
Donderdag 15 april 1971
33e jaargang no. 2

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters
Nieuwstad 12 - Vorden
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Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Wat fabriceert NEDAP ?

Het vroegere GTW-kantoortje aan de Kerkstraat
De Nedap apparatenfabriek uit Groenlo heeft de
drijf te werven, speciaal voor 'haar vestiging i>n
Hierbij een doorkijkje achter glas, de foto spreekt

te Vorden heeft een nieuwe bestemming gekregen,
etalageruimte benut om personeel voor 'haar be-
H en g el o G.
voor zichzelf.

BINDING RECHTS (Gerritsen)

Tijdens de in Vorden gehouden raadsvergadering
kwam o.a. het eindrapport uitgaven en inkomsten
Gelderse Gemeenten over de periode 1958 t.e.m.
1966 ter sprake.
Naar aanleiding van dit rapport .merkte de heer
Gerritsen (Binding Rechts) op dat het rapport vnl.
resulteert in een vergelijking met andere gemeen-
ten, buiten Gelderland wat bereft de gemiddelde
investering. „Dit lijkt ons niet juist omdat de pe-
riode voor vergelijking te willekeurig is. Boven-
dien is de gemeenteindeling te grof en verder is
er geen rekening gehouden met de bodesgesteld-
heid en bevölkingsdïchtheid. Als wij zien dat de
volkshuisvesting lager is dan in andere gemeenten,
dan zouden, wij, enigszins buiten kapitaalsuitgaven
om. wél de reden willen noemen van deze achter-
stand. Die reden is nl. G.S. van Gelderland zelf,
aldus de heer Gerritsen.
Hoe kan men bij G.S. verwachten dat wij hier
bouwen 'naar het peil van het landsgemiddelds,
als zij ons zelf de bouwgrond weigeren te geven.
Zolang G.S. meent B & W van Vorden op het
matje te moeten roepen, omdat er bij ons teveel ge-
bouwd zou zijn, zolang behoeven zij voor ons geen
dure vergelijkingsrapporten op te stellen, aldus het
fractielid van Binding Rechts.
Burg. van Arkel was 'het wel met de woorden van
de heer Gerritsen eens en zegde toe de opmerkin-
gen van Binding Rechts genotuleerd op te zenden
aan G.S.

DE HEER J. BOSCH (P.v.d.A.) QUA SPORT-
ACCOMODATIE LOPEN WE IN VORDEN
IN DE ACHTERHOEDE

De heer J. Bosch (P.v.d.A.) vond het nogal be-
zwaarlijk dat B # W het rapport van GS niet voor
de begrotingsbehandeling aan de raadsleden had-
den toegezonden. Er zijn nogal wat tekortkomin-
gen in het rapport, zo meende hij. Ondanks een
grotere post onvoorzien (een goede financiële
voorlichting aan de raad is blijkbaar zeer moeilijk,
aldus het fraktielid van de P.v.d.A.) doet het ons
pijn dat onze verzoeken nog steeds niet op het
lijstje staan. Hij doelde hier o.a. op het onderwijs,
terwijl de heer Bosch m.b.t. de sportaccomoda'tie
in Vorden opmerkte ,,We lopen nog steeds in de
achterhoede".
Met betrekking tot het onderwijs wees Burg. van
Arkel erop dat op dit punt er wél het nodige was
verbeterd in Vorden. Wethouder Mr. R. A. v. d.
Wall Bake merkte op dat de post onvoorzien al
een overschot van ƒ 162.000 te zien 'had gegeven.
Dit is intussen al geslonken met f 56.000 (t.w.
f 32.000 zandwegen etc.; f 15.000 mindere op-
brengsten zuiveringsinstall. ƒ 9.000 verfijingsrege-
l ing) . Inclusief een bedrag van ruim ƒ 38.000 (hef -
fing van de opcenten grond en personele belasting,
waartoe de raad deze avond besloot) geeft de
post onvoorzien op dit mmoent een overschot van
ruim ƒ 128.000. We moéten wel zeer goed over-
wegen aan welke werken we prioriteit moeten ge-
ven, aldus wethouder v. d. Wall Bake die nog-
maals nadrukkelijk stelde dat de gemeente deze
post dringend nodig 'heeft. De heer Gerritsen viel
hem bij. ,,Budgetair is er voor mij geen andere weg,
dit bedrag hebben we volgend jaar 'hard nodig".

GEEN ADHESIE
Van B & W van de gemeente Ooststellingwerf

was een verzoek binnengekomen om adhesie te
betuigen aan een motie van*^ raad dezer gemeen-
te, waarin de mening woUP uitgesproken dat de
BB niet in haar huidige vorm naar doel en orga-
nisatie omgebouwd wordt tot een regionale c.q.
gemeentelijke hulpverleningsdienst. Over dit on-
'derwerp werd door de raad uitvoerig gediscus-
sieerd.
Msvr. v. d. Heide (P.v.d.A.) bepleitte, evenals
haar fraktiegenoten de heren G. Koerselman en
I. Bosdh om wél adhesie te betuigen. Wethouder
Bannink (CHU) toonde zich hierover enigszins
verbaasd omdat naar zijn mening de P.v.d.A frak-
tie vorig jaar tijdens de excursie naar de BB in
Doetinchem ('hoofdkwartier) zich toch wel positief
had opgesteld ten aanzien van de BB.
De heer Lidhtenberg (KVP) vond de motie van
Oos'tstellingwerf niet duidelijk genoeg. Ook wet-
houder Van de Wall Bake liet zich in deze geest
uit.
De heer Gerritsen steunde het voorstel van B & W
dat behelsde de motie voor kennisgeving aan te
nemen. Er wordt getwijfeld aan het civiele karak-
ter van de BB en deze zienswijze delen wij niet.
aldus de heer Gerritsen. Het voorstel van de PvdA
werd 'hierna in stemming gebracht en met 8 tegen
5 stemmen verworpen. Opmerkelijk; was dat wet-
houder Van de Wall Bake (VVD) tot de voor-
stemmers behoorde.

KORT ALLERLEI UIT VORDENS RAAD

Eind januari vond in café Bskes een vergadering
plaats van de afdeling Vorden van de PvdA. Tij-
dens deze vergadering kwam van tal van leden de
suggestie de dikke boom bij Eijerkamp om te hak-
ken, dit met het ooq op de veiligheid.
De fraktie van de PvdA in de raad stond achter
deze suggestie, want bij monde van de lieer Koer-
selman werd toegezegd te informeren naar de mo-
gelijkheid hiervan.
Wie schetst onze verbazing toen wij in de woens-
dagavond gehouden raadsvergadering de heer
Koerselman hoorden zeggen: ,,Het bericht inzake
ihet omhakken van de boom bij Eijerkamp is waar-
sdhijnlijk verkeerd overgekomen in de pers, want
van ons mag hij blijven staan", hetgeen burge-
meester Van Arkel de uitroep ontlokte: „Daar ben
ik blij om". Wij doen er verder maar het zwijgen
toe maar denken des te meer.

