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Programma installatie burgemeester
Mr. M. Vunderink op woensdag 1 mei

73.75 UUR
Ontvangst van de heer en mvrouw Vunderink aan de grens van de gemeente op de
rijksweg Vorden-Zutphen door de wethouders en de gemeentesecretaris.
Nadat mevrouw Vunderink bloemen zijn aangeboden neemt het gezelschap plaats
in een caleche en begeeft zich. geëscorteerd door leden van de landelijke rij vereni-
ging „de Graafschap", naar het gemeentehuis.

14.00 UUR
Buitengewone raadsvergadering in de raadszaal, alwaar de heer Vunderink door de
loco-burgemeester zal worden geïnstalleerd.
In verband met de beperkte ruimte is deze raadsvergadering uitsluitend toegang-
kelijk voor genodigden.

75.00 - 76.30 UUR
Receptie voor genodigden in „Het Wapen van Vorden".

79.30 UUR
Serenade door de plaatselijke muziekverenigingen voor het gemeentehuis.

.'
20.00 - 27.30 UUR

Receptie voor de burgerij, verenigingen, organisaties e.d. in zaal

Smit. Tijdens deze ontvangst bestaat er voor een ieder gelegen-

heid persoonlijk kennis te maken met de heer en mevr. Vunderink.

Het gemeentebestuur stelt het op prijs als <jp de dag van installatie de bevolking de
vlaggen uitsteekt.

St. Joris
Zoals elk jaar herdenken we rond 23 april de helden-
daden van St. Joris.
Hij was een jonge ridder, die tijdens de jaarvergade-
ring van het stadje waarin hij woonde, iets schok-
kend s hoorde.
Elk jaar kwam een verschrikkelijke draak 7 jonge
meisjes halen, als tol., om de stad te sparen voor er-
gere dingen.

St. Joris besloot om dit dier te gaan verslaan en trok
de volgende morgen alleen de stad uit. Wat hij zich
voorgenomen had lukte, zodat de mensen in de stad
voortaan in rust en vrede konden leven. Als men St.
Joris gaat zoeken om hem te bedanken, blijkt het dat
hij de wereld ingetrokken is om elders onrecht te be-
strijden.

Met dit verhaal in ons ach^Roofd vernieuwen we
Mjaarlijks de belofte, die elke

ueïnstalleerd wordt.
vinder aflegd als hij

De VVD heeft
de juiste
mensen.

A Geeft u hen de
i • juiste plaats?
aF^M LIJST 4
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Z I L V E R W I T E D E L S T A A L .

KOERSELMAN CASSETTES

ADVERTEERDERS

In verband met Koninginnedag ver-
zoeken w^j u beleefd de advertenties

vrijdag 26 april doch uiterlijk

maandag 29 april vóór 10

uur in te leveren.

Dinsdag 30 april gesloten.

Redaktie

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- tjn. vrijdag-
ochtend van 8.0012.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: dinsdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

fn deze negenenzeventigste aflevering van Gemeen-
tenieuws behandelen wij deze week drie onderwer-
pen, te weten:
1. het voorkomen van brand en brandgevaar;
2. de hinderwet (algemeen);
3. openbare werken.

Ad 1.
Het voorkomen van brand en brandgevaar.
Via allerlei nieuwsmedia hebben wij de laatste we-
ken mededeling gekregen van vele bos-, duin- en
heidebranden. Aangezien de gemeente Vorden me-
rendeels bestaat uit prachtige natuurgebieden, wil
het gemeentebestuur graag in deze rubriek haar
bijdrage leveren in het streven naar het voorkomen
van brand en brandgevaar. Wij doen dit aan de
hand van twee punten, nl: de gemeentelijke brand-
beveiligingsverordening en de kwestie van het af-
branden van bermen en slootkanten.
De brandbeveiligingsverordening.
Artikel 30 van deze verordening („verbod vuur te
stoken") zegt:
- het is verboden in de openlucht vuur aan te leg-

gen, te stoken of te hebben, behoudens onthef-
fing van B en W. (

- dit verbod geldt niet, voor zover het betreft het
aanleggen of hebben van een vuur:
a onder het voortdurend toezicht van een meer-

derjarig persoon;
b O'p een afstand van meer dan 30 meter van

een gebouw en van een opstapeling van oogst-
prod ukten;

c1 op een afstand van meer dan 100 mter van
een bos. van een heideterrein en veengrond;

d dat overigens geen gevaar oplevert voor de
omgeving, en

e waarvan kennis is gegeven aan de brandweer.
Kennisgving aan de brandweer is dus altijd nood-
zakelijk ! !

Artikel 31 van de verordening (rookverbod} zegt
onder meer:
het is verboden in bossen, op heide- of veengron-
den of binnen een afstand van 100 meter daarvan
brandende of smeulende voorwerpen (bijv. sigaret-
ten) te laten vallen, weg te werpen of te laten lig-

>or B en W is aan-
van l maart t.e.m.

gen, en - waar het ter plaat
gegeven - te roken in de pe
31 oktober.
De bedoeling van deze bepaling lijkt duidelijk: er
dient te worden voorkomen dat door (kleine) on-
achtzaamheden grote branden ontstaan: door het
uit het antoraam gooien van een sigarettepeukje
kan in de huidige droge periode veel prachtig na-
tuurschoon verloren gaan
<fo Waakzaamheid op dit gebied door iedereen is

dan ook geboden !
y

Afbrande van bennen en slootkanten.
Het blijkt dat helaas nog niet voldoende wordt in-
gezien dat het afbranden van bermen en slootkan-
ten (o.a. door landbouwers) een kwalijke zaak is.
vooral als dat gebeurt in de lentemaanden
Door dit afbranden wordt n.l. ernstige schade toe-
gebracht aan de flora (en fauna) Het gemeentebe-
stuur verzoekt dan ook aan de mensen die boven-
genoemde plaatsen willen afbranden, dit te doen
in de maanden oktober t.e.m februari. De aanvra-
gen tot het afbranden worden graag 2 weken voor-
dat tot het afbranden wordt overgegaan, door het
bestuur tegemoet gezien. De brandweerkomman-
dant krijgt hiervan dan bericht, zodat geen brand-
alarm behoeft te worden gegeven bij het zien van
rook.

Ad.2.
Hinderwet (AIgemeen).
Vandaag willen wij nogmaals de problematiek
rondom de Hinderwet nader toelichten:
Bw genomen steekproven is gebleken, dat er nog
diverse landbouwbedrijven zijn, die niet in het be-
zit zijn van een vereiste Hinderwetvergunning. Het
betreft hier voornamelijk pluimvee-, kalveren- en
varkensbedrijven. Vroeger was het voorhanden
hebben van een mestvaalt niet hinderwetplichtig,
doch ingevolge een arrest van de Hoge Raad is
óók het hebben van een mestvaalt hinderwetplich-
tig gesteld; in en ander is opgenomen in het Hin-
derwetbesluit veel agrariërs blijken hiervan niet op
de hoogte te zijn.
Ook aan de opslag van propaangas, dieselolie,
H.B.O.-l, petroleum en benzine zijn voorwaarden
verbonden; voor het voorhanden heben van de in
deze categorie genoemde installaties is eveneens
een hinderwetvergunning noodzakelijk, wanneer
meerdere objecten hinderwetplichtig zijn. Tndien
echter alléén H.B.O. wordt gebruikt, dan is een
vergunning ingevolge de gemeentelijke verordening
opslag gas. huisbrand- en stookolie nodig.
Tevens maken wij u er op attent dat taks voor on-
dergrondse opslag dienen te zijn voorzien van een
'KIWA-garantiemerk-verklaring.
U doet er goed aan zich tegen (eventuele) kwaad-
willige) bedoelingen van derden te beschermen,
door zo spoedig mogelijk een hinderwetvergunning
aan te vragen, waarvoor aanvraagformulieren op
het gemeentehuis verkrijgbaar zijn. Nu moet men
niet denken dat alleen agrariërs een hinderwetver-
gunning nodig heeft; neen, dit is beslist niet net
geval: ook andere bedrijven hebben een hinderwet-
vergunning nodig, in feite zelfs alle inrichtingen

„die naar buiten gevaar,'sctvf^Bf hinder kunnen
veroorzaken".
Om enkele inrichtingen te noemen:

Inrichtingen met elektromotoren met een (ge-
zamenlijk) vermogen van meer dan 2 pk.

- Inrichtingen bestemd tot bewaring in drukhou-
ders van samengeperste gassen.
Textielweverijen - wasserijen - blekerijen -
drukkerijen.

- Machinale houtbewerking; kuiperijen.
- Enz.

Tenslotte doet het gemeentebestuur nog een ver-
zoek aan de agrariërs om tijdens het gieren zoveel
mogelijk rekening te houden met de windrichting,
zodat men (vooral in die gevallen waar de weilan-
den dicht aan een woonwijk zijn gelegen) zo weinig
mogelijk overlast aan de buurtbewoners bezorgt.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot
de afdeling Ruimtelijke Ordening c. a. ter gemeen-
tesecretarie.

Ad. 3.
Openbare werken.
Tn de eerste maanden van 1974 is veel aandacht
besteed aan beplantingen. Tn de bestemmingsplan-
nen zijn diverse groenstroken ingepoot.
Tn de buitenwijken zijn snoeiwerkzaamheden ver-
richt is is omgewaaid hout verwijderd.
D ebeide kastanjes en de eik in het centrum van
het dorp zijn door boomchirugen behandeld en lo-
pen nu uit.
Hopelijk blijven zij nog lange tijd het dorpsbeeld
verfraaien.
Na de afbraak van de voormalige bakkerij van de
heer Schurink is de Willem Alexanderlaan ver-
breed en zijn trottoirs en groenstroken aangelegd.
Fn plan Zuid zijn en worden ook verder trottoirs
en groenstroken met parkeerhavens klaargemaakt,
terwijl in mei met herstraatwerk van de wegen
rondom het Burg. van Arkelplein en van de Willem
Alexanderlaan zal worden begonnen.
Tn het bestemmingsplan Boonk is dezer dagen be-
gonnen met herstraatwerk aan het Vaarwerk. Aan-
sluitend daaraan zal het laatste deel aan de Steege
worden herstraat.
Het herstraatwerk aan de fndustrieweg is voltooid,
de nood bestrating van het verlengde van deze weg
is in uitvoering.
Binnenkort wordt een begin gemaakt met het
bouwrijp maken van de terreinen voor 14 bejaar-
denwoningen nabij de B.v.Hackfortweg in plan
Brinkerhof. Eerst zal daartoe enig rioolwerk wor-
den uitgevoerd. De aanleg van paden en verdere
werken aan bestrating en groen volgen in een latere
periode.
Juist voor de Paasdagen is de jaarlijkse schoon-
maakaktie gehouden, waarbij veel afval is afge-
voerd en de bermen zijn geruimd.
Op de Vordense inwoners wordt een beroep ge-
daan om zowel in als buiten het dorp vervuiling
tegen te gaan eni te voorkomen, zulks om - het is
reeds onder punt l gezegd - onze mooie gemeente
mooi te houden.
P.S. Wethouder Gerritsen is verhinderd om op
2 óapril a.s. spreekuur te houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds J. Veenendaal, zondagsschool-kinderkerk
in het Jeugdcentrum fnsulindelaan.

KAPEL WILDENBORCH
70 uur ds J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
70 uur drs E. de Jong te Doetinchem
79 uur ds A. S. Timmer te Apeldoorn

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

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

ZONDAGSDTENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa. telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur
Dinsdag 30 april dr. Sterringa vrij

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

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

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

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

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

GEBOREN: Alèxander, zoon van A. Molendijk en
G. J. te Selle.
ONDERTROUWD: H. Egink en G. W. te Winkel;
E. J. H. Wesselink en A. G. Peppelman.
GEHUWD: Th. A. L. Polman en L. E. J. Haver-
kamp; S. W. Bout en J. W. Voskamp.
OVERLEDEN: H. J. Rothman, oud 78 jaar; G. J,
Kok, oud 90 jaar.



MEER DAN 25% KORTING

PAK
MERGPIJPJES

normaal 131 nu

98

MEER DAN 25% KORTING

VAN NELLE
THEEZAKJES

normaal 104 nu

75

MEER DAN 25% KORTING

UNOX
TOMATENSOEP
4 bordenblik normaal 118 nu

85

MEER DAN 25% KORTING

BLOEMENAARDE
grote baal

normaal 150 nu

100
vlees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 sfuks

Hamburgers
3 stuks

Filet American
100 gram

Hachevlees
300 gram

Runderstoof lappen
500 gram ,

Malse riblappen
500 gram

Fijne verse worst
500 gram

Malse Biefstuk
250 gram

Fijne vleeswaren

t
•

148
148
125
238
398
528
298
398

150 gram BOERENMETWORST 119
150 gram PALINGWORST 119
100 gram GEKOOKTE LEVER 89
200 gram KOOKWORST alleen aan stuk 99
200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99

groente en f ruit

Verse Spinazie
per kilo

Radijs
2 bossen

Rabarber
per kilo

Holl. Aardbeien
per doos »

Democraat
FIJNE HANDAPPEL plm. 2 kilo in draagtas

Blanke champions
250 gram

Kompleet Ba m i-pakket
per stuk

69
110
98

165
198
128
125

BankAbakkerssprits
grote zak vol voor

Wener Punten
109

100% roomboter, pak a 6 stuks voor

A.H.O. Speculaas
groot pak van 123 voor

Frisia Spekken
zak vol voor .

