
Donderdag 9 mei 1974
36e jaargang nr. 10

Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12
Vorden - Postbus 22 - Telefoon 05752-1404
Giro 1205867 - Verschijnt eenmaal per week
Abonnementsgeld ƒ 17,— per jaar

Korrespondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, Tel. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, Tel. 6681

NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

OPEN BEJAARDEN MIDDAG
De Vorden se en Kranenburgse bejaardenkring hou-
den samen een ..open bejaardenmiddag" op woens-
dag 29 mei in het Jeugdcentrum te Vorden. Alle in-
woners der gemeente vanaf 65 jaar hebben inmiddels
een uitnodiging voor deze middag ontvangen, met het
verzoek het invuls t rookje in te leveren op één van
de vermelde adressen. Het programma is erg aantrek-
kel i jk! Het belooft een goede middag te worden met
elkaar. We verklappen het programma niet. U komt
toch ook? Het is een goed idee van Vordense en
Kranenburgse bejaardenkring om samen deze middag
te organiseren voor alle oudere inwoners van onze
gemeente. (Leest u ook volgende week de advertentie
in dit blad.)

HET I N L U I D E N VAN DE ZONDAG
De kerkeraad. de kerkvoogd i j van de Hervormde ge-
meente heeft de gevraagde toestemming ontvangen
om op zaterdagavond rond 7 uur de zondag in te lui-
den. Dat was al een dierbare wens van een hele tijd
ge'ecien. A.s. zaterdagavond 1 1 mei zal rond zeven
uur de zondag worden ingeluid. En ook ingeleid. Het
zal voor velen een blijde aansporing zijn om de ko-
mende zondag ook met kerkgang te vieren. Tn vele ge-
meenten gebeurd dat klokluiden op zaterdagavond.
Vooral ook in het bui tenland. Velen van u zullen zich
dat van een vakantietocht herinneren. Zaterdagavond:
de klokken lu iden, morgen is het zondag. Kom, kom.
kom in de r u i m t e van de kerk , zingend, luisterend-,
biddend, vierend.

DE KAPEL IN DE WILDENBORCH
Aan de kerkdiensten in de kapel in de Wilden '• o re h
(op de 2e en 4e zondag van de maand) werken de
laatste tijd ook regelmatig kinderen mee van de Wil-
denborchse school. Zij zingen het lied van de week/
de zondag aan de gemeente voor en t i jdens de d iens t

met de gemeente mee. Dal zal a.s. zondagmorgen ook
weer gebeuren! Deze zanghulp wordt door iedereen
bijzonder op prijs gesteld.

Eerlijke
benadering
geen stunts.

Lijst 4 !

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de rcdaktie)

AARDGAS IN K R A N E N B U R G

Via de krant hebben we iedere keer kunnen nierken
dat plaatsjes als Kranenburg steeds verstoken blijven
van aardgas omdat dit voor de Gasunie onrendabele
gebieden zijn. We liebben ook kunnen lezen dat ieder
jaar in ecu paar onrendabele gebieden aard gasleidin-
gen worden aangelegd.
De plannen voor 1974/1975 liggen momenteel klaar,
maar zijn nog niet goedgekeurd. In deze plannen is
Kranenburg niet opgenomen. Wij willen nu een hand-
tekeningenaktie houden om degenen die de:.e beslis-
singen nemen te beïnvloeden. Zij kunnen er natuurlijk
niet onderuit hun plannen te wijzigen wanneer wij hen
een groot aantal handtekeningen aanbieden. Daarom
zullen binnen 14 dagen twee medewerkers van Ma-
chinefabriek Ten Have die 4 woningen bouwen hoek
Eikenlaan-Banen kam u en een van de toekomstige be-
woners van d" dubbele woning aan de Ganz.ensteeg
in Kranenburg bij u langs komen voor een handteke-
ning. Wij hon/'n op uw medewerking, vooral omdat
het ook uw belang is.
Namens de 6 n'enwbouwwoningbouwers te Kranen-
hu r«:

A. R. M. Overheei^mutplienseweg 79, Vorden
A. Koster, Heltrumseweg 7, Groenlo

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. Redaktle.