KLACHTEN

De heer Regelink (AR) informeerde of er niet
iets gedaan kon worden aan het voetballen op het
gazon voor Het Wiemelink. Burgemeester Van
Arkel was dit ook een doorn in 'het oog en be'ïoof-
de de politie nog eens attent te maken op de „over-
tredingen". In feite begrijp ik het niét dat op 'het
gazon gevoetbald wordt want wij hebben er toch
een apart voetbalveldje laten aanleggen, aldus de
heer Van Arkel. De heer Regelink stelde voor
een gedeelte van het gazon in te laten richten voor
een hertenkamp. „Alsjeblieft niet, repliceerde wet-
houder G. J. Bannink, want dan worden de herten
plastic zakken gevoerd en gaan ze dood d.w.z.
nog meer kosten voor de gemeente".
De heer Gotink (Binding-Rechts) werd medege-
deeld dat met betrekking tot plan West B & W
bezig zijn een beleidsnota te maken, terwijl ook

stedebouwkundige Van Droffelaar druk doende
is plannen te maken.
De heer Lichtenberg (KVP) wees op de eikebo-
bomen in de Kranenburg, daar waar de Parallel-
weg op de rijksweg uitkomt. Deze bomen vormen
een gevaar voor het verkeer. B 6 W zullen kon-
takt opnemen met Rijkswaterstaat.
De raad gaf voorts haar fiat aan de verbetering
en verharding van de Sohoolhuisweg. Op de kapi-
taaldienst van de gemeentebegroting voor 1970
werd een 'bedrag uitgetrokken van ƒ 6.104,—. Dit
bedrag is in 1970 reeds betaald aan voorbereidings-
kosten. Op de kapitaaldienst van de gemeentebe-
groting 1971 zal een bedrag van ƒ 115.875,— wor-
den uitgetrokken, alsmede wegens toegekende of
verwachte subsidies en bijdragen, waaronder die
van de belanghebbenden in totaal groot f 97.979,-
in ontvangst te ramen.
Het ligt in de bedoeling dat langs genoemde weg
bomen geplant wo:dcn. De lieer A. G. Mennink
(CHU) was hierop tegen. Wanneer daar bomen
worden geplaatst is dat ten nadele van de land-
bouw, terwijl dit tevens ten nadele van de rekre-
ant is. Immers de bomen zullen opgroeien waardoor
een fraai panorama aan het oog wordt onttrokken,
aldus de heer Mennink die een klein haagje be-
pleitte. De aangelanden delen mijn mening, zij
hebben echter geen bezwaar willen aantekenen om
de subsidie niet in gevaar te brengen, aldus de
heer Mennink. Wethouder Bannink zegde de heer
Mennink toe dat alsnog getracht zal worden het
beplanten van deze tomen tegen te gaan. Dit zal
echter wel geen haalbare kaart zijn, we staan bij
het Staatsbosbeheer tegen de muur, aldus de heer
Bannink.
Als vertegenwoordiger in het algemeen bestuur
van de W^AZOG werd aangewezen de heer T.
Tjocnk. Voor de restauratie van het dak van de
r.k. lagere school Kranenburg besloot de raad
ƒ 3.995,81 uit te trekken. Voorts werd medewer-
king verleend voor de aanschaf van ontwikkelings-
materiaal en meubilair voor een speelleerklas aan
de r.k. school Kranenbuaa. Voor de verdere uit-
voering van het vastges^Je en ook goedgekeurde
bestemming'splan Zuid kocht de raad 6515 vier-
kante meter grond van mejuffrouw Mooi te Am-
sterdam voor in totaal f 16.788,— (ca ƒ 20,50 per
vierkante meter). Dit perceelsgedeélte wordt aan
de noordkant begrensd J^ft de Vordense Beek en
aan de oostkant door d^Pbg aan te leggen ooste-
lijke rondweg.

Flinke belangstelling Paasrit
De Graafschaprijders

Aan de op 2e Paasdag gehouden O'riënteringsrit
van de Vordense motorclub De Graafschaprijders
werd, ondanks de konkurrentie van de races in
Markelo, toch nog door 54 personen deelgenomen.
De rit die was uitgezet door de heren Regelink,
Verstege en Klein Brinke, voerde de deelnemers
geheel door de omgeving van Vorden.
Start en finish waren bij café Schoenaker waar na
afloop voorzitter B. Pardijs de prijzen uitreikte.
Zondag 18 april zullen leden van De Graafschap-
rijders in Gendt meedoen aan de tweede PCC-rit
van dit seizoen. De derde PCC-rit wordt op zon-
dag 25 april in Vorden gehouden en door De
Graafschaprijders zelf georganiseerd.

Fa Helmink hield 2e Paasdag
geslaagde meubelshow

In de grote toonzalen van de winkel hield de fa
Hel>mink 2e Paasdag een geslaagde meubélshow.
Ruim 400 bezoekers overtuigden zich van de grote
keuze op het gebied van meubels en alles wat daar
zo bij hoo>rt. De fa Helmink had de kollektie tij-
dens de laatste verbouwing aangepast en uitge-
breid wat vooral in de huidige toonruimten tot uit-
drukking gebracht werd.
De bezoekers kregen 'bij deze gelegenheid een kop
koffie en een rokertje aangeboden, wat erg werd
gewaardeerd. Dat de Vordense ingezetenen oog
voor mooie en goede meubels heeft, werd tijdens
deze voor de fa Hélmink goed geslaagde show
bewezen.

Ouderavond o.l.s, Linde

De o.l.s. Linde hield 31 maart een ouderavond.
Hier werden de ouders in de gelegenheid gesteld
het werk van hun kinderen in te zien. Praktisch
alle ouders maakten van deze gelegenheid gebruik.
Na deze inzage van het werk werd een huishou-
delijke vergadering gehouden waarin de notulen,
verslagen van sekretaris-penningmeester werden
voorgelezen. Na de pauze hielden mejuff rouw D.
Bogchelman en mejuf f rouw C. de Ruiter een le-
zing met dia's over hun werk aan de stichting
voor geestelijk en lichamelijk géhandikapte kinde-
ren te Noordwij'kerhout.
Na de rondvraag sloot voorzitter H. Bogdhelman
de zeer geslaagde avond.

Zwembad trok reeds 1,500
bezoekers
De Vordense bad- en zweminrichting In de Den-
nen dat reeds drie dagen voor het publiek is open-
gesteld, heeft tot dusver ruim 1500 bezoekers ge-
trokken.

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

Kerkdiensten

ZONDAG 18 APRIL

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (Heilige Doop)

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. A. J. G. Dronkert te Geesteren

19.00 uur ds. A. J. G. Dronkert te Geesteren
(openbare geloofsbelijdenis en bediening van het
Heilig Avondmaal)

R.K. kerk dorp
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
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
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: Mark, zoon van K. A. Nieuwenhuis en
M. W. J. Klein Heerenibrink; Jeroen, zoon van A.
Dijkman en L. Hulleman; Ard Johan, zoon van
A. Scihouten en G. J. Hoftiezer.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. Breukink en A. Uenk; A. Hoornweg
en A. F. Vriezekölk.
Overleden, Johannes Martinus Mulder, 89 jaar,
weduwnaar van M. Groote Bromhaar.



SUPIRMARKT
presenteert :

*
Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

UCtde,
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 98
RUNDERSTAART

500 gram 158
FBJNE VERSE WORST OF
SAUCIJZEN 500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

BOTERHAM WORST

SNIJWORST

H AM WORST

alleen aan stuk

VELUCO APPELMOES
literblik 79 elk 2e blik 39

Sprinklettes CHOC. HAGEL-
SLAG van 98 elk 2e pak

Quick BOTERHAMPASTA
nu per beker 79

Venz CHOC. HAGEL
nu in handige strooiers voor 145

4 borden blik Unox GROENTE-
SOEP 88 elk 2e blik 69
Italiaanse TOMATENPUREE

5 blikjes voor 89

Literfles

Herschi

CASSIS

van 99 voor

89

Sinaasappel of

frambozen

RANJA

nu per fles

79

Flesje Maggi

SOEP-

AROMA

van 80 voor

72

Luyks

SLASAUS

normaal 159

nu voor

139

Goudzon

JAM

div. smaken

van 95 voor

69

LITERSFLES HERSCHI

pub-up 79
ELKE 2e LITER VOOR

De echte

ENGELSE

(OP1'
per zak nu

Smarius

El ER-
BESCHUIT

3 rollen

van 119 voer

99
week voor

79

Grote zak vol

FIGUUR-

SCHUIM

voor slechts

69

Zolang de

voorraad

strekt Marie

BISCUITS

3 rollen

89

PROFITEER HIERVAN

FIJNE CHINESE

Sperzie -
boont j es

NORMAAL 98 NU SLECHTS

73
P.C.D.

Roodmerk koffie
500 GRAM VAN 395 VOOR

Heerlijke

SPRITS-

STUKKEN

16 in een pak

nu voor

79

geen 118 maar

99

geen 118 maar

nu

99

Van

Koopmans

Friso

BAKMEEL

nu per pak

59

Droog-

kokende

FLITSRIJST

normaal 103

nu voor

89

ea ptutfc
JONGE SPINAZIE

PRACHT ANDIJVIE

Panklare WORTELTJES

JONGE TUINKERS

Grote SINAASAPPELEN

KLEIAARDAPPELEN

Panklare RAAPSTELEN

kilo 79

kilo 89

500 gram 39

2 doosjes 79

10 voor 189
5 kg 95

500 gram 59

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

Dorex KEUKENROLLEN
2 in een normaal 230 nu 179
ALBERS SUPERMARKT
LUCIFERS 3 pakken 75
Heerlijke gevulde snoepjes
SINASSCHIJFJES