109
69

HH IJiWPEWiMlllilliilMlilllllllillill̂ ^

Legner Vieux
liter

Oranje bitter
grote fles

895 UIT ONZE
945 SLIJTERIJ

Sandeman Sherry
per fles / \J\J

Onze bekende Advocaat
fles van 525 voor 398

LELIES
pracht bos

CAPUCIJNERS
Jonker Fris literblik nu

MELITTA FILTERZAKJES
no. 4 van 110 voor

Adel Rosa fine selected SHERRY
fles van 575 voor

ZWARTE BESSEN MET JONGE
GENEVER per literfles nu

HERO VRUCHTENLIMONADE
literfles geen 99 maar nu

REMIA SLASAUS
fles van 200 voor

198
89
82

425
198
85

149

GEURTS APPELMOES
3/4 pot 95 elke 2e pot voor

GEURTS JAM
div. smaken, per pot

DOPERWTEN ZEER FIJN
literblik nu

BOLLETJE PANEERMEEL
2 pakjes voor

DE RUYTER CHOCOLADEHAGEL
melk of puur, groot pak

HONIG MIE
groot pak van 127 voor

DE HEER GES. CHOCOLAADJES
bakje van 165 voor

69
99

119
98

149
109
139

COLORNO KOFFIEMELK
literfles van 195 voor

NIBB-IT PIKANTOS
zak vol van 137 voor

MAGGI GROENTESOEP
2 zakjes

SPUITBUS TOILETVERFRISSER
normaal 298 nu

KOFFER BONTKRACHT
van 910 voor

TONNETJE DIXAN
normaal 18,85 bij ons nu

ARDITA LUIERS
pak a 45 stuks voor

169
119
98
198
750
1575
398

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos die wij
bij ons huwelijk mochten
ontvangen, zeggen wij u
hartelijk dank.

GERRIT EN RIA
ZWEVERINK

Vorden, april 1974
Burg. Galléestraat 40

Voor de vele blijken van
deelneming, ontvangen bij
het overlijden van mijn lie-
ve vrouw, moeder en oma

LAMMERDINA
RIEFEL-HAARMAN

betuigen wij u onze harte-
lijke dank.

Uit aller naam:
Fam. Riefel

Vorden, april 1974
De Leuke l

AFWEZIG

N. J. EDENS
tandarts

van woensdag l mei
t/m maandag 6 mei.

Waarneming:
Tandarts W. F. Haccou
Prins Bernhardweg 3
telefoon 1908

EMPO
vraagt

jeugdige
medewerkers
in diverse afdelingen

Enkweg 17, Vorden
Telefoon 05752-1241

Waar men kijkt,
steeds meer blijkt:

TEGEN BEDERF
UITERWEERD'S
VERF

Ruurloseweg 35
Vorden
tel. 05752-1523

Te koop: G.o.h. brommer
Kaptein Mobylette.
Het Kerspel 13, Vorden

Te koop: Bankstel; wandel,
wagen blauw; autozitje.
Insulindelaan 30, tel. 1923

Te koop: 2 z.g.a.n. kinder-
autogordels (Coenen) met
bvestigingsmateriaal, leef-
tijd plm. l t/m 7 jaar, prijs
ƒ 50,—. J. Lebbink, De Bon-
gerd 12, Vorden, tel. 1742

Voor een gerestaureerde
oude schouw komen we een
paar antieke tegels te kort
liefst schildpadtegels.
Belt u even 05752.6807 ?
Bedankt.

Te koop: G.o.h. wandelwa-
gen hoog model prijs ƒ 45,-
Mispelkampdijk 52, Vorden

Te koop: Jonge konijnen en
z.g.a.n. voetbalschoenen
maat 5. Elly Hietbrink tel.
05753-7253 Beunkstege 4 te
Linde

Te koop: Jongensfiets leeft.
7-10 jaar en eetaardappelen.
J. W. Oortgiesen, Ruurlose-
weg 113

Te koop:Plm. 10 kub kuil-
mais. G. J. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders tijd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CO NFECTIEBEDRIJF

de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt

Raadhuisstraat 18 Vorder

Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrij-
dagavond van 7-9 uur

Jnplaats van kaarten

Zaterdag 27 april hopen wij met onze fa-
milie en vrienden ons 25-jarig huwelijk te
herdenken.

E. H. JANSSEN

en
R. JANSSEN-DIJKSTRA

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.30 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Vorden, april 1974
Ruurloseweg 20

YxWAWxYyWxY^^

Op maandag 29 april a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkind ons 25-jarig huwelijksfeest
te vieren.

L. W. VISSCHERS
E. VISSCHERS-SMEENK
Henny-Frans en Bianca
Erna

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.00 uur
K in zaal Smit, Dorpsstraat te Vorden.

c|- Vorden, april 1974 {£
g De Stroet 8
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Heden overleed na een langdurig en moedig ge-
dragen lijden mijn lieve vrouw, moeder en dochter

GRADA JOHANNA LEBBINK

echtgenote van H. Scheffer

op de leeftijd van 38 jaar.

H. SCHEFFER
HERBERT EN GERARD
VADER EN MOEDER LEBBINK

Vorden, 17 april 1974
Deldensebroekweg 7

De begrafenis heeft plaats gehad zaterdag 20
april op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na een langdurig, moedig gedragen lijden over-
leed onze lieve zuster, schoonzuster en tante

ORADA JOHANNA LEBBINK
echtgenote van H. Scheffer

op de leetijd van 38 jaar.

Vorden: B. Beumer.Lebbink
H. Beumer

Almelo: D. A. Lebbink
G. J. Lebbink-Weenk

Hengelo: M. Harmsen-Lebbink
E. W. Harmsen
en kinderen

Vorden, 17 april 1974

Na een langdurig, moedig en geduldig gedragen
lijden is heden van ons heengegaan onze lieve
schoondochter, schoonzuster en tante

GRADA JOHANNA LEBBINK
echtgenote van H. Scheffer

op de leetijd van 38 jaar.

Hengelo (Gld.): Fam. H. Scheffer
R. Scheffer-Klein Winkel

Hengelo (Gld.): A. M. Scheffer
D. H. Scheffer-Bosman

Ruurlo: L. H. Scheffer
H. J. Scheffer-Oonk

Zelhem: R. H. Ruesink-Scheffer
D. H. Ruesink
en kinderen

Hengelo (Gld.), 17 april 1974

Heden werd geheel onverwacht van mij wegge-
nomen mijn lieve en zorgzame vrouw

GEERTRUIDA GARRITDINA OONK

op de leeftijd van 68 jaar.

D. J. GOLDENBELT

Vorden, 21 april 1974
Molenweg 5

De crematie zal plaatsvinden donderdag 25 april
om 13.05 uur in aula l van het crematorium te
Dieren.

Heden overleed geheel onverwacht onze lieve zus-
ter, schoonzuster en tante

GEERTRUIDA GARRITDINA OONK

op de leeftijd van 68 jaar.

R. Tragter-Oonk
G. W. Tragter

A. Oonk-Vos

J. Hekkelman
D. Hekkelman.Hekkelman

D. Goldenbelt-Onstenk

T. Goldenbelt-van Zeist

neven en nichten

Vorden, 21 april 1974

Heden werd uit ons midden weggenomen onze
lieve vader, grootvader en overgrootvader

D I R K H O G E N D O O R N

weduwnaar van Ph. Flier

in de ouderdom van 79 jaar.

Nieuwendijk (N.B.): R. J. KANT-HOGENDOORN
Vorden: G. J. HOGENDOORN

J. G. HOGENDOORN-TRETBAR
A. PH. HOGENDOORN

Almen: J. D. HOGENDOORN
A. HOGENDOORN-BLIKMAN
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 19 april 1974
Het Hoge 31

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Op vrijdag 19 april jl. is op 79-jarige leeftijd
overleden de heer

D. HOGENDOORN

vroeger procuratiehouder en ruim 40 jaar in
dienst bij G. Emsbroek & Zn C.V. te Vorden.
De nagedachtenis aan zijn onkreukbaar karakter,
zijn ijver en plichtsbetrachting, zal in onze her-1
innering voortleven.

Direktie en personeelsleden:

Gems Metaalwerken B.V.

G. Emsbroek & Zn C.V.
Vorden

Heden overleed zacht en kalm nog vrij onver,
wacht onze lieve zorgzame vader, behuwdvader
en grootvader

GERRIT JAN KOK

weduwnaar van Johanna Dekkers

in de gezegende ouderdom van ruim 90 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Borculo:

Vorden:

Barchem:

Vorden, 22 april 1974
Schoneveldsdijk 2

W. D. KOK
Z. G. KOK-VERSTEGE

J. KOK
H. KOK
JOH. KOK

J. W. ARENDSEN RAEDT-KOK
H. J. ARENDSEN RAEDT
Barthold

De teraardebestelling zal plaats hebben vanaf
zaal Schoenaker, Kranenburg-Vorden op vrijdag
26 april n.m. 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Zij die de overledene de laatste eer willen bewij-
zen worden daartoe uitgenodigd.
Na aflop van de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren in zaal Schoenaker, Kranenburg-
Vorden.

Heden overleed tot onze grote droefheid onze
getrouwe vriend

G. J. KOK

weduwnaar van Johanna Dekkers

Gedurende meer dan 50 jaren stond hij ons bij in
de zorg voor de Wiersse.

A. Gatacre-de Stuers

E. V. Gatacre en echtgenote
en kinderen

de Wiersse-Vorden, 22 april 1974

l Harmsen's Voorjaars-aanbieding
Slaapkamertapijt 4 m breed nu slechts 59r- per str. meter

Huiskamertapijt nu vanaf 59r- per strekkende meter

Decalon vergelijkb. met Novilon v.a. 29f- per str. meter

Cocosmatten bij ons voorradig

Naald vilttapijt 10,75 per strekkende meter

Gordijnstoffen nu leverbaar in vele kleuren en kwaliteiten
Indien gewenst kunnen wij uw vloerbedekking ook leggen.

BEHANG bij ons 50 tot 70% goedkoper
ons devies luidt: GROTE OMZETTEN LAGE PRIJZEN

Nieuw: KURKWANDBEKLEDING
zeer exklusief en dekoratief. Onbeperkte voorraad, afm.
30 x 90 cm, nu slechts ƒ 2,60 per stuk

VEEGVASTE MUURVERF
per emmer van plm. 4 kg nu slechts ƒ 3,25

LATEX WASBARE MUURVERF
per emmer van plm. 3 kg nu slechts ƒ 9,—

SPAANSE BARKRUKKEN
met biezen zitting, geen ƒ 29,— maar slechts ƒ 19,—
per stuk

EXKLUSIEVE PLASTIC KUIPSTOELEN
met chroom poten, zeer geschikt voor keuken, tuin of
terrasstoel, in vele moderne frisse kleuren. Nu slechts
ƒ 28,75 per stuk.

ZONWERING
zowel voor binnen als buiten bij ons het voordeligste
adres en 5 jaar garantie.

BETONNEN SIERBLOKKEN
afm. 30 x 30 x 10 voor tuin- of kamerafscheiding, zeer
dekoratief. Afgehaald ƒ 3,— per stuk - thuis bezorgd
ƒ 3,25 per stuk

ORIGINELE DUITSE TUINSCHAARHEKKEN
kompleet met achterlatten en palen
50 cm hoog ƒ 9,75 p. meter 80 cm hoog ƒ 13,75 p. meter

GEWASSEN GRINTTEGELS (2e soort)
afm. 40 x 60 cm afgehaald ƒ 3,90 per stuk, bezorgd
ƒ 4,35 per stuk

BETONTEGELS (grijs 2e soort)
afm. 30 x 30 cm afgehaald 60 cent thuisbezorgd 75 cent

Doe Het Zelf Centrum Harmsen

l
l
l
l
l
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INSIMUmES sinds 1830

GEVRAAGD:

VOOR ONZE AFDELING
BOEKHOUDING

Jonge administratieve

medewerker
diploma MAVO en typen is
vereist.