C.D.A. een echte politieke partij
De vertegenwoordigers van de drie partijen, de CHU,
KVP en ARP, die samen het Christen Democratisch
Apèl vormen, hebben dezer dagen weer met elkaar
vergaderd ten einde de verkiezingsaktie te bespreken.
Verschillende akt ivi te i ten werden besproken, waarvan
de ingezetenen in de komende dagen de resultaten
zullen zien. Wij wijzen op de advertentie in dit num-
mer waarin o.a. de adressen voorkomen waarvoor
men zich voor het verkrijgen van formulieren voor
het stemmen bij volmacht kan vervoegen. Dat moet
vóór 15 mei geschieden.
Voorts is gebleken dat de samenwerking van de drie
besturen volledig harmonieus is. Het is duidelijk dat
het CDA de grootste frakt ie in de gemeenteraad gaat
worden en dit legt aan haar een verplichting op. Zij
zal moeten funkt ioneren als een volledig en volwassen
politieke partij, die aan de inwoners van Vorden in-
spraak zal moeten gunnen. In de komende vier jaren
zal zij volledig meespelen in goede samenwerking met
de gekozenen van de andere partijen. Zij wil ook ie-
der de mond gunnen en andere partijen de speelruim-
te geven die zij nodig hebben. Daarom zal de fraktie
zich verzetten tegen de vorming van een zgn. pro-
gramkollege omdat de andere wettig gekozen leden
van de raad op ondemokrat ische wijze buitenspel zet.
In de komende weken komen we op een en ander nog
wel eens terug.

SOLR 'is*
Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSEL CASSETTES

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. 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.

Tn het gemeentenieuws van 24 aoril j l . is al uc-
schreven over de brandbeveiliging i.v.m. het stoken
win vuu r bui tenshuis .
Vandaae besteden we aandacht aan hel voorkó-
men van brnnd in en om woningen. Wij bevelen
n aan vooral on de vozende punten te letten
fovenwnomen uit het t i jdschr i f t .Brand" van de
Kon. Ned. Brandweervereniging d.d. april 1%6):

1. Zorg dat brandbare of l icHht ontv lambare stuf-
fen <!oed z i j n opeéboriren en buiten bereik
van kinderen, zoals lucifers, wasbenzine enz.

2. Zorc voor een be^oorlü^e voorziening v-m de
elektriciteitsbedradimi. Ga uw w a n r i k o n U i k t -
dozen niet overbelasten. Gebruik bi j geaarde
"'••ndkontaktdoren ook ceaarde snoeren.
Snoeren uitsluitend aan de stekker u i t t rekken ,
nooit aan het snoer zelf.

3. Overtuiu u er eerst van. dat t i idens het s t r i j -
ken van de siezinswas de s t r i j kbou t geen ge-
vaar kan on1everen alvorens u met uw buur-
vrouw pezellie koff ie gaat zitten drinken.

4. Gebruik uw douche voorzien van badkamer-
kachcl niet voor het dropen van de eezinswas.
Het üerbu'k van elektrische straalkachels in
douche of badkamer is levensgevaarlijk, ee-
bruik hiervoor de in de handel z i jnde speciale
badkamerkachels.

5. Spijker geen verlengsnoeren lanes plinten of
muren, onder voerbedekking o.d.

6. I J weet t(Kvh dat de zogenaamde driewegstek-
kers verboden zün!? Gebruik in voorkomende
Bevallen een zogenaamde ..snoercentrale".

7. Wees voor/ jchtM' met het dro«en van de ge-
zinswas boven of b i j r 1^ kachel, laat het was-
goed zeer zeker niet hoven of bij de kachel
hancen als er niemand thuis is.

S. Gebruik binnenshuis aecn wasbenzine voor
het wassen van kleding, er kan een explosief
mengsel ontstaan wat zeer gevaarlijk is als er
onen v u u r bij komt.

9. Wees voorzichtig met het smelten van vet of
koken van olie: mocht ondanks alle voorzich-
t igheid toch de vlam in de pan slaan, raak dan
niet in paniek, maar schuif, let wel schuif , het
deksel op de pan. hierdoor wordt voorkomen

dat u brandwonden^™ uw hand oploopt.
K). Laat het rookkanaal ran uw schoorsteen voor

de aanvang van het stookseizoen op de ju is te
manier reinigen. Ook gasafvoerkanalen moe-
ten regelmatig worden gekontroieerd.

l I . Het aansluiten van twee kachels op één rook-
kanaal is verboden, er ontslaat dan slechts
trek, waardoor rook en verbrandingsgassen
niet goed worden afgevoerd.