nu per zak 75
Grote zak vol SPEKKEN

van 79 voor 69
Bolletje'* GEROOSTERD
BROOD van 75 voor

Profiteer nu
BRINTA
per pak 89 nu voor 69
WITTE PEPER
busje a 50 gram voor 89



Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van onze zoon

Jan Hendrik
Wij noemen hem

JAN
G. L. Schuppers
A. Schuppers-

Rietman
Wichmond, 8 april 1971
Dorpsstraat 15
Tijdelijk adres: Ver. Zieken-
huizen, Coehoornsingel 3,
Zutphen

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons zoontje en broertje

JEBOEN
A. Dijkman
L. Dijkman-

Hulleman
Freddy

Vorden, 7 april 1971
De Hanekamp 24

Met grote vreugde en dank-
baarheid aan God geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje
Bij het H. Doopsel ontvangt
zij de namen

Jacqueliene
Klisabeth
PetroneLIa

Wij noemen haar
JACQUELIENE
A. H. A. Hartman
J. W. Hartman-

Booltink
Carla, Richard,
Monique, Lysette

Vorden, 5 april 1971
Zutphenseweg 24

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele bloemen, ca-
deaus of anderszins aan hen
die ons 50-jarig huwelijk
voor ons onvergetelijk heb-
ben gemaakt.

J. Broijl
J. Broijl-Wiggerink

Warnsveld, april 1971
Rietgerweg 3

Te koop: Enkele tweede-
hands wasmachines met
verwarming vanaf ƒ 35,—.
Fa Dekker, Vorden

Biedt aan: Ganzebroedeieren
en gevraagd: Broedse kip-
pen. De Boskamp, Gazoor-
weg 8, Vorden, tel. 1815

Te koop: Mooi stro en klei-
ne partij hooi. H. J. Graas-
kamp, Ruurloseweg 46
telefoon 1602

Te koop: l bandrecorder 4-
sporen; l g.o.h. lange leren
jas. G. Eskes, Deldensew. 7

Te koop: Eetaardappelen
en pootaardappelen Pimper-
nel. A. Walgemoet, Bran-
denborchweg 10, tel. 6646

Te koop: Caravan kip
(Kuiken) + grote nieuwe
voortent; wegens omstan-
digheden tegen elk aanne-
melijk bod. De Boonk 47,
Vorden, tel. 1875
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GEERT BOSGOED
en
MAJO JANSEN

trouwen op woensdag 21 april a.s. om 10.30
uur in de St. Martinuskerk te Twello.

Wilp, Zwarte Kolkstraat 100
Vorden, Burg. Galléestraat 42
april 1971

Toekomstig adres: Abraham Kuyperstraat 14 te
Twello

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café
Bosgoed, Zwarte Kolkstraat 101, Wilp.

m&&®c*y£*v^^

HENK DIJKMAN
en
IRENE LUIMES

geven, mede namens hun ouders, kennis
van het voornemen in het huwelijk te
treden.
De voltrekking hiervan zal D.V. plaatsvin-
den op donderdag 22 april a.s. om 11.00 uur
in het gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke bevestiging om 14.15 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. N. Schelhaas van
Lochem.

Vorden, Kapelweg 8
Zelhem, Kruisbergseweg 21
april 1971

Toekomstig adres: Vordenseweg 2, Lochem

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur in café-
restaurant „'t Wapen van 't Medler"
(Eykelkamp) Ruurloseweg 114 te Vorden.

Of dinsdag 20 april hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

D. PARDIJS
en
J. G. PARDIJS-WUESTENENK

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot
21.00 uur in zaal Schoenaker, Kranenburg
Vorden.

Vorden, april 1971
Nw. Meulenbrugge Ganzesteeg 3
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A. H. DOLPHIJN
en
H. M. DOLPHIJN-VAN BERKEL

hopen op zaterdag 24 april a.s. hun 25-jarig
huwelijksfeest te vieren.
Tevens herdenken wij die dag het 25-jarig
bestaan van onze zaak.

Vorden, april 1971
Kerkstraat l

Receptie van 14.30 tot 15.30 uur in hotel
Bakker te Vorden.

Tot ons groot verdriet ging heden van ons heen
onze lieve zoon en broer

JAN

op de jeugdige leeftijd van 11 jaar.

J. H. Eilander
J. Eilander-Steeman
Bertie
Herman

Vorden, 9 april 1971
Molenweg l

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 13 april
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden werd uit ons midden weggenomen onze
leerling

JAN EILANDER

Rust zacht, Jan

Vorden, 9 april 1971

Personeel en leerlingen
O.L. school dorp

ƒ

ƒ 595,-

ƒ 798,-

VOORJAAR 1971.

Indesit Volautomaat Europa
voor 5 KG was
Philips Volautomaat Standard
voor 5 KG was
AEG wasautomaait Turnamat
voor 5 KG was
Miele Volautomaat voor 5 KG was
alle types met inruil'kortimg.
Marijnen koelkasten HO L. model 71
met 'groot vriesvak ƒ 239,-
Phflips idem ƒ 256,-

Diepvrieskisten met gratis pak levensmidde-
len ter waarde van ƒ 100,- of korting op kist

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Hengelo G

(Prettige Feestdagen)

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

Stem een partij, die weet

dat je een gulden

maar één keer kunt uitgeven,

STEM VVD LIJST 3 GEERTSEMA

vast tapijt
OP KAMERBREEDTE

Weloverwogen
kiezen uit een
hele grote
tapijtkollektie

hebben wij al voor u gedaan.

Onze geselekteerde kollektie tapij-
ten dragen kwaliteit en garantie.

Een eerlijk tapijt voor een eerlijke
prijs vindt u in onze unieke tapijt-
presentatie.
Of u nou een wollen, nylon of
een acryl tapijt wenst; u zegt het
maar.

Al onze tapijten waarborgen u
jarenlang tapijtplezier.

Uw adres voor betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

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

MUZIEKVERENIGING

„CONCORDIA"

Dansen
A.S. ZATERDAG 17 APRIL

IN „'T WAPEN VAN VORDEN"
AANVANG 19.30 UUR

Muziek:

„The Woodpeckers"

OPENBARE
VERGADERING
van de

A.R. Partij
op donderdag 15 april in hotel
„Hoog Langen" Barchemseweg te
Lochem. Spreker:

mr Aantjes
(Tweede Kamerlid), aanvang 20.00 u.

Het Hoge 42 - Vorden

Het bestuur zoekt iemand die bereid
is mee te werken aan het

schoonhouden
van het schoolgebouw.
Loon overeenkomstig rijksregeling.