Nadere inlichtingen worden

graag verstrekt door:

G. EMSBROEK & ZN C.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELER(05752)-1546

TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

Slijterij-Wijnhandel SMIT
DORPSSTRAAT 10 — VORDEN TELEFOON 05752-1391

LONG JOHN WHISKY ƒ 12r95

JONGE BLANKENHEIM van ƒ 12,60 voor ƒ 11,60

KERSENBRANDEWIJN / 6f95

RIJNWIJN

Rudesheimer Rosengarten nahe 1970 ƒ 4,45

i

Let op: ORIGINELE ROSE DE FRANCE

in de Loire gebotteld - 4 flessen , ƒ 10,—

i
i
i

J ORANJEBITTER ! SMIT HEEFT HET
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Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN l

Kassakoopje Expresso drups 3 rollen 0,79

VLEES vers van het mes
u/f onze keurslagerij IKEURSLAGER

'n goeie slager

Het beste vlees tegen de laagste prijs
Roomsnitzels
3 stuks

Wiener schnitzels
3 stuks

Gehaktballen
3 stuks

Magere varkenslappen
500 gram

Mag. malse riblappen
500 gram :

Doorr. runderlappen
500 gram

Doorr. runderlappen
1000 gram

Prachtig hachévlees
500 gram

Vrijdag en zaterdag onze heerlijke

Nasi & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts ,

198
375
165
498
518
428
798
400

98

UIT ONZE ZUIVELAFDELING

Heerlijke chipolata vla
van 70 voor

Dagmelk iedere dag vers
hele liter voor

1/81e kwal. slagroom
van 92 voor

62

76
85

Groente en fruit dagelijks vers
NOG STEEDS DE BESTE AARDAPPEL:

Bintjes

Holl. kaskomkommer

Holl. tomaten

Heerlijke malse sla

5 kg van 165 nu voor

(keihard) per stuk

heerlijk vers 500 gram

2 kroppen

98
58

135
69

Groente en fr^prek/crme geldig t.m. zaterdag

*Maandag:

Rabarber 1 kilo

Honduras grapefruits per stuk van 83 voor

58

69

De beste bloemen en planten voor de laagste prijzen * Kaaps viooltje 1.65

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
100 gram HEERLIJKE VERSE HAM

100 gram prachtig mager gerookt SPEK

150 gram LEKKER PITTIGE HAM WORST

250 gram echte HAUSMACHER aan 1 stuk

98
75

109
159

UIT ONZE BROODBOETIEK
HEERLIJKE ECHTE DUITSE BROODJES

5 stuks van 98 voor

ONZE BEKENDE TOMPOEZEN

5 stuks van 279 voor

GROTE SLAGROOM SCHNITTLE

van 355 voor

89

239

329

VIVO SLASAUS
]/2 liter van 114 voor 79

VIVO CHOCOLADEHAGEL
puur of melk 500 gram 159

VIVO THEE 100 gram 69

VIVO THEEBUILTJES 69

SMITHS POTATO CHIPS
familiezak 95

PAPRIKA CHIPS familiezak 105

BLIJF SLANK: ERA HALVARINE
nu 2 pakjes voor 170

VIVO TOILETFRIS van 198 voor 159

PRODENT TANDPASTA
3 tubes met borstel 375

Voor Koninginnedag:

FEESTPAKKET VOOR DE KINDEREN

o.a. masker, serpentines, toeter, roltong,

samen 195

JULIAANTJES Van Welzen 99

VERSE GEVULDE KOEKEN

4 stuks 98

VIVO JUS d'ORANGE 119

VIVO LEMON LIME van 87 voor 79

VIVO PILS 2 Euroflessen voor . .116

PEDRO DE RAVELA de echte sherry 575

RAAK SIROOP SINAS 11/2 liter 295

RAAK SIROOP FRAMBOZEN 11/2 liter 295

DUYVIS WORTELEN FIJN

3/4 pot van 142 voor 129

LIMONADERIETJES 100 stuks 35

VIVO FILTERZAKJES no. 2 139

VIVD PAPIEREN BOTERHAMZAKJES

50 stuks 95

ALL ZEEPPOEDER in hobbybox 16,70

VIVO AUGURKEN 3/4 pot 159

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet' en reformartikelen Aanbiedingen geldig tot en met 29 april a.s.



Donderdag 25 april 1974

36e jaargang nr. 8 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

Z.K.H. PRINS WILLEM ALEXANDER zal op zaterdag

27 april zijn zevende verjaardag vieren.

Op dinsdag 30 april zal HM. KONING/N JULIANA haar

65ste verjaardag vieren.

Mr. METER VAN VOLLENHOVEN viert op dezelfde

dag als koningin Juliana zijn verjaardag. Hij wordt 35 jaar.

PROGRAMMA
ORANJEFEEST DINSDAG 30 APRIL

08.01) uur

Klokluiden.

08.(K) uur

Samenkomst van de kinderen van alle lagere scholen van Vorden op het
plein achter de openbare school in het dorp.

08.15 uur

Aubade voor het gemeentehuis en toespraak door de loco-burgemeester.

08.45 uur

Oriënteringrit per fiets voor de kinderen van 11 t.m. 14 jaar. (Nadere
mededelingen hierover worden op de lagere scholen gedaan.)

Leerlingen in dezelfde leeftijdsgroep die een school elders bezoeken en
gratis mee willen doen kunnen zich opgeven bij de heer Bijlsma, het
Gulik 8. Dit moet dan webeuren op maandag 29 april tussen 16.00 en
17.30 uur.

Film „De wereld van de Lach" voor de Ie en 2e klassen van de lagere
school. Duur plm. 90 minuten.

09.45 uur

Oriënteringsrit per fiets voor de leef t i jd van 14 jaar en ouder. Opgave
hiervoor en tevens start van deze ril ook op het plein achter de open-
bare school in het dorp.
Prijsuitreiking voor deze groep in de grote zaal van Hotel Bakker.

09.30 uur
Vogelschieten voor dames en heren achter café Eskes.
Geeft u op en toont uw vaardigheid. De prijs voor de schutterskoning is
een fraai horloge. Tnleggeld vogelschieten ƒ 3.—.
Ook is er gelegenheid voor buksschieten personele en vrije baan.
Uitroeping schutterskoning en u i t re ik ing alle hoofdprijzen om 16.30 uur
in de grote zaal van Hotel Bakker.

10.15 uur

Film „De wereld van de Lach" voor de 3e en 4e klassen van de lagere
school. Duur plm. 90 minuten.

14.00 uur

Volksspelen georganiseerd door de plaatsel i jke sportverenigingen.
Men kan deelnemen aan:

Paal'Slaan
Mastklinunen

Fietsenslalom

Ringsteken op fietsen

Hindernisrennen

Touwtrekken

D oei gooi e n

Ringsteken per dogkar

Al deze spelen worden gehouden op de Molenweg. de Insulindelaan en
de Stationsweg. (Deze wegen worden voor de duur van de spelen ver-
keersvrij gemaakt.)

De spelen z i j n voor iedereen van 8 jaar en ouder, met uitzondering van
het touwtrekken en het ringsteken per dogkar.

Bij het touwtrekken worden de deelnemende ploegen verdeeld in de
leeftijdsgroepen 8 t .m. 12 jaar. 13 t.m. 15 jaar en 16 jaar en ouder.
De deelnemend ploegen kunnen b.v. gevormd worden uit bepaalde stra-
ten, scholen, bedri jven en/.

Elke opgegeven ploeg bestaat uit 5 personen.

Opgave voor het touwtrekken bij de heer J. Besselink, Julianalaan 7 en
wel vóór zaterdag 27 april. Het inschrijfgeld per ploeg bedraagt ƒ 1,25.

Het ringsteken per dogkar is alleen toegestaan vc,
jaar en ouder. Inschrijfgeld hiervoor ƒ l,—.

'Alle spelen (met uitzondering van het touwtrekken^
dog k a r kosten ƒ 0.25.

het ringsteken per

16.00 - 23.00 uur

Start van een grandioze DISCO-MIDDAG/AVOND in het Jeugdcen-
trum met medewerking van drive-in-show van de Stichting Jeugd socië-
teit „Vorden".

Er wordt een gevarieerd programma geboden met o.a. de miss-verkie-
zing met de daaraan verbonden prijzen, tevens maakt elke bezoeker kans
op het winnen van een single enz.
De entree voor deze middag/avond bedraagt ƒ 3,

17.00 uur

Omstreeks deze tijd worden op de Stationsweg twee estafettes gelopen,
tussen ploegen van de sportverenigingen.

Eén estafette voor de leeftijd tot 12 jaar en één voor de leeftijd ouder
dan 12 jaar.

De prijzen van deze volksspclen worden onmiddel l i jk na afloop ter
plaatse uitgereikt.

19.30 uur

Grote lampionoptocht met medewerking van de plaatselijke muziek-
verenigingen „Sursum Corda" en „Concordia", die een muzikale show
ten beste zullen geven.

Opstelen voor de lampionoptocht op het Wiemelink. Einde van de op-
tocht op de Stationsweg.

Route: Het Wiemelink - De Steege - Het Jebbink - Molenweg - Stations-
weg.

(Lampionnen, kaarsen en dergelijke verkrijgbaar bij de zaken
Hassink en Koerselman).

Uitreiking van de prijzen voor het vogelschieten. uitroeping en huldi-
ging van de nieuwe schutterskoning en prijsuitreiking van de oriënte-
ringsrit per fiets voor de leeftijd van 15 jaar en ouder om 16.30 uur in
de grote zaal van Hotel Bakker.

Prijzen moeten tijdens de genoemde prijsuitreiking worden afgehaald.

Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de Oranjevereniging.

De twee vrijkaartjes die de kinderen van de lagere scholen en de kleu-
terscholen ontvangen, moeten vóór drie uur zijn gebruikt.

Een Oranjebal voor verloofden en gehuwden wordt verzorgd in café
Eijkclkamp. één en ander opgeluisterd door het u wel bekende dansor-
kest „The Moodchers". Aanvang 19.30 uur. Entreegeld ƒ 3,50.

Vanaf 15.00 uur kunt u ook dansen in café „Het Wapen van Vorden"
in de Dorpsstraat. Daar wordt de muziek verzorgd door het dansorkest
„The Rythm Stars".

Gedurende de gehele dag muzikale medewerking van beide muziek-
verenigingen.

BOVENDIEN REKENT UW ORANJEVERENIGING OP DE

SPONTANE MEDEWERKING VAN ALLE INWONERS VAN

VORDEN

Middagprogramma
De .,Aloude Volksspelen". georganiseerd door de
sportverenigingen zullen dit keer in de kom van het
dorp worden georganiseerd, die om de feestelijkheden
wat bij elkaar te houden. De bewoners van de Sta-
tionsweg. Molenweg en de Insulindelaan zullen we dit
keer enkele dingen moeten vragen en wel de volgende:
Wil t u de vlag uitsteken, wilt u uw auto ergens anders
parkeren en wil t u onze exkuses aanvaarden als we u
een weinig overlast bezorgen. Wees echter gerust, we
spelen niet op uw grasveldje.
Voor de deelnemers (volgens de berichten zijn er al
aardig wat enthousiaste mensen aan het touwtrekken
en hardlopen geslagen, zelfs is er een driftige paal-
klimmer ontdekt) volgen hier nog enige inlichtingen
over de spelletjes.
De spelen vangen aan om 2 uur, de inschrijvingen be-
ginnen echter al om half 2. zodat direkt kan worden
begonnen.
Het inschrijfgeld bedraagt voor alle spelen 25 cents,
met uitzondering van het ringsteken met de dogkar
dat 100 centen zal kosten (de haver is nl. ontzettend
in pr i j s gestegen) dit spel is alleen voor personen van
18 jaar en ouder.
Het touwtrekken moet echter wat meer georganiseerd
gaan en daarom moeten de ploegen die hun kracht
willen tonen, dit van tevoren opgeven en wel bij de
heer J. Besselink. Julianalaan 7 tot en met zaterdag
aanstaande. De prijzen zullen na afloop van de spelen
uitgereikt worden op de plaats waar de strijd is ge-
streden.
We nodigen u uit massaal te komen en met ons er een
gezellig FEEST van te maken. Tot ziens in het dorp.

Estafetteloop
Om 5 uur zullen op de Stationsweg twee estafettclo-
pen worden gehouden door ploegen, samengesteld uit
leden van de Sportverenigingen.
De eerst loop is door leden tot 12 jaar en de tweede
loop is voor die van 13 jaar en ouder.
Voor beide lopen is een wisselbeker bechikbaar, voor
die ploeg die als overwinnaar bij de ouderen uit de
strijd komt, is de Weevers wisselbeker, (deze wissel-
beker is ingesteld bij de Jubileum f eesten van 5 sep-
tember 1973) de Trophee die ze mee naar huis mo-
gen nemen. Voor de Jeugd is ook een wisselbeker be-
schikbaar; deze is beschikbaar gesteld door de sport-
vereniging.
Deze estafettelopen /u i l en /eer spektakulair zijn, want
er zullen per loop 8 ploegen van elk 6 man deelnemen,
die op de Stationsweg heen en terug moeten en ook
nog een stokje aan elkaar over moeten geven. We ra-
den u dan ook aan, goed op de trottoirs te blijven,
wilt u niet onder de voet worden gelopen.
Ook voor dit onderdeel vrzoeken wij uw aandacht.
Komt om 5 uur naar de Stationsweg en moedigt het
pu ik j e van de Vordense sporllieden aan.

Lampionoptocht
Muzikale show
Zoals u in het programma Oranjefeesten hebt kunnen
lezen wordt „Koninginnedag in de buitenlucht" afge-
sloten met een Lampionoptocht voor alle Vordense
ingezetenen. De kinderen met lampion meelopend en
ouderen toeziend. Om iedereen de kans te geven, om
onze beide plaatselijke muziekkorpsen eens uitgebreid
te kunnen bewonderen, zullen beiden op de Stations-
weg een Muzikale Show ten' beste geven. Het is dus
nodig dat. na het einde van de optocht, een ieder op
het trottoir plaatsneemt, om zonodig de weg vrij te
maken voor Sursum Corda en Concordia.

Vertelt u het uw kinderen ook even? Alvast onze
dank daarvoor!