12. Wees zeer voorzichtig met het vul len van
tanks van oliekachels.

13. Vul geen tanks van motoren, bromfietsen en
auto's in gangen of portalen en garages, de
verraderlijke benzinedampen kunnen aanlei-
ding geven tot explosies.

14. Roken in bed is zeer gevaarl i jk , dit heeft reeds
menigeen het leven gekost.

15. Geen gevulde asbakken in de kamer laten
staan als u naar bed gaat, maar ledigen en
doven in het gootsteenbakje, vooral niet le-
digen in een prullemand.

16. Al is een gasfles voor huishoudelijk gebruik
nog zo'n lelijk ding. gaat u toch vooral de fles
niet op een dusdanige manier verstoppen dat
de gasslang of -leiding niet meer behoorlijk
kontroleerbaar is en de afsluiter van de fles
moeil i jk bereikbaar. Sluit voor de nacht de
fles af. Een ru imte waarin een gasfles wordt
opgesteld moet langs de vloer worden ont-
lucht naar de buitenlucht .

17. Indien u vermoedt dat de slang of leiding
van uw gasfles lekt. ga dat lek dan niet opspo-
ren met een brandende lucifer, maar gebruik
daarvoor een kwastje met wat zeepsop, ter
plaatse van het lek ontstaan dan zeepbelletjes.

I S . Ind ien in de winter uw gasfles te koud is ge-
worden en uw eas niet wil branden, gaat u
dan vooral de fles niet verwarmen in een teil
met heet water, of de fles bij de kachel plaat-
sen, want een explosie is dan niet verre van
denkbeeldig.

19. Indien u gaslekkaties hebt. ga dan direkt ven-
tileren op de buitenlucht en wel d.m.v. de
deur. niet d.m.v. het raam want dit helpt niet.
daar het gas zwaarder is dan lucht en dus
naar beneden zakt.
Als u aangesloten bent op de gasleiding van
de Gamog dient u te weten hoe het eas. in
geval van gaslekkage, moet worden afgeslo-
ten.

20. Werp geen brandende peuk van sigaar of si-
"• i re t zolder t" d'wen achteloos op straat, men
kan nooit weten wat een kind er mee doet of
waar de peuk door de wind terecht komt.

21 . W^es voorzichtig met al le mogeli jk spuitbus-
sen: men dient ze evenmin als gasflessen te
verwarmen, ook niet als ze leeg zi jn , want ook
de/c dinsien z'in rxolosicf.

22. Indien u een lucifer aanschrapt. doe dit dan
in een van uw l i c h a a m afgekeerde richting, in-
dien nl . de gloeiende kop of een deel ervan
van de lucifer afbreekt, kan deze niet zo ge-
m a k k e l i j k in uw kleding terecht komen. In-

dien iemands kledinij^k brand is geraakt,
tracht dan de vlamme^rc doven door de per-
soon in kwestie in een jas of deken te rollen,
de persoon vooral niet laten staan, want de
vlammen gaan omhoog en het hoofd is het
kwetsbaarste.

23. Indien u een kerstboom prefereert met was-
kaarsjes inplaats van elektrische kaarsjes, be-
denk dan wel dat dit veel brandgevaarlijker
is; zorg vooral wat bluswater in de onmiddel-
lijke nabijheid te hebben. Bovendien verliest
de kerstboom na enige tijd - door uitdroging
van stam en takken - zijn naalden. Wanneer
u de boom in het water zet. bv. in een emmer
of in een speciaal hiervoor in de handel zijnde
vaas. vallen de naalden niet zo snel uit en
kunnen dus ook niet op de brandende kaars-
jes vallen.

24. M(K'ht u onverhoopt een begin van brand in
uw huis hebben, raakt u dan vooral niet in
paniek, maar bedenk dat u met een doodge-
wone tuinslang op de keukenkraan, of het
sprenkelen van water d.m.v. een stoffer, reeds
veel kunt bereiken.

25. Mocht u toch de hulp van de brandweer no-
dig hebben, vergeet dan toch vooral de vol-
srende telefoonnummers niet:
05752-1541 1332 1230 1386

Het u i t r u k k e n van de Vordense brandweer is gra-
tis, ook als zou blijken dat u intussen de brand al
geblust heeft. De brandweer is er voor de Vordense
bevolking en u hoeft dus niet te schromen daarop
een beroep te doen als het nodig is. Het beste blijft
echter de brand voorkomen, hetgeen kan gebeuren
door op de hierboven genoemde punten extra te
letten.