Inlichtingen bij het hoofd der school A. J. Zee-
valkink, Schoolstraat 17, telefoon 1317

Van jong tot oud: de Raiffeisen-
bank heeft steeds de juiste
spaarvorm! Voor de klein-
tjes: spaarbusjes. Voor jonge
mensen van 15 t/m 20 jaar:
„De Zilvervloot" met 10%
premie over het gespaarde
bedrag én de aantrekke-
lijke rente. Voor anderen:
Het Premiespaarplan,
termijnspaarrekeningen
of verzekerd sparen. Er
zijn in totaal 10 moge-
lijkheden; wij advi-
seren u graag, welke
voor u de beste is.
Haal een folder
met alle inlich-
tingen bij onze
bank. .^iiïm,,...

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

A.S. ZATERDAG 17 APRIL

BAL VOOR GEHUWDEN EN VERLOOFDEN
aanvang 19.30 uur.

Café-Restaurant

„'t Wapen van 't Medler"
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 - Vorden

Muziek:

„The Moodchers"

Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERITen PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden



Binnen een uur een nieuwe muur met rolborstel en een bus

muurverf over het oude behang!

HONDERDEN SOORTEN

behang
IN ALLE DESSINS

HET OUDE BEHANG IN
MINIMUM VAN TIJD VAN DE
MUUR DOOR EEN

stoom -
apparaat
Ladders

ZOWEL HOUT ALS ALUMINIUM

trappen

Plak plastic
MET VELE DESSINS

Kastpapier
A F W A SB A AR

Raam en
toilet venti-
latoren

ALLES UIT VOORRAAD

Strucktuur
verf

STOOTVAST

AF WA SB A AR

DEKORATIEF

Kurk-
behang

DEKORATIEF

Dl l'RZAAM

u it er we er d 's

modern • apart • beschaafd

Wij zijn er trots op de grootste
kollektie

gordijnstoffen
op voorraad te hebben.

131 dessins en kleuren
kunt u zien in onze
gordijnpresentatie
Wol, katoen, terlenka of linnen.
Geweven en bedrukt.
Doorzichtig en ondoorzichtig.

U zegt het maar

WONINGINRICHTING

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

SCHATTIG BOX-PAKJE
VOOR'N KADO-PRIJSJE

van 1eklas Helanca stretch in diverse lieve
kleurtjes

maat 68/74

maat 80/86

4.95
5.50

H. LUTH
Nieuwstad - Vorden

LET OP ONZE VOLGENDE PARADE-AANBIEDING:
WÉÉR VOORDEEL VOOR U!

!lN HUiSKES
EEN VAN ONZE SPECIALE
AANBIEDINGEN VOOR DE TUIN

Snoeischaar
van ƒ 8,10 nu voor

1 5,75
VOOR GOED EN HANDIG
GEREEDSCHAP

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

|i i aai machine showwagen Hengelo-Enschede

wordt donderdag 15 april gede-

monstreerd op Het Elshof te Vor-

den van 16.30-18.30 uur.

Te Ruurlo t.o. postkantoor van

19.00-21.00 uur

MET ZIG-ZAG AL VOOR ƒ 20!),—

Elna - Bernina - Husqvarna - Uiecar en andere.

BESTEL VAST VOOR MOEDERDAG ZO MAAR

EEN NAAIMACHINE

(de definitieve keuze kunt u later bepalen) u kunt
ook bellen 05400-17575 of 05420-11112

Adidas-,,La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-
Adldas-i.Santiago"
met schroefdoppen. ca» 4A,«

Adldas-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.so
Ad!das-„Brasll"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,5O

Wapen- en sporthandel

Martens
iliriis doeltreffend!

ZAïtphenseweg - Vorden

Donderdag, vrijdag en
zaterdag

500 gr. speklappen
500 gr. verse worst
500 gr. gehakt
500 gr. doorregen vlees
200 gr. ontbijtspek
200 gr. boterhamworst
200 gr. gebraden gehakt
500 gr. zuurkool
250 gr. fijne rookworst
500 gr. haas-, rib-,

260
225
345
140
80

1,40
50
120

Rund- kalfs en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Hebt u het voornemen

uw auto- of scooferrij-
bewijs te halen
dan is hier het adres voor u:

VAMOR RIJSCHOOL

Bultman
DE RIJSCHOOL VOOR VOKDEN
EN OMGEVING

Hertog Karel van Gelreweg 35
Telefoon 1753

P.S. i; WORDT GR/VTIS AFGEHAALD EN
GEBRACHT

v. v. Vorden
NIEUWE LEDEN

kunnen zich .schriftelijk opgeven
voor l mei a.s. bij:
H. EMSBROEK, Groeneweg l
Vorden

A. VELHORST, Het Wiemelink 85
Vorden

Gaarne niet vermelding van naam, adres, woon-
plaats en geboortedatum

Groene Kruisstraat 19 - Hengelo G

vraagt een

ASSISTENTE

Haar taak zal o.m. omvatten:
de ontvangst van cliënten,
typo en administratief werk.
Er wordt gewerkt in een modern
kantoor.

Een goede type-vaardigheid en (ten minste) op-
leiding op Mulo (Mavo) niveau is gewenst.

COVECO
centrale organisatie voor vee-al/.et en vln-sver-
\\erking

COVECO N.V.
TWELLO

COVECO BIEDT:
bestaanszekerheid en moderne ar-
beidsvoorwaarden in een zich sterk
uitbreidend modern bedrijf.
Eigen busdienst Vorden-Hengelo-
Twello.

COVECO VRAAGT:

VAKBEKWAME
VLEESBEWERKERS

Voor inlichtingen kunt u terecht 20 april a.s. van
19.00 tot 21.00 uur in ,,'t Wapen van Vorden" te
Vorden en
22 april a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in Concordia
te Hengelo G

Piedro
SANDALEN

HET ALLERBESTE VOOR l W

KIND, EN'

Fut
JONGENSSANDALEN, l WEET

WEL DIE IJZERSTERKE MET

(> M A AM) < J A K A N Tl E

Natuurlijk verkrijgbaar bij

Het Schoenenhuis
FA JANSEN - Dorpsstraat 34 - Vorden

Adverteren doet verkopen

DE BOUWMflJ
OOST NEDERLAND

biedt

NIEUWBOUW
SUBSIDIE-
WONINGEN

VORDEN:

zeer grote middenstandswoningen met garage en
centrale verwarming.
Uitvoering helft van dubbel met voor- en achter-
tuin en groot voorbalcon.

Indeling: hall w.c. en trapopgang, grote woonka-
mer, keuken en aparte kamer. Op dr verdieping
4 grdte ^slaapkamers, douche rnet 2e toilet'en vas-
te trap naar geheel bevloerde zolder.

Het bouwplan waarvan nog enkele panden vrij zijn
is bijzonder goed gelegen.

Koopsommen vanaf ƒ 64.100, inklusief koopkos-
ten, waarop ƒ 5.520,— subsidie in mindering komt.

Tevens zijn aanbiedingen mogelijk in
o.a. Ommen, Hengelo (O), Haaksber-
gen, Boreulo, Velp, Etten ( G ) ,
Groenlo on Keyenfoorg

en worden subsidie-bungalows ge-
bouwd in Oldenzaal.

Inlichtingen worden u gaarne verstrekt via ons
kantooradres:

Doetinchem
Dr„ Hubernoodtstraat 7
Telefoon 08340-24660

Tevens zijn wij op dinsdag 20 april a.s. om 19.00
uur aanwezig in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden", Dorpsstraat 10 te Vorden, voor het ver-
strekken van nadere informaties.

GYMNASTIEKVERENIGING

„SPARTA"

Uitvoering

zaterdag 17 april
IN HET N I TSGEBOUW

AANVANG JEÜGDITITVOERING
'S MIDDAGS 14.00 UI K.

DAMES EN HEKEN EN ASP1RAN-
TEN 'S AVONDS 19.30 UUR.

Prijzen:

ƒ 2,— volwassenen; f l,— jeugd tot 14 jaar.