Ten overvloede nog even de opstclplaats en route van
de ophK'ht: Opstellen op het Wiemelink met de kop
van de stoet bij de Steege. Route: de Steege - het Jeb-
bink - Molenweg - Stationsweg. Tijd van vertrek: half
acht.
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Simca-Chrysler...voor alle zekerheid
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Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 95 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Onze kantoren zijn op dins-
dag 30 april

Koninginnedag
de gehele dag

gesloten
AMRO-BANK
NUTSSPAARBANK
RABOBANK KRANENBURG
RABOBANK VORDEN

Hondenpension - Trimshop

„UNIQUE"
Mevr. L. de Rijk-Verwoest (gedipl. trimster)

Batsdijk A Sla - Ruurlo - Telefoon 05736-386

Tijdens uw vakantie prima

verzorging van uw hond !
(Veterinair toezicht)

TEVENS TRIMMEN en SHOWKLAAR MAKEN
VAN ALLE HONDENRASSEN

Moederdag
bloemendag

FA DIJKERMAN

A.s. donderdag hebben wij
weer kleine en grote

restanten coupons

CONFECTIEBEDRIJF

L.AMMERS
de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorder

Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrij-
dagavond van 7-9 uur

Fe koop: Konsumptie-aard-
appelen en aardappelpoters
(Pimpernel); droog open
Imardhout. H. Walgemoet
Brandenborgw. 10 tel. 6646

voor weinig geld
nu

kwalileits-zonnescherm
Supersol zonneschermen hebben:
• nylon legering
• roestvrij geanodiseerd

aluminium
• oranje acryl-doek
• zijn ie verkrijgen in 8 maten

pbben een uitval
vaWO cm

Natuurlijk bij
'SCHILDERSBEDRIJF
J. M. UITERWEERD

Ruurloseweg 35
Vorden
tel. 05752-1523

Modern bruidswerk
bij uw vakman-
bloemist

FA DIJKERMAN

NIEUW
uit voorraad leverbaar:!

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

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

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Goed verzorgde

fruitschalen
FA DIJKERMAN

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERITen P ALM A

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

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

Wapen- en Sporfhandef

steeds doeltreffend!

Zutphensweg - Yorden
Donderdagavond gesloten !

HENGELO (GLD)

28 april LA MARA

30 april (Koninginnedag)
MUSKETIERS

Ter uitbreiding van onze huidige bezetting zoeken wij
voor een goede klantenbediening, enkele

MAGAZIJNBEDIENDEN

voor onze magazijnen met ijzerwaren, gereedschappen,
huishoudelijke artikelen, e.d. dan wel voor ons ijzerma.
gazijn.

Leeftijd: 17-45 jaar.

• Praktisch geen sjouwwerk door de vele, moderne
hulpmiddelen als rollenbanen, kraanbanen e.d.

• Een hoge toeslag op het CAO-loon door een speciaal
daarvoor ontworpen beloningssysteem, waarbij men
zelf de beloning kan beïnvloeden.

Dagelijks tijdens de werktijden, alsmede op maandag-
avond van 7.00 - 8.00 uur stellen wij u gaarne in de
gelegenheid te informeren naar de arbeidsvoorwaarden
enz. Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch
kontakt opnemen (telefoon (05750) 85551, vragen naar
de af d. personeelszaken).

REESINK n.v. Havenstraat 7 Zui phcn

a«n*^ae ,
-.̂ gns»**** •

^» ^^^ a^m

De door veel praktijkervaringen
onomstotelijk aangetoonde voordelen

van JUMBO
• zuiniger voeren: gemiddeld

•£kg per zeug per dag minder
• méér biggen per zeug per jaar
• langere levensduur van uw zeugen

minder

zijn stuk voor stuk te vertalen
in klinkende munt. Voor u!

•J T O voert tot winst I
VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond ̂ ü? (05754) 270



Vers vleesslagerij

VLOGMAN
A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

VARKENSLAPPEN
500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram ,

1 kilo ,

RIBLAPPEN
500 gram

1 kilo

RUNDERROLLADE
500 gram
HAMBURGERS
3 stuks

Voor de boterham:
100 gram ONTBIJTSPEK
100 gram BOERENMETWORST
100 gram PEKELVLEES
150 gram BOTERHAMWORST

Hopende u spoedig te mogen bedienen !

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN

f4,98
f 3,98
f7,00
f5,48
f 10,-
f4,98
f 1,50

0,85
0,85
0,98
0,89

Nieuwstad 14 — Vorden

Zonneschermen
De vrolijke wimpers

».r •.

van uw woning

i

arkiscl
zonnescherm-
doek is geweven
uit de beroemde syn-
tetische Draion-vezel van
Bayer. Dit sublieme, uitgekiende
doek neemt de zon niet radikaal
weg, maar tempert en filtert het zonlicht
zo geraffineerd dat het in Uw kamer een zachte, zeefrisse zomer-
atmosfeer schept met een heerlijk milde temperatuur... een
uniek 'oase-effekt'! Omdat Markisol zonneschermen zijn uitgerust
met een oersterk, zwaar geanodiseerd aluminium frame en zelf-
smerende nylon lagers, zijn zij 100% wintergewapend!

T> voor vrijblijvende
" nadere informatie over

Markisol zonneschermen

Naam

Zaterdags tot 5 uur geopend

zonneschermen met oase-effekt

ZOEKT U EEN
PRETTIGE

AFWISSELENDE
WERKKRING !

Wij zoeken

meisjes
met MAO die willen
worden opgeleid voor
diverse funkties in ons
bedrijf, zowel voor
assistente op de pons/
giro-afdeling als voor
kassière en lokettiste.

Naast een goed salaris
bieden wij een gunstige
bedrijf sspaarre geling.

Met vakantie-afspraken
wordt rekening
gehouden.

Wie interesse heeft
voor deze leuke baan

kan een brief schrijven
aan

Rabobank
de bank voor iedereen

„Vorden"
Postbus 28, Vorden

ASSURANTIEKANTOOR

A.G.Berendsen
Christinalaan 6 - Vorden - Telefoon 05752-1844

Laat u eens deskundig voorlichten,
het verplicht u tot niets.
Wij helpen u gaarne op elk gebied,
het kost u niets:

VERZEKERING
leven, begrafenis, ongevallen, ziekte,
schade, boot en caravans, rijpaarden

HYPOTHEEK
voor al uw nieuwbouw, verbouw van
woningen en bedrijfsgebouwen

:INANCIERING
(binnen 24 uur) voor auto, brom-
fiets, boten, caravans

Ruime keus behang
Meer dan 500 soorten

natuurlijk bij

Uiterweerd

Heel iets aparts en exklusief,
leuke kombinaties.

Niet duurder, wel beter

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDERSBEDRIJF

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

depositobrief
van de Rabobank wordt

uitbetaald aan
toonder.

Een aantrekkelijke spaarvorm waarbij
het niet meer nodig is om geld voor
langere tijd vast te zetten om aan een
hoge rente te komen.

Daarbij komt nog dat het tegoed
tussentijds opvraagbaar blijft.

Depositobrieven zijn er in bedragen
van f 1.000,- en f 5.000,-.
De volle looptijd is twee jaar, waarbij
uw rente elk half jaar stijgt.

Zo levert een depositobrief van f 1.000,-
u na twee jaar f 1.150,- op.
Bekijk onderstaande tabel maar eens:

Per f 1.000,-
storting

na 6 maanden
na 12 maanden
na 18 maanden
na 24 maanden

wordt aan
rente
vergoed

f22,50
f32,50
f42,50
f 52,50

en ontvangt u
bij opvraging
dus

f 1.022,50
f 1.055,00
f 1.097,50
f 1.150,00

dat is een
rente per
jaar van

4/,%
5'/,%
6/2%
7/:%*

* (op basis van samengestelde interest 7X4%).

Uw Rabobank kan u haarfijn alles
vertellen over de voordelen van deze
veilige spaarmethode.

zo noemen zich voortaan Raiffeitenbanlien en Boerenleenbanken

stype 867&
matrijs • 8679

oplevering
altijd

op tijd!

__ BOUWBEDRIJF
TB A JEIM BRIIMKE 5:
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Mededeling
maandag morgen

sluiting
Om te bereiken dat wij voor u steeds
met een volledige bezetting aanwezig
zijn, hebben we besloten om

met ingang van 6 mei de
maandagmorgensluiting
in te voeren.

De andere dagen geopend als van-
ouds bekend.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

ii

Bikini's
voor dames en meisjes

Zwembroeken
voor heren en jongens

BADMODE 74 BIJ

Zaterdags tot 5.00 uur geopend

Zaterdag 27 april 1974

UITVOERING
Gymnastiekvereniging

.̂  i */1 rrn
*>•) Sparta'

voor meisjes van 7 tot 16 jaar.

Plaats: Jeugdcentrum Insulindelaan.

Aanvangstijd: 14.00 uur.

Toegangsprijs: ƒ 2,—;
tot 14 jaar ƒ l,—

GEMEENTE VORDEN
Te koop bij inschrijving

Het gemeentebestuur van Vorden is voornemens
bij inschrijving te verkopen:

het perceel, kadastraal bekend ge-
meente Vorden sektie K nr. 4020 ge-
deeltelijk, plaatselijk bekend Het Ho-
ge 48, omvattende een perceel grond
ter grootte van plm. 400 vierkante
meter met woning en schuur.

De inschrijving geschiedt op dinsdag 7 mei 1974
van 11.00-11.15 uur, ten gemeentehuize te Vorden.
De inschrijfformulieren, voorwaarden en situatie-
tekening zijn ter gemeentesekretarie (afd. II)
verkrijgbaar.
Kijkdagen op vrijdag 26 april a.s. en vrijdag 3
mei a.s., 's ochtends van 10.00-12.30 uur.

Vorden, 16 april 1974.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de loco-burgemeester,
G. J. Bannink
de sekretaris,
J. Drijfhout



VOOR TAPIJT
NATUURLIJK NAAR UW

VAKMAN
WONINGINRICHTER

Merktapijt
5 jaar slijtgarantie en gratis gelegd.

Zie onze wekelijkse
aanbiedingen.

Geheel vrijblijvend maken wij u de«-
gewenst offerte.

Over'n vrije-iijdspak
heef t elke man
zo zfn ideeën.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Denim
vrij e-tij ds-stij l
en tóch gekleed.
Opvallende stiksels.
f 179,-

Vordense Winkeliers
Vereniging

W/NKELSLU/T/NG
ZON- EN FEESTDAGEN 74

KONINGINNEDAG
DINSDAG 30 APRIL GESLOTEN

i

DE VERKENNERS VAN DE

Da vid l Alford-groep
rijden zaterdag 27 april a.s. met een
platte wagen door Vorden. Hierop
zullen op originele wijze

„WENTELTEEFJES"
worden bereid. Dit produkt zal tegen
een kleine vergoeding aangeboden
worden aan de Vordense bevolking.

Voorop staat echter de presentatie van onze
groep aan de inwoners van Vorden.

Verkennersleiding:
B. Beek, Het Kerspel 12, Vorden
W. Harwig, De Bongerd 9, Vorden
B. Turfboer, Sarinkkamp 18
Hengelo (Gld.)

Met

BROOD
is uw gezondheid gebakken !

Vers van uw Warme Bakker

A
VAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

DE C.J.V. VERENIGING

houdt a.s. vrijdagavond en
zaterdag een

Koekverkoop-aktie
ten bate van het jeugdwerk

Een man z'n karakter bepaalt z'n ideeën. Ook over kleding.
Een man wil wel's wat anders dan dat hele nette.

Maar toch niet te gek, omdat-ie nu eenmaal geen tiener
meer is. Hij kiest gewoon een gemakkelijk pak.

Uit onze uitgekiende Fortex-kollektie, waarin hij zijn
eigen ideeën herkent.

Zoals dit vrij e-tij dspak bijvoorbeeld...

Fortex-passend bij een man z'n ideeën,

MODECENTRUM

VOOR . . .

VLAGGEN

VLAGGESTOKKEN

HOUDERS EN

ORANJE WIMPELS

naar . . .

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Zaterdags tot 5 uur geopend

mode voor mannen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Nuts
baby-sit-centrale

is met ingang van 22 april
verhuisd van De Bongerd 19
naar
CHRISTINALAAN 7
Telefoon blijft 1299

G R U P R O O S T E R S
Zwaar gegalvaniseerd en let op: dubbel gelast
10 jaar garantie.

80 x 100 cm ƒ 53,50 exkl. BTW
100 x 100 cm ƒ 70,70 exkl. BTW

Verder in elke breedtemaat. Direkt uit voorraad
franko huis. Wij leveren alles voor uw stallen.
Indiana rubberstalmatten ook in uw ligboxenstal.
Vraag ons adressen van tevreden gebruikers !

A. R. Wagenvoort - Stalinrichting
Julianalaan 16 - Vorden - Tel. 05752-1259

Wegens huwelijk van een onzer medewerksters
zijn wij

a.s. vrijdagmiddag en
vrijdagavond (koopavond)

gesloten
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

DEZE WEEK TOT ZATERDAGMIDDAG 4 FUR

PITRIET BROODMANDJE
van 2,95 voor 1,95

TOILETZITTINGEN MET
DEKSEL
in wit en gekleurd

slechts 13f45

BLOEMVERSTUIVERS
van 5,95 voor 4,95

BADMINTONSETS
van 6,95 voor 5,45

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Vorden
Telefoon 1364

GEMEENTE VORDEN
A.
De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
de raad dezer gemeente in zijn vergadering van
23 april 1974 heeft besloten dat betreffende de
percelen Beatrixlaan 11 (kad. sektie M nr. 297),
Galgengoorweg 18 (kad. sektie B nr. 2101), en
de Horst (sektie N nr. 247 ged.), een wijziging
van de bestemmingsplannen Vorden Zuid 1969
resp. Buitengebied 1970 wordt voorbereid.
Het voorbereidingsbesluit dat in werking treedt
op 24 april 1974 en de betreffende situatietekenin-
gen liggen vanaf 24 april 1974 voor een ieder ter
gemeentesekretarie ter inzage.
Vorden, 24 april 1974,

de loco-burgemeester,
G. J. Bannink

B.
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat:

a. zij - ex art. 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening - voornemens zijn vrijstelling te ver-
lenen van de betreffende bepalingen van de
bestemmingsplannen Vorden Zuid 1969 en
Buitengebied 1970:

1. aan de heer drs. G. T. M. Seesing, Beatrix-
laan 11 te Vorden, voor de bouw van een
bedrijfsruimte aan zijn woning;

2. aan de heer H. van Breukelen, Galgengoor-
weg 18 te Vorden, voor de verbouw van zijn
boerderij tot burgerwoning; en

3. aan de PGEM te Arnhem voor de bouw
van een transformatorhuisje aan de Horst
te Vorden;

b. de op het onder a) beloelde voornemen betrek-
king hebbende bo-uv- en situatietekeningen
vanaf 24 april t/m 8 mei 1974 voor een ieder
ter gemeentes?kretar.e ter inzage liggen, ge-
durende welke te-mijn belanghebbenden schr'f-
telijk bezwaren kunnen indienen bij burge-
meester en wethouders.