HINDERWET
De heer H. Graaskamp, Ruurloseweg 46 alhier
heeft bij B&W een aanvraag ingediend om ver-
gunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten
van een veehouderij met mestopslag. alsmede de
opslag van propaangas en dieselolie (3000 liter on-
dergronds) op het perceel plaatselijk bekend Ruur-
loseweg 46. kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie B. n r. 2092-2093.

Voor een ieder bestaat gelegenheid hiertegen
schrif tel i jk bezwaren in te brengen bij het gemeen-
tebestuur tot u i te r l i jk 16 mei 1974.
Voorts heeft ieder de gelegenheid in persoon of bij
gemachtigde mondeling bezwaren in te brengen in
een openbare z i l t inc ten eemcentehuize op dinsdatz
21 mei 1974 te 10.00 uur.
Zij die niet in persoon of bij gemachigde op bo-
venbedoelde z i t t ing zijn verschenen, zijn niet ge-
rechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig
schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en niet op
de zitting z i j n verschenen, zijn wel tot beroep ge-
rechtigd, indien zij niet woonachtig zijn in een ge-
meente, waar ingevolge artikel 9, lid l, onder b.
of lid 3. der hinderwet openbare kennisgeving moet
Geschieden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. Veenendaal; 10 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
K) uur ds. J. C. Krajenbrink m.m.v. zanggroep Wil-
denborchse school

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
K) uur ds. J. B. Kuhlemeier tevens kindernevendienst
19 uur jeugddienst van de ring-kring. voorganger is
H. v. d. Molen te Hoogeveen

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

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

ZONDAGSDTENST HUTSARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat. telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzustcrs 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

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.

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.

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

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

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: Antoinette Martine, dochter van H. B. Len-
selink en B. R. Pardijs.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: geen.
Overleden: F. J. Spijker, 77 jaar echtgenoot van H.
G. Steenman; H. A. Scholten, 83 jaar; M. H. Gotink.
57 jaar, echtgenoot van B. Rouwemhorst.



Voor moederdag

GROTE
ORICHIDEE

voor

175

Van Nelle

SUPRA KOFFIE
normaal of snelf ilter

pak van 265 voor

225
vlees en vleeswaren

Schouderkarbon.
500 gram

Hamburgers
3 sfuks

Gelderse schijven
3 stuks

Paprika schijven
3 stuks

Hachevlees
300 gram

Speklappen
500 gram

Runderstooflappen
500 gram

Rosbief of lende
500 gram

Fricandeau van de ham
500 gram ,

Fijne verse worst of saucijzen
500 gram

Ons bekende Soeppakket

298
148
148
148
238
198
398
598

voor 248
150 gram BOERENMETWORST 119
100 gram GEKOOKTE LEVER 89

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99
150 gram HAMWORST 119
150 gram TONGEWORST 119

De Betuwe

APPELMOES
LITERBLIK

van 161 voor

105

Pak a 12 stuks

CARAMELLINO's
heerlijke koeken

nu voor

Sla
groente en f ruit

2 kroppen voor ...........................................

Holl. tomaten
500 gram nu ..............................................

Paprika's
2 stuks voor ..............................................

Golden Delicious
2 kilo .......................................................

Grote sinaasappelen
(voor hand en pers) per net ............................

Kleiaardappelen
5 kg .......................................................

Panklare rode kool

69

95

500 gram nu

UIT ONZE ZO|pE HOEK

Hazelnoot of koffiekoeken
(Hellema) 2 pak sjfehts

Enkhuizer cake cups
diverse smaken, per pak

W.K. Friese kruidkoek
normaal 175, nu bij ons

Van Welzen Juliaantjes
heerlijk koekje, pak van 129 voor

150
109
139
95

wwwwwwwww^^ «Bflfltt

Legner jonge jenever
litertles van 990 voor

Sonnema Berenburg
tles van 1215 voor

895
1025

ONZE
SLIJTERIJ

Siebrand Grand Vin rosé
tijne tafelwijn, nu per fles

Flesje Underberg
Nieuw van Florijn: Extra Graanjenever probeer ze eens!