Donderdag 15 april 1971

Tweede biad Contact
33e jaargang no. 2

Jeugdappel voor dammers

Zaterdagmorgen vond in café Eskes te Vorden
een damhappening plaats waaraan door 56 jonge-
lui werd deelgenomen. Het initiatief voor dit dam-
festij.n ging uit van 'het distrikt oost van (het gewest
Gelderland van de Kon. Ned. Dambond en met
name van de heren J. F. Geerken en W. Walg aard
die dit organiseerden.
De bedoeling van genoemde heren was in feite om
bij de jeugd meer meer de damsport te animeren.
Vele verenigingen waren aangeschreven om aan
het jeugdappèl voor dammers (zoals de organisa-
oren het noemden) deel te nemen. Van 'hen gaven
de Vordense damclub 'DCV met 14 deelnemers;
BDV uit Brummen met H 4deelnemers; Denk ë»
Zet uit Laren met 4 deelnemers; NAV uit Warns-

veld met 9 deelnemers; DCH uit Hengelo met 8
deelnemers en ZDV uit Zutphen met 7 deelnemers
acte de présence.
Namens het distrikt oost sprak voorzitter J. F.
Geerken een kort welkomstwoord tot de deelne-
mers en zette hij de spelregels uiteen. Zo lag het
in de bedoeling dat de jongelui op de 'klok moesten
spelen met andere woorden de zetten moesten wor-
den bijgehouden. De jeugd was ingedeeld in pou-
les van elk vier deelnemers. Voor de nummers
één en twee waren fraaie medailles beschikbaar
die na afloop door de heren Geerken en Wal gaard
werden uitgereikt.
Het ligt in de bedoeling dat een dergelijk dam toer-
nooi het volgend jaar zal worden herhaald.

Topcoöperatie „Varkens" K.I.
Op 23 april a.s. zal drs Rutgers, rijkskonsulent
voor het KI-wezen in Nederland, de officiële ope-
ning verrichten van het geheel gemoderniseerde
en verbouwde en uitgebreide KI-station van var-
kens KI Gelderland, gevestigd te Almen.
Na de fusie van de in de provincie Gelderland
werkzame varkens KI-verenigingen (De Graaf-
schap, De Achterhoek, De Lijmers, Zuid-Gelder-
land en Apeldoorn 6 Omstreken) per l juli 1969
is dan een nieuwe mijlpaal bereikt in de nu ruim
tien jaar durende periode waarin de kunstmatige
inseminatie voor varkens in ons land ter hand
genomen.
De fusie van de Gelderse verenigingen was de
eerste van een groot nationaal reorganisatieplan
voor het KI-wezen; over enkele jaren zullen er
namelijk nog vijf KI-verenigingen voor varkens
zijn te weten in ihet westen (Holland), in Noord-
Brabant, in Limburg, in Overijssel en in Gelder-
land.
De opening van de nieuwbouw te Almen betekent
tevens dat alle beren - 60 NL en 20 GY - hier ge-
stationeerd zij'n, waardoor de KI-stations van de
andere verenigingen, voor zover nog niet gebeurd
is, zullen worden gesloten. De taak en doelstelling
van de KI, te weten: foktechnisch (fokbeleid en
voorlichting); vermeerdering (produktie en mest-
biggen) en dienstverlening (individuelen en in-
stellingen), zal door de totstandkoming van de
nieuwbouw des te beter 'kunnen worden gereali-
seerd.
Bovengenoemde mededelingen werden gedaan op
de algemene ledenvergadering van de KI-vereni-
ging De Graafschap GA welke onder voorzitter-
schap van de heer J. W. J. Hagelstein in ,,'t Wa-
pen van Vorden" werd 'gehouden. De opkomst
was niet zo groot. Na de notulen gaf de heer G.
J. Mombarg, bedrijfsleider te Almen, een financieel
overzicht van de exploitatie over het boekjaar l
juli 1969 tot en met 30 juni 1970. De balans had
een totaaltelling van f 122.799,63 terwijl er een
winstsaldo was va,n ƒ 16.222,11. Ook de resultaten-
rekening werd behandeld.

DE GRAAFSCHAP MET HOOGSTE
LEDENAANTAL
Per l juli 1969 bedroeg 'het ledenaantal van De
Graafschap (m.i.v. de Veluwe) 803; dit vermeer-
derde met 132 en verminderde met 139 zodat de
vereniging per l juli 1970 796 leden telde. De
vereniging is hierdoor nog steeds de grootste in
het toporgaan van KI-Gelderland. De Achterhoek
telt 519 leden, De Lijmers 342 en Zuid-Gelderland
152. in totaal omvat Gelderland nu 1809 leden.

OVERZICHT KI-GELDERLAND
In het eerste levensjaar van de KI-Gelderland
heeft deze foktechnisch geducht zijn steentje bij-
gedragen; een flink aantal best verervende beren
was regelmatig ter beschikking en werden veel-

vuldig gebruikt zelfs vanuit het gehele land.
De financiële basis is gezonder dan voorheen. Een
zware slag trof de vereniging door het heengaan
van de energieke sekretaris G. J. Kok uit Lochem.
In het voorlopige bestuur hebben thans zitting G.
H. Peters als voorzitter; J. W. }. Hagelstein als
sekretaris; G. H. Heusinkveld als vice-voorzitter
en de leden W. J. VeltkajjyD; H. W. Meerdink;
H. Steenbeek; G. J. van ^j^Éy: H. J. M. Jansen
en C. J. Jansen; adviseurs zijn ir Hoogland kon-
sulent varkens en pluimveehouderij; drs Rutgers
rijkskonsulent voor de KI; drs A. M. Nadorn; H.
Rietman; P. W. Smeenk hoofdinspekteur Varkens-
stamboek Gelderland en GJL Vrielink.
De foktechnische kommissJ^pie 'het bestuur advi-
seert op foktechnisch gebiecT en dient als overleg-
orgaan tussen varkensstamboek, konsulentschap en
varkens KI was ook belast met de aankoop van
beren. Er werden 35 nieuwe beren aangekocht.
Naast de bedrijfsleider bestaat het personeel uit
7 inseminatoren een ins. berenverzorger, admini-
strateur en enkele administratrices.

BESTUURSVERKIEZING
Bij de bestuursverkiezing van De Graafschap werd
in de vakature wegens overlijden van de heer G. J.
Kok gekozen de heer H. J. Kottelenberg. Voorts
werden 'herkozen de heren F. E. J. ten Bar ge en
J. W. J. Hagelstein. Inplaats van de heer J. H. J.
Lankhorst werd gekozen de heer Th. B. Scholten.
Vervolgens werden een tiental afgevaardigden be-
noemd voor de algemene vergadering van varkens
KI Gelderland.

/
INLEIDING OVER TIEN JAAR
KI BIJ VARKENS
De iheer G. J. Mombarg, bedrijfsleider te Almen,
gaf hierna een zeer duidelijke inleiding over tien
jaar kunstmatige inseminatie bij varkens. Spreker
wees er op dat, als de stamboekfokkerij een plaats
zal blijven behouden in de varkenshouderij een
straf en weldoordacht fokbeleid door het varkens-
stamboek zal moeten worden gevoerd, waarin de
fokker de hoofdrolspeler is. De KI is .naast de se-
lektiemesterij één van de middelen om dit fokbe-
leid uit te voeren. De enige manier, dat de fokker
nog zelfstandigheid houdt in de fokkerij.
De heer Mombarg beklemtoonde dat er een dienst-
verlenende taak is voor de KI-verenigingen; ver-
meerderingsbedrijven wel'ke geen ,,eigen beer" heb-
ben en de bedrijven met grote aantallen zeugen,
die naast een eigen beer, op dagen dat ze wel berig
zeugen hebben, van de KI gëbrui'k kunnen maken.
Spreker dankte tot slot alle personen en instanties
waarvan men in de loop van het jaar medewerking
had gehad.
De heer A. J. Breükïnk, inspekteur van het var-
kensstamboek, besprak hierna de berenstapel van
de KI Gelderland ten aanzien van de resultaten
de kwaliteit etc.