Vorden, 24 april 1974.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de loco-burgemeester,

G. J. Bannink
de sekretaris,
J. Drijfhout

Weekendoanbiedmg

Acril
Heren-anklets

diverse modekleuren

3.75 per paar
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514
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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

Demokratie laten zegevieren
bij keuze plaats
dorpscentrum

BEZWAREN TEGEN PLAATS DORPSCENTUM
De Stihting Dorpscentrum is voornemens om het toe-
komstige dorpsentrum te lokaliseren op het terrein
van het huidige gymnastieklokaal en het naastliggen-
de sportterrein aan de Nieuwstad-Christinalaan om-
dat in dat geval zowel het gymnastieklokaal in het to-
tale komplex kan worden opgenomen en bovendien
omdat de grond reeds gemeente-eigendom is. Voor
het laten ontwerpen van de voor een verkrijging va
een DACW-subsidie noodzakelijke definitieve schets-
plannen plus begrotingsoverzicht voor het nieuwe
dorpscentrum, verzocht het bestuur van de Stichting
Dorpscentrum het gemeentebestuur een krediet te
verlenen van ƒ 10.000,
B&W die zich met de plannen en aanvraag van de
Stichting Dorpscentrum wel konden verenigen deden
dienovereenkomstig een voorstel aan de raad. Tijdens
de dinsdagavond gehouden raadsvergadering stelde
loco-burgemeester G. J. Bannink echter voor het voor-
stel terug te nemen. „Want", zo sprak de heer Ban-
nink, „we hebben een brief met handtekeningen ont-
vangen van mensen die bezwaar hebben tegen de
plaats van vestiging van het dorpscentrum. Bovendien
heerst er verdeeldheid in de betreffende raadskom-
missies. Wij willen dus eerst met alle betrokkenen
gaan praten, de demokratie moeten we laten zegevie-
ren", aldus voorzitter Bannink die er wel op wees dat
de daartoe ontstane vertraging ook konsekwenties
kan hebben voor het eventueel ontvangen van subsi-
die.
De heer J. Bosch (PvdA) betreurde een en ander ten
zeerste. „Uitstel betekent dat we de kans lopen buiten
de subsidicpot te vallen, waardoor de realisering van
het dorpscentrum in gevaar komt. Kunnen we niet
alvast de ƒ 10.000,— uittrekken opdat de schetsplan-
nen kunnen worden gemaakt", zo stelde de heer
Bosch voor. „We moeten vanzelfsprekend de belan-
gen van de omwonenden afwegen maar laten we op-
passen niet de belangen van de gehele gemeenschap
te verwaarlozen", aldus de heer Bosch.
Voorzitter Bannink voelde er niet veel voor nu al de
10 mille uit te trekken. „Op 9 mei hebben we het
gesprek met de betrokkenen, wat mij betreft kunnen
we dan op 10 mei al wel een extra raadsvergadering

beleggen." Ook wethouder Gerritsen was ervan over-
tuigd dat binnen 14 dagen het voorstel opnieuw in de
raad gebracht kan worden. Hij heeft nl. goede hoop
dat door middel van een gesprek de bezwaren wel in-
getrokken zullen worden.
De heer Koerselman (PvdA) alsmede Mr R. A. v. d.
Wall Bake drongen er bij B&W op aan snel te werk
te gaan. „Allemaal hebben wij veel waardering voor
de Stichting Dorpscentrum, dus laten we de stichting
niet teleurstellen" aldus de heer Koerselman.

BOUW BEJAARDENWONINGEN
Voor het bouwrijp maken van een gedeelte van het
uitbreidingsplan Brinkerhof (fase II) voteerde de raad
ƒ 35.000,—. Dit voor de bouw van 14 bejaardenwo-
ningen.
„We zijn hier buitengewoon gelukkig mee, maar hoe
komen de verhoudingen te liggen (bejaardenwoningen
ten opzichte van andere woningen bv. woningwetwo-
ningen)" aldus informeerde Mr R. A. v. d. Wall Bake
(VVD). „We komen in Vorden inderdaad niet schraal
in de bejaardenwoningen te zitten, maar vergeet niet
dat we in Vorden aan het „vergrijzen" zijn, althans
we liggen boven het landelijk gemiddelde", aldus wet-
houder Gerritsen, die er overigens wel van overtuigd
was dat na de nieuwbouw in plan Brinkerhof de ver-
houdingen wel goed komen te liggen.
De heer Lichtenberg (KVP) had ook de indruk dat
momenteel de verhoudingen ten gunste van de be-
jaardenwoningen uitvallen. „Van de doorstroming
komt helaas te weinig terecht. We proberen nu in
Thuis Best jonge gezinnen (zondre kinderen) in deze
eensgezinswoningen onder te brengen. Binnenkort
komt er een modelwoning", aldus de heer Lichten-
berg. Wethouder Gerritsen vulde nog aan dat er ook
de mogelijkheid bestaat om invaliden in deze bejaar-
denwoningen onder te brengen. Wat betreft de ver-
houdingen merkte mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg nog
op dat wanneer men het gehele plan Brinkerhof be-
ziet de verhoudingen wel worden rechtgetrokken. „Ja,
over 25 jaar", repliceerde de heer Lichtenberg.
Overigens zullen bij het bejaardencentrum De Weh-
me ook 24 bejaardenwoningen bijgebouwd worden,
aldus werd bij de aanvang van de raadsvergadering

door loco-burgemeester Bannink bekend gemaakt.

HUISVUILZAKKEN TE DUUR?

De heer Bosch (PvdA) had becijferd dat de huisvuil-
zakken te duur worden verkocht. Volgens zijns in-
ziens zou de prijs per pakje van 20 stuks ƒ 2,— tot
ƒ 2,50 naar beneden kunnen. De heer Bannink was
het daar niet mee eens. „We moeten er rekening mee
houden dat ook de tarieven van het ophalen van het
huisvui l drastisch omhoog zijn gegaan. In elk geval
zullen we het nakijken" aldus de heer Bannink.
De heer Bogchelman (CHU) wees B&W op twee ge-
vaarlijke verkeerspunten in Hackfort t.w. bij de Hoe-
kend aalseweg en even voorbij Klein Brinke.
De heer Tjoonk (VVD) werd medegedeeld dat de
kwestie subsidie Jong Gelre in „de molen" zit.
Mevr. v. d. Heide-v. d. Ploeg werd medegedeeld dat
B&W druk aan het werk zijn betreffende het speel-
terrein in plan Zuid. Met de ouders van de kinderen
is binnenkort een gesprek alsmede met hen die een
bezwaarschrift hebben ingediend.

De raad besloot om ƒ 31.000,— uit te trekken voor
het maken van schetsplannen inzake de restauratie en
inrichting van het kasteel Vorden (het toekomstige
gemeentehuis). Teneinde tot een verantwoorde res-
tauratie te komen zal ook een historisch onderzoek
moeten plaatsvinden. Voor noodherstelwerkzaamhe-
den van het kasteel voteerde de raad ƒ 15.000,—.
De wethouderswedde voor de gemeente Vorden zal
ƒ 9.383,— per jaar gaan bedragen. De R. K. kerk te
Kranenburg is op de lijst van beschermde monumen-
ten geplaatst. De heer J. W. M. Gerritsen werd tot
bestuurslid benoemd in het algemeen bestuur van de
Stichting Nazorgdienst Zutphen & Omstreken. De
raad besloot voorts het stopverbod op de hoek Wil-
lem Alexanderlaan-Nieuwstad op te heffen. Verder
besloot de raad deze avond tot vaststelling exploita-
tievergoedingen t.b.v. de bijzondere kleuterscholen;
bijzondere basisscholen. Naar aanleiding van de re-
konstruering van het stationsplein werden de reeds
gemaakte afspraken met de NS definitief vastgelegd.

^p^

Gerrit Wassink door het
Gemeentebestuur gelftldigd

Namens hef gemeentebestuur werd vorige week de
jeugdige' damkampioen van Nederland Gerrit Wassink
door loco-burgemeester G. J. Bannink en wethouder

van sporlzaken J. W. M. Gerritsen in het gemeente-
huis ontvangen waar hem een vaantje van de ge-
meente Vorden werd overhandigd.

De heer A. E. van Arkel
ere-voorzitter
Voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Vorden-
se bad- en zweminrichting „Tn de Dennen,, bestond
weinig belangstelling. Uit het jaarverslag van de heer
Sessink bleek dat het aantal bezoekers het afgelopen
jaar ca. 130.000 heeft bdragen.
Ondanks de goede weersomstandighden moest het
seizoen toch met een nadelig saldo worden afgeslo-
ten, zodat voor het nieuwe seizoen de prijzen enigs-
zins moeten worden verhoogd. Als openingsdatum
van het bad werd vastgesteld woensdag l mei. Tot
die datum kunnen de abonnementen tegen geredu-
ceerde prijzen worden afgehaald.
De heer Westerik, welke intussen zijn vaste aanstelling
als bad meester heeft ontvangen, werd dank gebracht
voor de wijze waarop hij het eerste jaar de werkzaam-
heden van de heer Verstoep wist over te nemen. Ook
de heer Pardijs (kassier) en overige personeel werden
in het dankwoord betrokken.
Voor de vakature van het aftredend bestuurslid de
heer A. E. van Arkel. welke niet herkiesbaar was, wa-
ren geen kandidaten ingediend. Dit zal tot de volgen-

de vergadering worden aangehouden. De heer A. J.
Zeevalkink zal zo lang het voorzitterschap waarne-
men. Vervolgens dankt de wnm. voorzitter de heer
van Arkel voor het vele werk wat hij gedurende zijn
voorzitterschap van de vereniging heeft gedaan. Spe-
ciaal de verbouwing van het bad in 1962 werd hierbij
gememoreerd, in welke de heer Van Arkel een belang-
rijk aandeel heeft gehad. Op voorstel werd de heer
van Arkel hierna benoemd tot ere-voorzitter van de
vereniging.

Zwemvereniging wil
graag overdekt bad
Tijdens de ledenvergadering van de Zwemclub Vor-
den werd bekend gemaakt dat de vereniging deze win-
ter dankzij de wintercompetitie een flink nadelig sal-
do heeft opgelopen. Door middel van allerlei akties
hoopt men dit nadelig saldo in positieve cijfers te kun-
nen omzetten.
De droogtraining heeft men moeten afschaffen wegens
gebrek aan belangstelling. De vereniging hoopt vurig
dat het gemeentebestuur zich zal inspannen om een

overdekt zwembad te krijgen iWrc gemeente Vorden.
Het streven is om op geregelde tijden een clubblad uit
te geven, gebrek aan copy is de oorzaak van het onre-
gelmatig verschijnen. T.v.m. het 10-jarig bestaan deed
het bestuur een beroep op de leden met suggesties te
komen, dit met het oog op do^fcring van deze mijl-
paal. Voor de komende zomer^Paan er voor de ver-
eniging enkele polotournooien, zwemwedstrijden en
een polotweekamp met de Vest uit Naarden op het
programma. In het kader van het WV-zomerpro-
gramma wil de vereniging meedoen aan de braderie.
In het najaar zal weer de bosloop worden georgani-
seerd.

„Excelsior" te Vorden
bestaat 90 jaar
Bestuur en leden van de Chr. Zangvereniging „Exel-
sior" mochten de dag herdenken dat 90 jaar geleden
het koor werd opgericht. Dit heugelijke feit werd ech-
ter op bescheiden wijze door leden met echtgenotes
herdacht in de zaal van ,,Het Wapen van Medler".
Alvorens de feestelijk aangerichte koffietafel aal eer
aan te doen werden een 3-tal leden gehuldigd, te we-
ten Mvr. Scholten-Bijenhof, Mevr. Papperse-Bus-
schers en mej. M Eskes, welke resp. 60, 40 en 45 jaar
'lid waren geweest.
Namens de Bond van Chr. Zang- en Oratoriumver,
in ons land was d heer Wunderink uit Toldijk aanwe-
zig om de 3 jubilaressen het zilveren Bonds-insigne
op te spelden. Hij sprak zijn waardering uit over het
feit dat deze dames zo'n lange reeks van jaren hun
stem hadden gegeven aan dit koor. Voorzitter Kuis-
dom sprak ook waarderende woorden tot deze dames
en stelde hen als voorbeeld voor de jeugd. Met een
dankwoord tot de heer Wunderink en een bloemetje
voor de dames werd dit officiële gedeelte afgesloten
en werd de avond verder in gezellige stemming door-
gebracht, waaruit bleek dat verschillende leden méér
kunnen dan zingen.
De jubileum-uitvoering hoopt ,,Exelsior" in het ko-
mende najaar te brengen.