mm
van 110 voor

298

98
Voor moeder VINOLIA TRES CHIC
ZEEP tablet van 115 voor

PALMOLIVE SHAMPOO
flakon van 285 voor

POPLA 1000 CLOSETPAPIER
4 rol van 152 voor

DREFT VLOEIBAAR
voor de afwas, flakon nu

ARDITA LUIERS 15 stuks 150
Elk 2e pak
SABRINA DAMESVERBAHD
(met hechtstrip) pak ,

SILVO GEBROKEN RIJST
kilo van 205 voor

86
198
109
149
98
79
149

SANDEMAN SHERRY
normaal per fles 880, nu

STOCK VERMOUTH
fles van 598 voor

SIEBRAND AMONTILLADO
2 literkruik van 895 voor

ABRIKOZEN OP SAP
grote pot van 165 voor ,

REMIA FRITESSAUS
emmertje van 340 voor ,

FRICO JONG BELEGEN KAAS
500 gram

DE BETUWE AARDBEIENJAM
bij ons nu ,

775
480
750
139
239
349
129

ROYCO GROENTESOEP
2 zakjes

PETIT BEURRE BISKWIE
2 pak van 110 voor

BRUINE OF WITTE IJSCUPS
per bakje nu slechts ,

EDELWEIS CHOC. ASSORTI
150 gram voor

SMARIUS EIERBECHUIT
2 rollen nu

VRUCHTENLIMONADE
literfles nu voor

CLASSE ROYAL BIER
doos a 12 euroflessen

98
79
79
89
89
75

595

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Voor moeder
LEUKE
DOZEN BONBONS

bij

A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 4t
Vord-en - Telefoon 18Y7

Voor een goed jeugdbeleid !
Ja?

Dan uw stem 29 mei op
het C.D.A.
Neem de eerste de beste!

Lijst 1 - G. J. Bannink

Te koop z.g.a.n. wandel-
wagen blauw e.a.b.
Telefoon 1417

Te koop 24 stuks beton-
keerwanden 60x100 voor
verschillende doeleinden
geschikt Te bevragen bij:
H. Uenk, Nieuwstad 65
Vorden Tel. 05752-1515

EMPO
vraagt

jeugdige
medewerkers
in diverse afdelingen

Enkweg 17 - Vorden
Telefoon 05752-1241

Te koop mini gaskachel
3500 cal. f 175,-
Dr C. Lulofsweg 10, Vorden

Zoek maar niet lang !
STEM METEEN :

Lijst 1 - G. J. Bannink

Voor moeder
FIJN
KRENTEBROOD

bij
A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 46
Vorden - Telefoon 1877

Meubelstoffeerder heeft
nog tijd over voor het stof-
feren van uw meubelen
Brieven onder nr 10-1
buro Contact, Vorden

Wij zijn met

vakantie gesloten
van 13-25 mei

Boek-
en kantoorboekhandel

HIETBRINK
Telefoon 1253

Geef moeder eens wat kado
Geef haar eens een

PASSPIEGEL
alle maten voorradig

Natuurlijk bij
Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1523

Te koop konsumptie
aardappelen 'Pimpernel'
f 12,- per mud
H. G. Breuker 't Enzerinck

MOEDERDAG
BLOEMENDAG!

Bloemisterij

WEHMEZICHT
Nieuwstad 57 Vorden

Woensdag 15 mei a.s. de
gehele dag gesloten
Bestellingen opgegeven voor
dinsdagavond worden wel
uitgevoerd

Te koop eetaardappelen
Johan Wesselink
Eikenlaan 23 Telefoon 6774

Te koop wegens aanschaf
nieuw (studie) akkordeon
'Campanella' 80 bassen
Melodica 'Hohner', Meisjes
fiets rijklaar voor leeftijd
7-10 jaar
Insulindelaan 19 Vorden

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

DANKBETUIGING

Mede namens mijn vrouw betuig ik allen, die op
enigerlei wijze mijn installatie als burgemeester
der gemeente Vorden tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, mijn warme dank
Wij hebben het hartelijk welkom en de vele blijken
van belangstelling op hoge prijs gesteld

Mr M. VUNDERINK
burgemeester

Vorden, mei 1974

Heden ging van ons heen, mijn lieve man en onze
lieve, zorgzame vader en opa

FREDRIK JAN SPIJKER
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

in de ouderdom van 77 jaar.