Geslaagde eierzoekwedstrijd
in de Kranenburg
Op Ie Paasdag organiseerde de buurtvereniging
Kranenburgs Belang weer de jaarlijkse eierzoek-
wedstrijd, waarvoor van de zijde der jeugd grote
belangstelling bestond. Men had de groepen ge-
splitst te weten een groep in de leeftijd van 4-7 jaar
waaraan 33 kinderen meededen en een groep van
8-12 jaar waarvoor zich 49 kinderen opgaven.
Tegen 2 uur werd de ,,meute" losgelaten op het
zoekterrein achter ihet r.k. kerkhof. Enkele kommis-
sieleden hadden hier inmiddels 50 eieren verstopt
tussen de dennen, onder het blad en zelfs in de
bomen. De eieren die oneven genummerd waren
moesten door de kleinsten worden gezocht en de
25 eieren met even nummers door de oudere groep.
De prijzen werden na afloop van de wedstrijd door
de voorzitter van de buurtvereniging uitgereikt.

De resultaten van de lagere elf tal len van de w
Vorden op 2e Paasdag waren als volgt:
Markelo 2—Vorden 2 1 — 1 ; Vorden 3—Diepen-
heim 2 4—1; Zutphania 3—Vorden 4 12—2; Pax
4—Vorden 5 4—1; Baakse Boys 2—Vorden 7
4—0.

Ratti l - Zelos 4 4-0 (zaterdag)
Ratti l heeft zich door een 4—O overwinning op
Zelos 4 uit Zelhem verzekerd van de tweede plaats
op de ranglijst. Deze overwinning was zeer geflat-

Verbeteringswerken Wiersse-
Medler snel in uitvoering
De watergraaf van de Baakse Beek, mr R. A. van
den W'all Bake, heeft tijdens de dezer dagen ge-
houden vergadering van het gekombkieerd kollege
medegedeeld, dat snel zal worden begonnen met
hst uitvoeren vaan de verbeteringswerken in de
omgeving van de Wiersse en het Medler. De aan-
besteding zal deze week plaatsvinden. Het provin-
ciaal bestuur heeft een extra subsidie van 20 pro-
cent toegekend, hetgeen betekent dat 'het water-
schap zelf 20 procent in de kosten moet bijdragen.
De CTD verleent een subsidie van 60 procent.
Het waterschap 'heeft over de afstand van gronden
niet met alle eigenaren overeenstemming kunnen
bereiken. Vijf eigenaren in de buurt van Mossel
hebben geweigerd medewerking te verlenen. Het
dagelijks bestuur heeft besloten artikel 12 toe te
passen, waardoor de werkzaamheden toch voort-
gang kunnen vinden.
Gedeputeerde Staten moeten hieraan 'hun goed-
keuring verlenen. Het waterschap kan dan ook
..ver de grcxiden beschikken maar wordt geen eige-
naar. De eigenaren kunnen aam de kantonrechter
een vergoeding vragen voor het gebruik van de
gronden door het waterschap.
De watrgeraaf deelde ook mee dat de provincie
óók een extra subsidie Iheeft toegekend in de ver-
betering van de Baakse Beek en de Veengoot voor
zover deze onder ruilverkavelingsgébied vallen.
Voor de verbeteringswerken tussen de ruilverkave-
lingen Warnsveld en Zieuwent-Harreveld had de
provincie al een subsidie van 20 procent toege-
kend. Omdat de Baakse Beek en de Veengoot
hoofdleidingen zijn en ook water van andere ge-
bieden afvoeren, heeft het waerschap gemeend dat
de kosten van de verbeteringswerken niet ten laste
van de rüilverkavelingsblokken mogen komen. De
werken worden wel in ruilveraveling'sverband uit-
gevoerd. Het waterschap betaalt daarvoor nader-
hand ongeveer l miljoen aan de rüilverkavelings-
blokken.Aan de provincie is een bijdrage gevraagd
en dit verzoek is gehonoreerd met een subsidie
van 10 procent, omdat de CTD al een subsidie
van 70 verleent. Het waterschap moet dus ook hier
20 procent voor zijn rekening nemen.

Iedere vrijdag weekmarkt
ledere 'dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker

15 april Herv. Vrouwengr. Wildenborch
15 april Openbare vergadering AR in ho-

tel Hoog Langen te Lochem
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
17 april Gymnastiekuitvoering Sparta
20 april Jaarvergadering NCVB
22 april Nutsavond in het Nutsgebouw
22 april Ringvergadering Hervormde

Vrouwengroepen
22 april KPO lezing van dr. Luilofs
22 april Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
23 april Feestavond gymnastiekvereniging

Sparta en zwem- en poloclub
Vorden

24 april Beatclub Turn in zaal Schoenaker
Kranenburg

25 april VAMC De Graafschaprijders
PCC-rit (oriënteringsrit)

26 april EHBO-oefenavond
28 april Weekmarkt
28 april N VEV in zaad Concordia Hengelo
10 mei EHBO-oefenavond
11 mei Ledenvergadering NCVB
15 mei Uitvoering Nutsblokfluit- en

melodicaclub
19 mei Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
20 mei Voetzoektocht Vordense Honden

Club vanaf café Schoenaker te
Kranenburg

9 t.m. 12 juni Avondvierdaagse

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

Prins
Maurits
3 jaar

Op zaterdag 17 april viert prins
Maurits, de oudste zoon van prinses
Margriet en mr Pietcr van Vollenhoven,
zijn derde verjaardag.

teerd daar de thuisclub bijna voortdurend in de
aanval was en de wedstrijd zich praktisch op de
Zelos-speelhelft afspeelde.
In de tiende minuut opende Rob Kerkhoven de
score. Een pass van de linkervleugel werd handig
door hem opgevangen, waarna hij de inmiddels uit-
gelopen Zelhemse doelman met een laag schot
passeerde l—0. Na een half uur verhoogde rechts-
buiten Jan Arendsen de stand tot 2—0 waarmee de
rust aanbrak.
Het derde doelpunt kwam Via de voet van Hans
van der Linden die van buiten de 16 meterlijn een
houdbaar schot losliet welke de keeper van Zelos
totaal verrastte 3—0. Dit betekende tevens de 100e
tegengoal voor Zelos die hierna met man en macht
hun doel verdedigden. Ratti was er echter op uit
om de technische kwaliteiten van de spelers te
testen waardoor de score laag bleef maar de wed-
strijd qua voetbalspel duidelijk aan kracht won.
De vierde goal ontstond <na afgeslagen aanval toen
H. v. d. Linden zijn schot weggestompt zag door
de Zelos-keeper, waarna de bal op de linkervleugel
werd onderschept door Dijkman die de bal precies
op het hoofd van Reindsen deponeerde die bij zul-
ke ballen onverbiddelijk is hetgeen dan ook 4—O
betekende wat tevens de eindstand was.

Ratti l - GWVV 11-0
Ratti heeft zondagmiddag op het nippertje een ma-
gere 1—0 overwinning behaald op GWVV uit
Varsselder-Veldhunten. Tot ver in de tweede helft
was de stand nog O—0; drie minuten voor het ein-
de viel de beslissing.

Ratti, dat volledig in het veld verscheen, nam het
doel der gasten voor rust geregeld onder vuur. Een
vrije trap ging hoog over, terwijl Lichtenberg pech
had en tegen de paal schoot. De bezoekers lieten

het er ook niet bij zitten en zetten goede aanvallen
op, die met fraaie schoten werden afgerond. Doel-
man Huitink van Ratti moest meerdere malen zijin
kunnen tonen.
Na de thee hetzelfde spelbeeld. Ratti had inmid-
dels haar ploeg gewijzigd doordat W. Nijenhuis
was vervangen door J. Bijen. Opnieuw ging Ratti
in het offensief maar de rustige GWVV-doelman
Wist zijn heiligdom schoon te houden. Een tegen-
aanval zou Ratti bijna noodlottig worden, de bal
werd echter keurig tot hoekschop verwerkt, maar
een nieuwe aanval werd besloten met een schot
tegen de paal, waardoor de groen-witten door het
oog van de naald kropen. Drie minuten voor het
einde viel de beslissing. Een door de doelman der
gasten genomen doelschop werd door Ratti-mid-
denvoor H. Haverkamp buiten de 16-meterlijn met
het hoofd terug gekopt in de lege doelmond l—0.