Nu de politieke partijen middels artikelen voorlichting
willen geven over hun programma voor de a.s. gemeen-
teraadsverkiezingen, stellen wij alle politieke partijen In
de gelegenheid dit in onze redaktionele kolommen te
doen. De tekst wordt van de betreffende partij ontvangen
waardoor deze ook de gehele verantwoording draagt voor
de inhoud ervan. Redaktie.

Geen C.D.U. maar C.D.A
Door een fout in de kop van het artikel van vorige
week is de indruk ontstaan dat de ARP. KVP en
CHU samen zouden gaan onder de naam CDU bij de
a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Dit is beslist onjuist.
Wij vormen niet de CDU. maar de CDA.
De CDU roept de gedachte op aan de in Duitsland
opererende christelijke partij, waarin soms maar heel
weinig christelijks is te ontdekken. Zij wil eigenlijk
alleen de tegenhanger zijn van de socialistische SPD.
Dat willen wij in Vorden (en eigenlijk in het gehele
land ) beslist niet.
Het gaat ons er niet om ons af te zetten tegen één of
andere partij, maar wij willen een duidelijk christelijk
politiek voeren. Daarom heten we niet CDU, maar
CDA, of wel precies Christelijk Democratisch Appèl.
In de eerste plaats staan de eerste tien candidaten, die

(Nagekomen familieberichten )

Op vrijdag 26 april a.s. zijn papa
(BENNIE BESSELINK)

en mama
(NELLY GEURTS)

121/2 jaar getrouwd.

Wij gaan dit feest samen met hen vieren bfl café
„Den Elter" te Zutphen.
Vorden, april 1974
Hamminkweg 10

Met leedwezen geven wij kennis van het over-
lijden van onze geachte ere-voorzitter de heer

G. J. KOK

Een lange reeks van jaren heeft hij de belangen
van onze vereniging gediend. Zijn nagedachtenis
zal lang in onze herinnering blijven voortleven.

Coöp. Melkleveringsvereniging
„De Wiersse"

Vorden, april 1974

Elke maandagavond badmintonclub in het
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.
Iedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
ledere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Elke vrijdagmorgen week markt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

25 april Vrouwengroep Wildenborch
2 mei Herv. vrouwengroep Linde
2 mei 13. 45 uur bejaardenkring
6 mei Jaarvergadering HSV „De Snoekbaars"

in zaal Smit
S mei Herv. vrouwengroep dorp
9 mei Reisje KPO

11 mei Nationaal volleybal toernooi Dash op
het Gemeentelijk Sportpark

13 mei EHBO Baak huis tuin en keuken onge-
vallen in zaal Herfkens

14 mei Herv. vrouwengroep Linde, reisje
15 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
16 mei Reisje bejaardenkring
17 mei Filmavond L.R. De Graafschap in zaal

Smit te Vorden
18 mei Openbare les blokfluit-en melodicaclub

in het Jeugdcentrum
23 mei Hemelvoortrit De Graafschaprijders
27 mei NVEV-reisje
29 mei (WOENSDAG) open bejaardenmiddag

14.30 uur in het Jeugdcentrum
5-8 juni Avond vierdaagse Vorden
15 juni Tournooi w Vorden afd. zaterdag 3e klas
22 juni Tournooi w Vorden afd. zaterdag 2e klas

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kannen deze
in deze rubriek worden gevoegd.

we hier nog eens voor u afdrukken, u daarvoor borg.
Het zijn:
1. G. J. Bannink, 2. R. J. Overbeke, 3. W. A. Kok, 4.
J. F. Geerken, 5. W. A. J. Lichtenberg, H Weenk, 7.
A. Mennink. 8. L. Schoolderman, 9. G. J. Hakvoort
en 10. G. Chr. Voerman.
Daarenboven spreekt ook het beginselverklaring die
we reeds eerder publiceerden duidelijke taal.
Zij aanvaart het Evangelie als richtsnoer voor het
politiek handelen en op grond daarvan streeft het
naar gerechtigheid, waarin en waardoor de vrijheid
en verantwoordelijkheid van de mens op de juiste
wijze kunnen worden beleefd.
Door deze beginselverklaring als uitgangspunt te kie-
zen is de CDA de enige van de vier partijen, die aan
de verkiezing in Vorden deelnemen, die een duidelijk
principieel uitgangspunt kiest..
Daarom is het niet CDU, maar CDA.

Door tijdnood was het de vorige week niet mogelijk
de betredende pagina te korrigeren. Onze ekskuses
derhalve voor de lonten. Red.



FOTO/FILM Foto en

If A Dl Afilmtips
II il K | U voor u gete
W ni l n door CORK

voor u getekend
door CORK

NR 22

Dia's projekteren met toepasselijke tekst
of muziek op geluidsband: iets bijzon-
ders! Vraag de brochure: ,,Dia's zonder

en met ge-
luid" aan bij
de Stichting
Amateur-
fotografie
- Singel 32 -
Amsterdam.

Vóór u gaat filmen is
het altijd goed, even na te gaan
of er genoeg film in de kasette zit en of u
genoeg extra materiaal bij de hand hebt.

Koop voor een paar gulden
een langer flitskabeltje
met meer lichtspeel-
mogelijkheden.

FOTO/FILM Foto en
i IA n • ii fi|mt|ps
II11 jfC I 11 voor u getekend
Vfll In door CORK

NR25

Zorg vooral bij
landschapsfoto's
voor 'n voorgrond-
vulling. Daardoor
wint uw foto aan
diepte.

Lastige foto: persoon
voor een venster. Er zijn
twee mogelijkheden:
de belichtingstijd en het
diafragma -instellen op
persoon. Of bijflitsen,
maar pas dan op voor
weerspiegeling in het
raam.

Voor „scherpe" foto's moet u stevig
staan. De bekende spreidstand is de

beste. Toestel zacht-
jes tegen borst, neus
of voorhoofd. Even
de adem inhouden en
rustig afdrukken.

FOTO/FILM

VARIA
Foto-en
filmtips
voor u getekend
door CORK

Als u een heel mens wilt fotograferen
moet u als
regel wel
2'/2 meter
van hem af
gaan staan.

Pas op: filmkamera's en zand zijn
vijanden. Zand is slecht voor lens en
mechaniek!

Donkere kamer in en vergroten:
een boeiende bezigheid, waarmee u

bovendien alles
uit uw foto's kunt

fSÖNÜEBEl
iMfjwJ

A P*S=2

halen.

FOTO/FILM Foto en
11M n l H filmtips
•f U K l fl voor u gete
V H l In door CORK

Verhuiskaart?
Kerst- of

Nieuwjaars-
kaart?

Huwelijksaan-
kondiging?

Stuur een echte
fotokaart van

huis of familie.

Een film-opname van dichtbij kan kort
zijn (2 a 3 sekonden); een totaalbeeld of

een handeling vraagt
een langere instel-
ling. Hoe meer er in
het beeld is, des te
langer een shot of
instelling moet blij-
ven staan.

Gewoon eens doen morgenavond:
zonsondergang op foto zetten.
Slaagt altijd.

FOTO/FILM Foto en
11II Dl A filmtips
•f il IC I 11 voor u gete
W H l mdoorCORH

voor u getekend

Weieens iets aan macro-fotografie
gedaan? Die dichtbij-fotografie is erg

boeiend en de hulp-
middelen hoeven lang
niet altijd kostbaar
te zijn.

Zoomen uit de hand is haast niet tril-
lingsvrij te doen. Gebruik bij voorkeur
een statief.

Eigen foto's ont-
wikkelen en af-
drukken: leuk
werk. 't Is een
kreatieve vorm
van trimmen, want
u blijft daarbij ook
nog in beweging.

FOTO/FILM

VARIA
Foto- en
filmtips
voor u getekend

door CORK
NR 26

Een fotoroute rijden of wandelen is ,,in".
Er zijn folders van fotoroutes bij diverse

A.N.W.B.- en
V.V.V.-kantoren
en biJ de

B
ting Amateur-
fotografie,
Singel 32,
Amsterdam.

Filmen is een heer-
lijke bezigheid. En als
u enkele basisregels

kent, kunt u er leuke resultaten mee
bereiken. Die regels vindt u o.a. in
enkele simpele boekjes; vraag erom bij
uw foto- en filmhandelaar.

Als u fotogra-
feerd op 't
strajML voor-
kori^Barszand-
prooiemen door
kamera en foto-
materiaal in

x- plastic zakjes te
bewaren.

FOTO/FILM

VARIA
Foto-en
filmtips
voor u getekend
door CORK

Pa's zijn veel te
vaak foto-doe-het-zel-1

vers. Laat Ma toch ook eens fotografe-
ren. Anders is uw gezinsfotoverhaal niet
kompleet.

Regisseer bij het
filmen niet te veel
Laat alles liever zo
natuurlijk mogelijk
verlopen.

Afbeeldingen in kleur zijn mooi, maar
zwart/wit foto s hebben ook hun speciale
charmes.

FOTO/FILM Foto- en
filmtips
voor u getekend

door CORK

Fotografeer uw
stad vóór hij on-
herkenbaar is
veranderd. Dier-
baar stukje van-
daag wordt zo
voor morgen
vastgelegd.

Film nooit op te grote afstand. Uw film
wordt dan saai en wat u ziet valt

meestal tegen.

De kamera ,,meetrekken"
met een bewegend onder-
werp moet vooral vloeiend
gebeuren, dus niet met
stoten. En even snel als
het onderwerp beweegt.

Ie DAMESTEAM

van links naar rechts staande: trainer B. C. Kuiper,
Am Heuvelink, Tonny van H out e, Lidy Koning,
Annie Reindsen.

'/Altend van links naar rechts: A n ja Peppelman, Pe-
tra Ottens, Wilma Heuvelink en Bert ha Tiessink.

Deze dames promoveerden naar de 3e divisie lan-
delijke kompetitie.

2e DAMESTEAM

Van links naar rechts staande: coach A. J. van f foute,
J os van Houte, Tiny Breuker, Karin Balveert, Henny
van Muyen.

Zittend van links naar rechts: Ria Aartsen, Tineke
Wiersma, Wilma Rietman.

Deze dames promoveerden van de 3e klasse naar de
2e klasse distrikt Usselstreek.

„Lachen is gezond"
Voor de ofd. Vorden van de NCVB hield mevrouw
Hamaker-Willink uit Zutphen een lezing over het on-
derwerp „Lachen en laten lachen".
Lachen is eigenlijk een vreemd verschijnsel, aldus me-
vrouw Hamaker, maar het is wel goed voor de mens.
Lachen werk bevrijdend. Lachen en huilen zijn ui-
tingsvormen waar alleen de mens over beschikt. Me-
vrouw Hamaker ging vervolgens in op de humor,
waarbij het wel zaak is humor en sarcasme uit elkaar
te houden. Mevr. Hamaker doorspekte haar lezing
met kostelijke grapjes, echte humor, waardoor de
lachspieren flink aan het werk werden gezet.
Op 22 mei houdt de NCVB de laatste bijeenkomst in
d i seizoen.

Rode Kruis woordpuzzel
„'t Is voor een goed doel" luidde de oplossing van de
tiende puzzel in het kader van onze aktie voor het
Nederlandse Rode Kruis. Dat goede doel wordt zoals
bekend, gevormd voor speciale vakantieprojekten
voor chronisch zieken en invaliden. Dit jaar genieten
ruim vijfduizend gehandikapten van een geheel ver-

zorgde week uit aan boord van het hospi taalschip J.
Henry Dunant of in de eigen Rode Kr u is-tehuizen.
De gehandikapten worden in de eerste plaats bijge-
staan door in totaal niet minder dan 2500 vrijwillig
(st)ers van het Rode Kruis, die vaak een week van
hun eigen vakantie opofferen om iets te doen voor
hun invalide medemensen. Maar ook u kunt daar-
voor iets doen. Namelijk meedoen aan de nationale
Rode Kruiswoordpuzzelaktie die thans haar einde
nadert.
De komende weken zullen de puzzels 12 en 13 wor-
den gepubliceerd. Nummer 12 is net zoals de vorige
elf een kruiswoordraadsel waaruit een slagzin dient
te worden gedistilleerd. Alleen de slagzien behoeft
men op een briefkaart of girobiljet in te zenden. Als
men tenminste een gulden stort of aan postzegels bij
plakt dingt men (bij een goede oplossing) al mee naar
een fantastische prijzenpakket dat voor deze gelegen-
heid sterk is uitgebreid. Voor puzzel 12 is namelijk
voor vele duizenden guldens extra aan prijzen ter
beschikking gesteld.
Tenslotte worden bij puzzel 13 de eind hoofd prijzen
uitgeloot: een stacaravan v;m K) mi l le , een orgel van
bijna 3 mille en vele antle-v luxueuze artikelen. Die
kan men edhter niet winnen door alleen maar de
slagzin van de dertiende p u / / > i in te sturen. Daarvoor
zal men alle letters E moeten tellen die men bij op-
lossing van de grote diagrammen heeft gevonden.

