder het werk dat ons als touwtrekkersbond
staat te wachten. De touwtreksport zal op brede schaal en in
grotere kring moeten worden gepropageerd, opdat er ook in
andere delen van ons land dan het oosten, de Achterhoek,
Veluwe, Salland en Twente, nieuwe verenigingen kunnen
worden opgericht. Dit zal zeker niet gemakkelijk gaan, voor-
al als we zien dat in andere takken van sport (bv. het voet-
bal) de animo minder wordt. Wij moeten onze sport uitdra-
gen 'over het gehele land zodat er in elke provincie bekend-
heid aan wordt gegeven", aldus de voorzitter van de Neder-
landse Touwtrekkers Bond de heer J. W. Markink op de
algemene jaarvergadering van de NTB in zaal 't Wapen van
Vorden.
Hij wees er op dat de touwtreksport dankzij de toetreding
tot de Nederlandse Sport Federatie, de erkenning door CRM
en het harmonieuze samenspel van de aangesloten clubs een
steeds belangrijker plaats gaat innemen. ,,Het is een belang-
rijke vrijetijdsbesteding geworden". Hij hoopte dat elke
touwtrekker zijn steentje zal bijdragen in samenwerking met
de propagandakommissie en de wedstrijdkommissie om deze
sport in stand te houden zodat het nog een lange reeks van
jaren mag blijven bestaan als een niet te missen onderdeel
in onze samenleving.

Uit het jaarverslag van sekretaresse mej. D. Smeenk bleek
dat er in het afgelopen jaar een bijzonder druk programma
moest worden afgewerkt. Het bestuur, de propagandakom-
missie en wedstrijdkommissie vergaderen regelmatig en er
was een uitstekende samenwerking. In het afgelopen jaar
bedankte mej. N. Wanrooy. Het bestuur werd gevormd door
de heren J. W. Markink voorzitter; mej. D. Smeenk sekreta-
resse; H. Spekkink penningmeester; E. M. van Schooten
vice-voorzitter; W. Wolbert TWIF-vertegenwoordiger en re-
daktie Touwtrekkerspost; W. Weenk wedstrijdkommissie; B.
Enzerink beheerder wedstrijdattributen en B. Olminkhof se-
kretaris propagandakommissie.
Penningmeester H. Spekkink gaf hierna een financieel over-
zicht waarin hij een nadelig saldo meldde. In de kaskom-
missie kregen voor 1973 zitting de heren Groot Heuvelink,
A. Wansink en een EHTC-lid.
Het voorstel van het bestuur om met de zomerkompetitie
half maart te starten kwam er niet door; na enige diskussie
en stemming werd besloten om een maand later, dus medio
april te beginnen.
Ten aanzien van het uitzenden van een team naar de Euro-
pese Kampioenschappen 1973 in september werd besloten
dat er evenals de laatste jaren een clubkampioen zal worden
afgevaardigd. De training/voorbereiding voor een selektie-
team vergt te veel tijd terwijl bij een clubteam de spelers
ook beter op elkaar zijn ingespeeld. Waar deze kampioen-
schappen dit jaar zullen worden gehouden, fs nog niet be-
kend. Zwitserland dat op de nominatie stond, heeft zich te-
ruggetrokken terwijl de Jersey-eilanden zich wegens te wei-
nig financiële middelen ook niet beschikbaar stelde. Neder-
land zal in 1975 de Europese Kampioenschappen organise-
ren. Er zijn al enkele voorbereidende besprekingen geweest
van het bondsbestuur waar, hoe en in welke plaats dit eve-

nement zal plaatshebben. Op de algemene jaarvergadering
van de Internationale Touwtrekkers Bond (TWIF) welke
binnenkort in Brussel wordt gehouden, zullen de EK 1973
worden besproken.
Nadat voorzitter Mark ink nog meedeelde dat er binnenkort
weer een kaderkursus voor trainingsopleiding zal worden ge-
houden en de rondvraag vlot werd afgewerkt, wenste hij alle
touwtrekvrienden een sportief seizoen toe en vroeg vooral
de medewerking van wedstrijd- en sportkommissies en ju ry
die dit seizoen een zware taak krijgen.

EN TOCH ... IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Afscheid
Op vrijdag 16 maart a.s. neemt de heer W. van Veldhuizen
afscheid van de fa Kluvers, waar hij dan tot zijn pensioen-
gerechtigde leeftijd ongeveer 28 jaar werkzaam was; voor-
zeker een staat van dienst die er zijn mag.
De klanten van de fa Kluvers hebben de heer Van Veld-
huizen in de loop der jaren leren kennen als een gestadig,
serieuze werker in de molen en het is begrijpelijk dat de fa
Kluvers deze gewaardeerde medewerker niet met stille trom
laat vertrekken. Er is daarom voor vrijdag 16 maart door
de fa Kluvers een afscheidsavond georganiseerd waarop de
andere medewerkers van de heer Van Veldhuizen gzamen-
lijk met firmanten en klanten op waardige wijze afscheid
zullen nemen.

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt

Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond

Vrvjdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen brfj pick-
nlckplaats Wlldenborehseweg

Kinderkantorrj elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15

ledere dinsdagavond bridgeclub In hotel
Bakker

Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub

Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW

Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub

Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

15 mrt. Herv. vrouwenbroep Wildenborch
15 mrt. Verkeersavond Veilig Verkeer
16 mrt. Kontaktavond muziekvereniging Concordia

in zaal Schoenaker te Kranenburg

17 mrt. Jeugdsoos Vjoe Asterix en Cleopatra film
20 mrt Jeugdsoos Vjoe Vara's programma

via Hilversum 3

21 mrt. Lezing NCVB
21 mrt. Hervormde vrouwengroep dorp
22 mrt. Hervormde Vrouwengroep Linde
22 mrt. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
22 mrt. Demonstratie KPO in zaal Schoenaker

22 mrt. Concert in de Christus Koningkerk Vorden
door Hengelo's gemengd koor en Vordens
Mannenkoor

24 mrt. Jeugdsoos Vjoe dansavond
26 mrt. NVEV film over Turkije in café Leemreis
27 mrt Nutsavond met notaris Callenfels
31 mrt. Noapruuversbal „De Deurdreajers" in zaal

Schoenaker

31 mrt. Jeugdsoos Vjoe filmprogramma
31 mrt Uitvoering Concordia in zaal Smit

5 april Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
11 april NVEV in zaal Michels (over wadlopen)
16 apr. Jaarverg. De Snoekbaars te Vorden
17 april Jaarvergadering NCVB
18 april Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

18 april Hervormde vrouwengroep dorp
18 april Hervormde Vrouwengroep Linde
19 april Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
23 april Meubel en Tapijtshow fa Helmink
30 april Oranjebal in café Eykelkamp
9 mei Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

13 mei Bondswandeldag KNGV
15 mei Lezing NCVB
26 mei Openbare les Nutsblokfluit- en melodica-

club in het Jeugdcentrum
20-23 ju. Avondvierdaagse Vorden

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten hi Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis by deze rubriek geplaatst.