Voetbalprogramma
Zondag begint de GVB met het bekerprogramma.
De vv Vorden zal met vier elftallen aan dit toer-
nooi deelnemen. Vorden l speelt zondagmorgen
in Neede tegen Sp. Neede 3; Vorden 2 speelt
's middags thuis tegen RKZVC 2 uit Zieuwent;
Vorden 3 speelt zaterdagmiddag thuis tegen Wil-
helmina SSS 3 en Vorden 6 tenslotte speelt zon-
dagmorgen in Laren tegen Witkampers 2.
Voor de kompetitie wordt verder nog gespeeld
Sp. Brummen 7—Vorden 7.

Het programma van de sv Ratti ziet er als volgt uit:
Zaterdag 17 april: AZSV 6—Ratti 1; Ratti 2—
AZSV 5.
Zondag 18 april: Bekerwedstrijd Ie ronde Longa 3
—Ratti 1; Ratti 2—Mariënvelde 2.



V.V.V. heeft weer veel te bieden
Nu het zomerseizoen weer in aantocht is en de vakan-
ties in het gezicht komen heeft het volijverige V.V.V.-
bestuur op de agemene ledenvergadering welke in
café Eskes werd gehouden een voorlopig zomerpro-
gramma samengesteld dat er wezen mag.
Zomerprogramma
Zoals telkenjare het geval is wordt elke maandag-
avond te beginnen op 28 juni a.s. een avondwande-
ling onder leiding gehouden de laatste op 30 augustus
a.s.
de eerste achtkastelentocht zal op 15 juni a.s. plaats-
vinden, elke woensdagmiddag, de laatste tocht op 25
augustus.
in de week van 28 juni tot 2 juli wordt, in de N.H.
'kerk door het Vordens Mannenkoor met een organist
een concert gegeven.
De folkloristische dansgroep ,,De Knuoduukskes" ge-
ven weer acte de presènce en wel op donderdag 8
juli a.s.
Voorts zorgt de Vordense auto- en motorclub ,,De
Graafschaprijders" op 10 en 11 juli voor een acht-
kastelenevenement.
Door de heer Dirk Jansz. Zwart, organist te Rotter-
dam, zal op 12 juli a.s. in de N.H. Kerk een orgel-
concert worden verzorgd.
Voor het eerst in de geschiedenis van V.V.V. Vorden
staat op het zomerprogramma een „Staringavond"
welke in de Wildenborch zal worden gegeven door de
heer Van Roekei op een nog nader op te geven datum
in de tweede helft van juli
Met medewerking van de „Knupduukskes" volgt op
15 juli aen pannekoekenavond op de boerderij ,,Het
Schimmel".
Woensdag 21 juli a.s. de eerste avond voor het touw-
trekken met kermisattrakties en bal in het Nutsge-
bouw. Het touwtrekken vindt ditmaal plaats op een
terrein achter café Eskes.
Donderdag 22 juli a.s. staat in het teken van een
vrolijke kermis op het marktplein.
De steeds meer vakantiegangers trekkende „Boeren-
bruiloft" met medewerking van de „Knupduukskes"
en ..Boerenkapel" op de boerderij „Het Schimmel"
zal op maandag 26 juli worden gehouden.
De finale van het touwtrekken vindt plaats op 4
augustus a.s. wederom met kermisvermakelijkheden

particulieren f 3,— per jaar, voor zaken ƒ 15,—, voor
hotels en restaurants ƒ 25,—, voor pensions ƒ 15,—,
voor het eerste zomerhuisje ƒ 10,—, voor ieder vol-
gende ƒ 5,—, voor campings ƒ 50,—.
Mededelingen

Bij de opening van de vergadering deelde de voor-
zitter, de heer A. E. van Arkel, na een welkomst-
woord te hebben gesproken, het navolgende mede:
De gemeente Vorden zal 3 nieuwe banken plaatsen
t.w. bij het .Vogelbosje", langs de Rondweg bij de
„Eldersmaat" en nabij de boerderij „De Bonenkamp"
in de blurtschap Linde. De banken van de V.V.V.
worden nog voor de Pasen geplaatst, sommige daar-
van zijn opnieuw gevernist.

Door de Winkeliersvereniging zijn 5 borden aange-
boden met het opschrift: „Welkom in Vorden", die
geplaatst zullen worden langs de invalswegen naar het
dorp. Deze zullen op de navolgende plaatsen komen
te staan: richting Ruurlo — even voor de spoorlijn
richting Zutphen - -- bij boerderijtje Eggink, richting

Almen — bij Lettink, richting Hengelo (Gld ) — voor
de brug in de westelijke rondweg, richting Baak -
bij boerderijtje ten Have.

Ingevolge de Verordening op de Ontsierende reclame
is aan de Provincie ontheffing gevraagd tot plaatsing
van deze borden. Zodra deze ontheffing is verkregen
zullen de borden worden geplaatst. De voorzitter
dankte de Winkeliersvereniging hartelijk voor deze
gift.

Verder deede de voorzitter mede dat het kampeer-
centrum „De Reehorst" begin dit jaar door de
A.N.W.B. als 'kampeercentrum is erkend.

Voorts werken de gemeenten Zelhem, Hengelo (Gld.J,
Rulrlo en Vorden samen om te komen tot een recrea-
tieplan voor deze vier gemeenten. Het plan wordt
door de landschapsdeskundige Ir. Voogt te Arnhem
opgesteld.

n verband hiermede zijn door de 4 betrokken gemeen-
ten hearings gehouden o.a. van de V.V.V. in deze ge-
meenten en de horeca- en campingbedrijven, aan-
gaande hun zienswijze over de te verwachten ont-
wikkelingen op dit gebied. Verwacht wordt dat eind

WOONTEXT

en op donderdag 5 augustus kermis op het markt-
plein.
De „Knupduukskes" treden op 9 augustus a.s. voor
het laatst in dit zomerprogramma op.
Verder is medewerking gevraagd en verkregen van
de beide plaatselijke muziekverenigingen „Concordia"
en Sursum Corda" voor het geven van een concert in
de muziektent, terwijl op vrijdag 23 juli a.s. door het
straatorgel ,;De Turk" een rondgang door Vorden zal
worden gemaakt.

Jaarverslag secretaris

Uit het jaarverslag van de secretaris, de heer G. W.
Eijerkamp stippen wij het navolgende aan.
Over het afgelopen zomerseizoen heeft Vorden meer
vakantiegangers geherbergd dan vorig jaar. Nog
steeds heeft Vorden te 'kampen met te weinig goede
pensions, slechts 13 zijn aanwezig met een kapaciteit
van 50 bedden. Momenteel heeft Vorden de beschik-
king over twee campings t.w. ,,De Goldberg" en ,,De
Reehorst" terwijl er bij de Wientjesvoort een kam-
peerpaspoortterrein aanwezig is.

De vakantiegangers waren vol enthousiasme over
deze terreinen De bezetting van de zomerhuisjes was
ook gosd. Het aantal zomerhuisjes bedraagt thans
50, die per week plm. 250 mensen kunnen herbergen
Enkele zomerhuisjes zijn van verwarming voorzien
welke dan ook rond Kerstmis en Nieuwjaar bezet zijn
(ongeveer 15 stuks).

Het is een verheugend verschijnsel dat de vraag om
de vakantie in de Achterhoek door te brengen ieder
jaar steeds meer en meer toeneemt.
Van de Vordense Winkeliersvereniging ondervindt de
V.V.V. veel medewerking.