FOTO/FILM Foto en
IIA Dl A filmtips

If U KIU v°°r u 9ete

II m l n door CORK
voor u getekend
door CORK

FOTO/FILM

VARIA
Foto- en
filmtips
voor u getekend

door CORK
NR 20

FOTO/FILM Foto en
• lHQ|H filmtips
• • M> BC l •• voor u getekend
V n l l H door CORK

Kinderen zijn geen
portretmodellen.

Vang daarom het
kind in zijn
spel. Knip

desnoods enkele
keren af, zonder

'n opname te maken.

Films kunnen mislukken
door te snelle kamera-
bewegingen. Zorg bij
het filmen voor de zo
hoognodige rust.

Maanfoto's maken?
Geen probleem.

Tijd: 1/8 sec.
- diafragma 4.

Sukses er mee!

Ga 's morgens vroeg eens op fotosafari.
Een vroege fotovogel vangt altijd wat.

Een titel voor uw
film? Met een één-
beeldknop op uw
kamera en wat plak-

letters kunt u leuke titels maken, waarbij
er bijvoorbeeld na elke 5 opnamen één
letter bijkomt

Bliksems'
Fotografeer ze
met groot dia

fragma. Sluiter blijft open staan,
toestel op statief of vensterbank

Vuurwerk op kleurenfoto? Doe 't met
groot diafragma; belichtingstijd:
net zolang als het vuurwerk duurt.
Zet uw toestel daarbij op statief

of op de vensterbank.

'n Tekenfilmpje maken? Vraag dan het
vouwblad over dit onderwerp aan bij de

Stichting
Amateur-
fotografie,
Singel 32,
Amster-
dam-C.

Nee, nee, nog
geen opname
maken! Nog even

kijken of hier niet een nog
betere beeldopbouw mogelijk is.
En maak ook 's een opname vanuit
een ander standpunt
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lationale Actie Rode Kruiswoord-
lila i A medewerking van Uw

Helpt het
Rode Kruis
helpen

„Geef gehandicapten een vakantie", is
de slogan van deze nationale Rode Kruis-
puzzelactie. Het doel daarvan is geld
bijeen te puzzelen voor de vakantie-
projecten van het Nederlandse Rode
Kruis voor chronisch zieken en invali-
den. Jaarlijks brengen 5.000 gehandicap-
ten een week vakantie bij het Rode Kruis
(op de J. Henry Dunant en in de spe-
ciale tehuizen) door. Zij worden verzorgd
door 2.500 Rode Kruis-vrij willig (st)ers.
Ü kunt hun vakantie financieel mogelijk
maken door aan de actie deel te nemen.

PRIJSWINNAARS
PUZZEL NO. 10

/ blocnote met
ballpoint in bijzondere
omslag, het
Nederlandse
Rode Kruis:

W. de Jong,
Mispelkampdijk 20
Vorden

W. Visschers,
N oord i nk E 34
Hengelo (Gld.)

Doe mee
aan deze
puzzel

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

Prijzenpakket
Tegelijkertijd maakt U kans op één van
de vele fantastische prijzen die gratis
voor dit doel ter beschikking zijn ge-
steld. Bij deze twaalfde puzzel worden
de volgende prijzen uitgeloofd:

Hoofdprijzen
1. Een kleurentelevisie - Philips Neder-

land, Eindhoven - ƒ 2595
2. Een Hi-Fi-installatie - 1 Scandyna

2000-2 en 2 Scandyna A 20 luid-
sprekerboxen - Acoustical Handel
Mij., 's-Graveland - ƒ 1475

3. Meubilair naar keuze - Meubelfabriek
DECO, Varsseveld - ƒ 1000

4. Een koel/vrieskast 3 sterren •
Esta/van Swaay, Amersfoort - ƒ 652

5. Een Starlet 353 naaimachine -
Singer, Amsterdam - ƒ 549

6. Een portable televisie - Erres Neder-
land, Rotterdam - ƒ 525

7. Novilon-vloerbedekking - Krommenie,
Krommenie - ƒ 500

Middelgrote prijzen
8. Een radio-cassette-recorder.

Vereniging Centra, Amersfoort - ƒ 379
9. Een wasemafzuigkap type Bosch DUH 61,

Willem van Rijn, Amsterdam - ƒ 311
Een Prisma Electronic Horloge,
Jansen, Post & Cocx, Amsterdam • ƒ 229
Een zelfknoopwandkleedpakket,
Kon.D.S. v. Schuppen, Veenendaal - ƒ179,50

Horizontaal:
I. harde wind - 4. wijd - 8. rivier In
Italië - 10. United States (afk.) -
II. voormiddag (afk.) - 13. deel van
een vis - 16. onmeetbaar getal - 17.
niet droog - 19. roem - 20. strand-
meer - 21. Europeaan - 23. ik (lat.) -
25. vaste regel - 26. godin van de
dageraad - 28. smakeloos - 30. klip-
32. voorzetsel - 34. dunne- - 36.
spoedig - 38. circa (afk.) - 39. spot-
41. daar - 42. beryllium (afk.) - 43.
oude lengtemaat - 45. gewicht van
de verpakking • 46. door God gezon-
den straf.

Verticaal:
1. houding • 2. voorzetsel • 3. kle-
dingstuk - 5. hardhandig - 6. boom -
7. plotselinge woede 9. nuttige
dieren - 12. lid van het gezin - 14.
een weinig - 15. In deftige stijl: uur

, - 16. per adres (afk.) - 18. het
Jn onderstaand d.agram vult U nu de letters m d,e U op de geliik- kweken . 20. lichaamsdeel - 22.
genummerde vakjes van de puzzel hebt gevonden. De zin die bij , . „. «chppnstouw 27 nHpm
een goede oplossing ontstaat, stuurt U op elders aangegeven °fve' 3UW ' "• fc

ade,m

,.,;;,„;„ stoot - 29. niet grof - 30. hert • 31.
op je geboortedag - ?3. geluld van
een ezel - 35. watering - 37. muziek-
noot - 39. Sociaal Economische Raad
(afk.) - 40. opstootje - 42. broer
(afk.) - 44. bergplaats.

wijze m

12. Een 8-daags Kris-kras-abonnement
1e klasse voor 2 personen,

23. Een Giemme NT autowashandschoen,
Fa. G. van Amersfoort - Zeist - ƒ 10,95

Nederlandse Spoorwegen, Utrecht - ƒ 144 Tens|otte zijn er 110 Fotomagazmes „Koningin
Pon wodir-hto roliotnlnKo13. Een verlichte reliefglobe,
De Eerste Nederlandse Globe Industrie,
Zwolle - ƒ 100

Juliana 25—65" ter beschikking gesteld, zodat
de kans op een prijs groot is.

10.

11.

Kleinere prijzen
14. Een pakket miniatuurauto's,

World Present, Roermond - ƒ 90
15. Een aluminium huishoudtrap,

Ind. en Handelsonderneming ,,Bijstede",
Nunspeet - ƒ 62,50

16. Een schoenenwaardebon,
Herman's Schoenen, Utrecht - ƒ 50

17. Een tricot herenpyjama,
Sir Edwin, Wildervank - ƒ 36,50

18. Een kalkoen a 3 kg,
Produktschap Pluimvee en Eieren, Zeist - ƒ 25

19. Een blikradio,
Coca^^la Export Corporation, A'dam - ƒ 25

20. Een ̂ A kauwgommix,
Maple'Raf, Amsterdam - ƒ 24

21. Een puzzelwoordenboek,
Uitg. Ltiitingh Publishers, Laren N.H. - ƒ16,90

22. Een koff ieset Modern (glazen pot t filter
+ zakjes) ,
Filtrop^ Maastricht - ƒ 16,50

Zó inzenden
U stuurt de gevonden slagzin op een brief-
kaart naar het speciale adres van het
Nederlandse Rode Kruis,
Postlaan 11. 's-Gravenhage.
Hiak naast de gewone trankerlng (30 cent)
minimaal ƒ 1,— (maximaal ƒ 5,—) aan gel-
dige postzegels. U kunt net zoveel oplossin-
gen inzenden als U wilt, mits voldoende
gefrankeerd.
U kunt ook uw oplossing op een girobiljet
(geen girobetaalkaart) schrijven. Maak dan
tenminste f 1.-̂ tf zoveel U wilt over oo
giro 3046011 ^^het Nederlandse Rode
Kruis te 's-Uravenhage.
Uw oplossing moet op 18 mei binnen zijn.
Op 20 mei trekken in Bergen (N.H.) notaris
Van Beusekom uit 's-Gravenhage en notaris
Brons uit Bergen de fantastische prijzen.

*

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

Voetbal
RATTI l — Vorden l (zondag) 0—2

De eerste elftallen van Ratti en Vorden hebben de al-
tijd met veel spanning tegemoet geziene plaatselijke
ontmoeting op sportieve wijze gespeeld. Door met
O—2 te winnen wist het bezoekende Vorden haar kan-
sen op het kampioenschap te verstevigen terwijl Ratti
door deze nederlaag nog altijd ernstig in degradatie-
gevaar verkeert.

Beide ploegen schiepen zich in de eerste twintig m i n u -
ten wisselende kansen, Vorden kwam het meest aan
bod maar door intensief verdedigen kon Ratti de
score aanvankelijk blank houden. Tn de 25e minuut
nam Vorden de leiding. Uit een vrije trap wist Heer-
sink met een boogbal over het opgestelde Rattimuur-
tje doelman Huitink het nakijken te geven O—1. Ratti
hield goed stand en met rust was er geen wijziging in
de score gekomen.

Na de thee kon de thuisclub aanvankelijk het initia-
tief nemen. Een schot van middenvelder Polman kon
door de Vordense doelman Meyer ternauwernood tot
hoekschop worden verwerkt. Centrale verdediger bij
dé groenwitten. Overbeek speelde een uitstekende par-
tij en stimuleerde zijn voorwaartsen met direkte pas-
ses in de aanval te blijven en de gelijkmaker te force-
ren. Vorden legde zich hierbij niet neer en het was
Nijenhuis die een afgeslagen aanval van Ratti opving
en een solo begon welke eindigde in het tweede doel-
punt O—2. Vorden gaf deze voorsprong niet meer
prijs en Ratti drong dan ook niet al te zeer meer aan.

RA TTI l — EGVV l (zaterdag) 5—1
Ratti heeft er in de wedstrijd tegen EGVV geen twij-
fel over laten bestaan wie de sterkste was. In een
goed gespeelde wedstrijd versloegen zijn de mannen
uit Gelselaar met 5—l door doelpunten van Arend-
sen (3x). Nijenhuis en Dijkman. EGW wist door de
aktieve middenvoor de eer te redden maar meer zat
er voor hen deze middag niet in.

VORDEN l - SP. EEFDE l (zaterdag) 1—3
Vorden l heeft zaterdagmiddag tegen lijstaanvoerder
Sp. Eefde l een verdienstelijke partij gespeeld. Het
werd voor de rust een gelijkopgaande strijd waar bij
de thuisclub doelman Haverkamp een goede wedstrijd
speelde. Twee minuten voor de rust slaagde Sp. Eef-
de er in de leiding te nemen O—1.

De tweede helft was amper twee minuten oud of de
bezoekers brachten de stand op O—2. Vorden zette
hierna alles op alles. Men schiep zich verschillende
kansen doch ook nu weer hadden de geelzwarten ge-
brek aan schutters. Na 20 minuten spelen kreeg Vor-
den een penalty toegewezen wegens hands. Wentink
benutte de strafschop feilloos l—2. De betere kondi-
tie van Eefde gaf vijf minuten voor tijd de beslissing
1—3.

Motorsport
VIJFDE PLAATS VOOR OOSTERINK
Tweede Paasdag heeft Jan Oosterink deelgenomen
aan een internationale motorcross te Norg. De eerste
manche verliep voor de Vordenaar wat ongelukkig
want door een valpartij eindigde hij op de 13e plaats.
In de tweede en derde manche wist Oosterink een
knappe tweede plaats in de wacht te slepen wat be-
tekende dat hij op de vijfde plaats in de eindrang-
schikking beslag legde,

GRAAFSCHAPRIJDERS AKTIEF
Vier leden van de Vordense motorclub De Graaf-
schaprijders hebben in Siegen (West-Duitsland) deel-
genomen aan een tweedaagse betrouwbaarheid srit.
De eerste dag moesten de deelnemers 240 km afleg-
gen en de tweede dag 180 km. De Vordenaren die
startten in de 250 cc senioren zagen A. Bussink en
W. Veenstra wegens motorpech uitvallen. Voor J.
Lenselink (8e plaats) was een gouden plak weggelegd
terwijl D. Pardijs ( l l e plaats) met een zilveren medal-
je naar Vorden vertrok.

ORIENTERINGSR1T
DE GRAAFSCHAPRIJDERS
Aan de oriënteringsrit (Paasrit) van de Vordense au-
to- en motorvereniging De Graafschaprijders namen
Tweede Paasdag 70 personen deel. De rit die was uit-
gezet door de heren Versteege en Regelink. had een';

lengte van 48 km en voerde de deelnemers geheel;:
door de omgeving van Vorden. Deze rit telde tevens
mee voor het provinciaal kampioenschap. Start en fi-
nish waren bij café Schoenaker waar voorzitter B
Pardijs na afloop de prijzen uitreikte.

Paa rdensport
Op maandag Tweede Paasdag werd er door een tien-
tal ponyruiters een Paasrit gereden, begeleid door B.
Wunderink. Onderweg werd koffie gedronken en eie-
ren gegeten bij de familie Lenselink in Linde.

Op zaterdag 13 april werd er voor de tweede maal
rijproeven afgenomen. Geslaagd zijn bij de paarden:
B. Korenblik rijproef BI; J. Maalderink BI; H. Harm-
sen Bil; W. Groot Nulend caprille; B. Korenblik ca-
prille en H. Harmsen Bil springen. Bij de pony's zijn
geslaagd R. Ernst Bil; M. de Jong Bil; Elly Kuipers
BI; M. de Jong caprille.

Dammen
Het aspirantenvijftal van de Vordense damclub DCV
bestaande uit de spelers Henk Grotenhuis, Tjeerd
Harmsma, Tonnie Janssen, André Abbink, André
Teerink en Gerrit Wassink (vorig jaar kampioen van
Nederland) is in de strijd om het Gelderse kampioen-
schap op de tweede plaats geëindigd. Vorden behaal-
de een gelijk aantal punten maar door een beter bord-
gemiddelde werd Huissen kampioen.

Zowel Huissen als Vorden mogen nu meedoen aan
de zgn. gewestelijke kampioenschappen (halve finale
Nederlandse kampioenschappen) welke op 27 april en
4 mei in Meppei zullen worden gehouden. Deelne-
mende teams zijn Giekerk en Dokkum (Friesland);
Veendam (Groningen); Westerhaar (Overijssel); Huis-
sen en Vorden (Gelderland). De twee hoogst geplaats-
ten gaan naar de finale.

Waterpolo
Het eerste zevental van de Vordense poloclub (dames)
kregen zaterdagavond in de laatste kompetitiewed-
strijd een bittere pil te slikken. Tn het overdekte zwem-
bad te Eefde zou Vorden bij een overwinning nl.
kampioen zijn geworden. Tegenstander DDD uit
Doetinchem (tot dusver 2 verliespunten) versloeg Vor-
den echter met 2—3 zodat de Doetinchemse dames
die evenwel nog een flink aantal wedstrijden moet
spelen nu vrijwel zeker de titel in de wacht zullen
slepen.
Beide teams speelden zaterdagavond zeer angstvallig
en speelden meer tegen zichzelf dan tegen de tegen-
stander. Reeds na een minuut spelen nam Vorden de

leiding dankzij een doelpunt van movr. Van Dijk l—
0. Even later werd de balans in evenwicht gebracht
toen doelvrouwe Gerda'Hellewegen zich verkeek op
een afstandsschot 1-1. Het was opnieuw Vorden dat
door een doelpunt van Jet Smit de leiding nam. Voor
de rust werd het door slecht ingrijpen van de Vorden-
se defensie 2—2.
Na de rust kreeg DDD een unieke mogelijkheid de
voorsprong te pakken toen bij Vorden mevr. Branden-
barg en mevr. Van Dijk voor een minuut uit het wa-
ter werden gezonden. Doetinchem slaagde er echter
niet in van deze numerieke meerderheid gebruik te
maken. De strijd bleef gelijk opgaan. Vlak voor tijd
viel de beslissing toen DDD een strafworp kreeg toe-
gewezen welke werd benut 2—3.
In de promotie-degradatiekompetitie kwamen de he-
ren 2 van Vorden zaterdagavond uit tegen de Berkel-
springers l uit Almen. Het gehandikapte Vorden (3
invallers) verloor na een O—l ruststand met niet min-
der dan O—6. De dames 2 van Vorden wonnen met
5—2 van Natando.

Welkom!
lej bunt hier noe de börgervaar,
Et heuf van 't dagelijks bestuur.
Eers meschien wat vremp, wat raar,
Moor och, dat went wel op den duur.
lej treft 't met ons nog neet zo slech:
Van trammelant he'w heel gin schik.
Wi'j bunt van moord en doodslag ook net weg,
Ok stekke wi'j de boel nieet in de f i k .
Wi'j heb een onwies goeie road,
Doorbi'j ok nog een Road van Elf.
Onwettend volle wordt t'r afeproat,
Tut aller nut! dat sprek vanzelf.
Loa'w hoppen da'j 'n helen besten bunt,
Een börgemeister van et goeie slag.
Da"] iederene graag et ziene gunt,
Dan stoa'w as één man achter oew gezag.

Max Holt

Touwtrekken
Veertien touwtrekploegen uit Achterhoek, Veluwe en
T wen te hebben op het eerste bondstouwtrektoernooi
dat zondagmiddag in Zieuwent werd gehouden, in ui-
terst spannende wedstrijden elkaar op felle en sportie-
ve wijze bestreden.
Vorden, dat al enkele jaren achtereen kampioen in de
lichtgewichtklasse, was ook nu weer bijzonder strijd-
lustig en geen der tegenstanders kon de Vordenaren
goed partij geven. Bekveld was de enige die felle te-
genstand bood maar na een nederlaag de tweede
plaats innam. Eibergen werd derde en Heure had geen
punten.
Op zondag 28 april a.s. zal het eerste bondstoernooi
voor de ploegen uit de 640 A en B en de catchklasse
worden gehouden in Ruurlo en georganiseerd door
de TTV Heure.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

L.S.,

Nu we een jaar in Tran wonen, wordt het weer eens
tijd iets van ons te laten horen. We hebben voor
Traanse begrippen een erg natte winter (met veel
sneeuw) achter de mg. maar het voorjaar begint al
weer. Over een maand zal met de training begonnen
worden en zoals het nu lijkt, zullen er zes blinde man-
nen komen. De afgelopen tijd is duidelijk gebleken
dat om in de dorpen het vertrouwen te krijgen meer-
dere bezoeken beslist noodzakelijk zijn.
Het is al twee keer gebleken dat bij een vijfde of
zesde bezoek in een dorp inplaats van één of twee,
blinden er wel vijf of zes bleken te wonen. Dit jaar
komen de dappersten, volgend jaar of over twee jaar
kunnen we grotere aantallen verwachten.
We proberen ook om de Traanse autoriteiten voor
ons werk te interesseren maar dat kost erg veel tijd
en het zal nog wel even duren voordat we daadwer-
kelijk hulp van de regering krijgen.
Vlak voordat de nieuwe trainees komen, gaan de
drie blinde jongens naar huis die deze winter geble-
ven zijn. Hasan, die uit een dorp komt waar grond
en water schaars zijn. begint een winkeltje. Deze win-
ter heeft hij geleerd met behulp van een telraam te
rekenen zodat hij geen extra hulp nodig heeft in zijn
winkel. Tn zo'n dorpswinkeltje verkoopt men van
alles van lucifers tot touw. De tweede. Borgeri, een
wat oudere man. heeft een stukje grond gekregen.
Hij zal daarop aardappels en tarwe gaan verbouwen.
Verder kan hij door te werken voor andere boeren
mede in zijn onderhoud voorzien. De derde, Morrat,
is het moeilijkste geval. Zijn ouders zijn overleden en
hij heeft eigenlijk niemand die hem echt helpen kan.
Nu wil hij kijken of hij in het dorp waar zijn zuster
woont, geen huis kan kopen of huren. Kan dat, dan
gaat hij kippen houden.
U ziet ze gaan alle drie iets totaal verschillends doen
en daardoor is de begeleiding als ze éénmaal weer in
hun dorp wonen, moeilijk voor ons. Hopenlijk weten
ze zich alle drie door de moeilijkheden die wel zullen
komen, heen te werken en kunnen we na enige tijd
zeggen dat de training ook nut heeft gehad voor hun
financiële zelfstandigheid.
Het is wel duidelijk dat door de training deze blin-
den een gevoel voor eigenwaarde hebben gekregen.
En dat is natuurlijk erg belangrijk.
Besluiten we natuurl i jk met de hartelijke groeten
voor al onze bekenden.

Tsfahan, april 1974

Jan, Ria, Arjan en Erik Lenselink



't volmaakte zitten, vriendelijk
geprijsd, bij mooier wonen!

; ..<.:,,

Bekijk dit bankstel maar eens goed, en u zult het moeten toegeven: dit is zitcomfort in optima-forma. Een hoog,
klassiek bankstel in een prachtige, volle Trevira bekleding. Stijlvol afgewerkt met sierfranjes. Voorzien van losse rug-
en zitkussens. Let ook op de royaal bemeten armleggers. Een werkelijk zeer comfortabel geheel. Ook van prijs.

Bankstel, als afgebeeld voor de magnifieke Mooier Wonen-prijs van 20653 -.

Ovale salontafel in noten, 45O 5 -•

VORDEN

ADVISEUR VOOR

MOOIER WONEN

Zaterdag tot 5.00 uur geopend

REKLAME

Vrijdag en zaterdag

MOCCA BEKERTJES

KERSENGEBAK

Maandag 29 april

KONINGINNEGEBAK

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

EXTRA VOORDELIG

2 kroppen zware sla 0,79

1 mooie komkommer 0,79

2 kg Colden Delicious 1,30

4 Hondoura grape fruit 1,50

1/2 kg g49>- andijvie 0,85

VRIJDAG EN ZATERDAG

1 50 gram vers

gesnedo^soepgroente 0,59

WEEKENDAANBIEDING BLOEMEN
vrijdag en zaterdag

gem. voorjaarsboeket 3,75

Wegens technische omstandigheden

is de opening van het zwembad

„IN DE DENNEN"

verschoven naar

woensdag
1 mei 14.00 uur

J. J. Dijkerman
Bloemen Planten Groente Fruit

Vorden - Zutphenseweg 13 - Telefoon 05752-1334
Het adres voor modern bruidswerk!

Er is al een Erres volautomaat van
ƒ 827,— voor

Voor wasapparaten naar

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

KATH. STICHTING
ST. ANTONIUSSCHOLEN
„KRANENBURG-VORDEN"

Inschrijving van
nieuwe leerlingen

Gaarne bieden wij de gelegenheid tot
aanmelding van nieuwe leerlingen
voor onze:

R. K. basisschool
Ruurloseweg 97, Kranenburg.Vorden

op maandag 29 april a.s. tussen 19.00
en 20.00 uur aan bovenstaande school
bij het hoofd de heer G. H. Bekker.

R. K. kleuferschool
Eikenlaan l, Kranenburg-Vorden

op maandag 29 april a.s. tussen 19.00
en 20.00 uur aan bovenstaande school
bij de hoofdleidster mej. L. M. J. Wol-
bert.

R. K. kleuterschool
Vorden-dorp in oprichting

voor het schooljaar 1974/1975 op
maandag 29 april en woensdag l mei
a.s. tussen 20.00 en 22.00 uur bij de
heer B. J. Th. Rouwenhorst, Insulin-
delaan 16 te Vorden.

Mocht u voor aanmelding kleuterschool Vorden-
dorp reeds het aanmeldingsformulier hebben in-
gezonden, volgens onze circulaire van 4 april
1974, dan is uw kleuter reeds ingeschreven en is
verdere aanmelding overbodig.

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

U kunt bij ons
ferechf voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Alle soorten

privé- en

handelsdrukwerk

worden u snel en uiterst
verzorgd geleverd
door

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden

"GAMOG" weet alles over gas.
En dat mag u bekijken ook.

In ons Informatiecentrum staat veel op
het gebied van gasapparatuur over-
zichtelijk opgesteld. U bent hartelijk
welkom om daar eens een kijkje te
nemen. Interessant, aangezien alle
apparaten in werking zijn van een open
gashaard tot en met heteluchtverwar-
ming.
Wij zijn steeds bereid om u tot in detail
voor te lichten. En dank zij ons folder-
materiaal, kunt u het thuis nog eens op
uw gemak doornemen.

Zijn er vragen.
De „GAMOG" staat tot uw
beschikking met haar
vakkennis en ervaring. Ruim
voldoende om u te vertellen
wat er komt kijken bij een

overschakeling van bijv. gasnaard op
centrale verwarming.

Wilt u huren.
Bij ons kunt u een keukengelser, bad-
geiser of boiler huren. Wij vertellen u
meteen welk komfort ze u bieden en
wat het u kost. En desgewenst geven
we ook nog een uitgebreide
demonstratie.

N.V. „GAMOG",
Bolwerksweg 35, Zutphen
Afdeling Voorlichting
Tel.: 05750-10888

Na afspraak

'sMAANDAGSMORGENS GESLOTEN

Wij vragen zo spoedig mogelijk:

een vlot, vriendelijk

meisje
voor afwisselende werkzaamheden in
gezin met kinderen.

Polman
Dorpsstraat 22 - Vorden - Telefoon 05752-1314

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

kassiéres
boven 18 jaar, vijfdaagse werkweek

Supermarkt JANSEN
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308

Best brood
dat hMod wat u haalt bij
SchiMk !

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

Kamperen?
Ook wij kunnen u
CAMPING-GAZ
leveren voor verlichting, verwarming
en koken.

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - Vorden - Telef. 1261

AANBIEDING

Tuinhandschoenen

degeiyke uitvoering. Katoen (ge-
inpregneerd) altijd schone handen.
Courante maten voor dames en heren
van ƒ 4,50 voor

ƒ2,95
MAANDAGMORGENS GESLOTEN

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Gevraagd

flinke kracht
voor binderij-werkzaamheden o.a.
papiersmjden, bloks maken, hechten,
adresseren enz. Liefst in het bezit
van rijbewijs.

Drukkerij Weevers b.v.
Vorden - Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404

VOOR .

zonne schermen
en Luxaflex
UW DEALER:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Kindersandalen
met voetbed

uitstekende kwaliteit nu - vanaf ƒ 17,95

WULLINK VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden
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