De Achtkastelentochten onder leiding van de voor-
zitter, burgemeester van Arkel, mochten zich weer in
een goede belangstelling verheugen. Niet minder dan
875 personen namen hieraan deel in de maanden juni,
juli en augustus.

De avondwandelingen, aldus spr., willen nog niet best
van de grond komen. Slechts 91 personen hebben
hier aan meegedaan wat erg jammer werd genoemd.

Het absolute hoogtepunt uit het afgelopen seizoen
was wel het optreden van de Portugese dansgroep,
welk optreden te danken was aan de plaatselijke
dansgroep „De Knupduuskes".
Het bestuur zou gaarne zien dat er dit jaar weer zo'n
soort groep zou optreden.
De Boerenbruiloft, de Pannekoekenavond, de touw-
trekwedstrijden, het optreden van de „Knupduukskes"
sloegen bij de vakantiegangers weer goed aan. Het
optreden van de Koninklijke Marinierskapel was bij-
zonder mooi.
Het ledental bedraagt momenteel 171.
Van de gemeente Vorden werd een subsidie van
ƒ 700,— ontvangen.
De secretaris sprak aan het slot de hoop uit dat het
seizoen 1971 weer aan de gestelde verwachtingen
mag voldoen.
Bestuursverkiezing
Bij de gehouden bestuursverkiezing waarbij aftredend
waren de heren A. E. van Arkel, H. Emsbroek en G. J.
Schurink, werden eerstgenoemden herkozen, terwijl in
de plaats van de laatstgenoemde werd gekozen de
heer Van Goethem.
De voorzitter dankte de heer Schurink voor zijn werk
in het belang van de vereniging verricht, terwijl de
scheidene zijn dank uitsprak voor de prettige samen-
werking tussen de bestuursleden onderling.
Voorstel contributieverhoging
Op voorstel van het bestuur, werd na een langdurige
discussie, de navolgende minimale contributie voor
de verschillende groepen als volgt vastgesteld: voor

dit jaar het ontwerp recreatieplan gereed zal komen.
Voorts is er een bordje gepatst aan de boom nabij
de brug in de SchuttestraaWFet verwijzing naar de
Lodewijkslinde nabij Huize Vorden.
De V.V.V. zal een trasfer voor auto's uitgeven over
,,Vorden, 8 .kastelendorp", welke bij het bureau van
de V.V.V. verkrijgbaar zal zijn, tegen een door het
bestuur vast te stellen p
Rondvraag

Bij de rondvraag werden verschillende sugesties door
de aanwezige leden naar voren gebracht o.a. te ko-
men tot een vakantiespelweek voor de jeugd, een
eenvoudige tentoonstelling in de N. H. Kerk, tuinver-
lichting en verlichting van gebouwen.

Het bestuur zal een en ander onder ogen zien.
Bij monde van de voorzitter van de Vordense Win-
keliersvereniging, de heer Polman, werd het bestuur
van de V.V.V. dank gebracht voor de prettige samen-
werking gedurende tal van jaren.

Verder werden de ingezetenen die over een vrije ka-
mer beschikken verzocht deze voor vakantiegangers
beschikbaar te stellen, wat eveneens geldt voor boer-
derijen die nog beschikbare ruuimte hebben voor pen-
sion gedurende de vakantiemaanden.

Gevraagd:

Hulp "m de huishouding

SLAGERIJ JANSEN
Burg. Galléestraat 42 - Vorden - Telefoon 1451

Dansen
voor gehuwden en
verloofden
ZATERDAG 17 APRIL. A.S.

A A N V A N G l !).<><; r lul.

Muziek:

The Wande! es

Zaal Susebeek
Ruurloseuej; - Wolfersveen - Telefoon 08342-1340

Gereserveerde plaatsen worden tot
20.30 uur vriJK* houden

WOENSDAG 21 APRIL

de gehele dag
gesloten

SLAGERIJ M. G. JANSEN
Burg. Galléestraat 42 - Vorden - Telefoon 1451

KAPBROEKEN

voor uw koeien, oersterk en
solide. Direkt uit voorraad.
A. R. WAGENVOORT
STALINRICHTING
Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Te koop: Biggen. J. Wes-
selink, 't Elshof, tel. 6663

Ter overname gevraagd:
Grote haard en ênmille vul-
kachel; houten hangkast en
grote studeerkamerboeken-
kast. Alles ouderw
gelijk. Brieven onder no. 2-1
bureau Contact

Te koop gevraagd: Zolder-
opruiming, kabinetten, oude
kasten, klokken, goud en
zilver en allerhande groot-
moederstijd artikelen.
MAAS, Westerstraat 72
Hengelo G, telefoon 1637

Joost de Draaier 263!

DIT IS EEN
GëWi£LDIGE
PORTABLE
RADIO/
CASSETTE-
RECORDER

RT-221F

Topklasse radio, metUKWenMW
ontvangst. Cassette- recorder, met
veel mogelijkheden: directe band-
opnamen van radio, meteen terug-
spelen van programma's,ingebouwd
telwerkvoor snel opzoeken.

TOSHIBA

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

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

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

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN
is

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

juweel
kleurvogel

SCHILDERSBEDRIJF

J.M.Uiterweerd
Telefoon 1523

UIERNETTEN

geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde tepels
meer en geen mislukte
melklijsten. Per stuk
ƒ 32,—. Bij 5 stuks ƒ 30,-
Franko huis.

A. R. WAGENVOORT
STALINRICHTING
Julianalaa<n 16 - Vorden
telefoon 05752-1259

ZONDAG 18 APRIL A.S.

THE EVENING

STARS

HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Elke 3e fles Spar cola GRATIS !
POT SPAR PINDAKAAS 12S

3 BLIKJES UNOX LEVERPASTEI van 119 voor 98

150 GRAM BERLINER LEVERWORST 8!)

SPAR ONTBIJTKOEK . van 95 voor 85

2!/2 kg sinaasappelen 298
5 KILO BINTJES (AARDAPPELEN) t. 98

l /AK GOLDEN WONDER CHIPS !>«

l FLES ROOSVICEE 175)

SAKOMA AARDBEIEN EN SINAASAPPEL .. 3S

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DE SPAR
,IS SPAREN BIJ DE KOQP

supermarkt
Zutphenseiveg 41 Telefoon 1281

Boer mest varkens vet met
spaarduiten-voor-oude-dag.
Wie stopt er nu z'n spaarcenten in een .
varkenstrog? Die stop je toch zeker op
de Amro Bank? Dat is veilig. En je krijgt
nog een hoge rente ook.

Sparen? Ds Amro Bank is er voor.,1)

GARAGE KANTELDEUREN
uit voorraad leverbaar slechts J 250,— per stuk
exkl. BTW

BETONTEGELS
(grys) 30 x 30 cm 0,55
(grijs) 40 x 60 cm 2,80 *»«'* uit c
(grijs) 50 x 50 cm 2,80 voorraad
(rood) 50 x 50 cm 3,25 i„Vorbaar
(rood) 40 x 40 cm 3,25

GEWASSEN GRINTTEGELS
50 x 50 cm per stuk 3,95

ASBEST EN BiTUWIEN GOLFPLATEN
spotjjoedkoop (grote partijen speciale prijzen)

XOJIïIST ONTVANGEN: DUIZKNDKN

VLOER- EN WANDTEGELS
t < veel soorten en kleuren om op te noemen.

Wederom zijn \vij er in geslaagd om u een

KUNSTSTOF KEUKEN
van 2 meter lang kompleet met roestvrijstalen blad aan
te bieden voor slerhts ƒ 360,— inklusief BTW

BRENGT VRIJBLIJVEND KEN BEZOEK AAN ACHTEKHOEKS
GROOTSTE

DOE HET ZELF CENTRUM
Harmsen - Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

RUIME PARKEERGELEGENHEID
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