Vorden: H. G. SPIJKER-STEENMAN
Apeldoorn: B. H. SPIJKER

F. J. SPIJKER-KIESKAMP
Anja
Frits

Rotterdam: G. G. WOERDEMAN-SPIJKER
D. WOERDEMAN
Mieke
Gonnie

Vorden, 1 mei 1974
Ruurloseweg 17

De teraardebestelling heeft plaats gehad zaterdag
4 mei op de Algemene Begraafplaats te Vorden

In volle vrede is van ons heengegaan onze geliefde
moeder, behuwdmoeder, grootmoeder en over-
grootmoeder

HENDRIKA ALEIDA SCHOLTEN
op de leeftijd van 83 jaar.

Amsterdam: A. L. SMIT

CHR. SMIT-HOGERVORST

Vorden: D. W. SMIT
H. TH. SMIT-POPPE
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 2 mei 1974
Ruurloseweg 3

De begrafenis heeft plaats gehad maandag 6 mei
op de Algemene Begraafplaats te Vorden

Heden is van ons heengegaan, na een geduldig en
moedig gedragen lijden, mijn lieve man, vader,
behuwdvader en grootvader

MARINUS HENDRIKUS GOTINK
echtgenoot van B. Rouwenhorst

op de leeftijd van 57 jaar.

B. GOTINK-ROUWENHORST
HENNY - JAN en André
JOKE - HENK
RIA
INA

Vorden, 3 mei 1974
Lankampweg 4

De begrafenis heeft plaats gehad op de Algemene
Begraafplaats Vorden op 8 mei

Tot onze diepe droefheid is uit ons midden weg.
genomen onze beste vrind

de heer M. H. GOTINK

op de leeftijd van 57 jaar

Vorden: Fam. Joh. Boers
Vorden: Fam. A. J. Boers

Vorden, 3 mei 1974

Heden overleed onze ere-voorzitter

M. H. GOTINK

Zijn vele werk voor onze vereniging zullen wij
niet vergeten

De buurtvereniging Delden

Vorden, 3 mei 1974

Heden overleed na een geduldig gedragen lijden,
onze beste zoon, broer, zwager en oom

MARINUS HENDRIKUS GOTINK
echtgenoot van B. Rouwenhorst

op de leeftijd van 57 jaar

Vorden: M. M. Gotink-Velders
Amsterdam: G. J. Gotink-Hofman

Warnsveld: M. G. Nijland-Gotink

Baak: D. Hiddink-Gotink
G. J. Hiddink

Hoorn: H. A. Nijenhuis-Gotink
G. Nijenhuis

Vorden: A. C. Gotink
H. Gotink-Wolters

neven en nichten

Vorden, 3 mei 1974

l

Heden moesten wij afscheid nemen van onze
trouwe vriend

MARINUS GOTINK

op de leeftijd van 57 jaar

In de ruim 16 jaren, dat wij op velerlei terrein
mochten samenwerken, was hij steeds ons bezie-
lend midden. Zijn heengaan betekent voor ons
dan ook een zeer zwaar verlies
Zijn werkkracht en vriendschap zal ons tot voor-
beeld strekken en wij zullen zijn nagedachtenis
in hoge ere houden

Fam. Jac. Korenblek
Fam. D. A. Lenselink
Fam. A. G. Winkels
Fam. J. W. M. Gerritsen
(Bestuur Binding-Rechts)

Vorden, 3 mei 1974

Grote verkoop
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prezen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, In de maten 2 x 3, 3 x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

Maandag 13 mei a.s.

10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover calé-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur bfj café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a. :
Wlndjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khaki),
dekens, Marine-truien, sokken, brandweer, en politiejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melk jassen, leren Jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele Jasjes, waterdicht, flzer-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-sets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, Iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf ƒ 79,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23.50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Op vrijdag 3 mei overleed tot onze droefheid ons
bestuurslid en mede-oprichter

de heer M H. GOTINK

Zijn gemeenschapsgevoel en zijn persoonlijke inzet
is voor ons allen een voorbeeld geweest
Zijn opgewekte persoonlijkheid en vriendschap
zullen wij missen

Stichting Vordens Belang

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze geachte voorzitter

M. H. GOTINK

Zijn vriendelijke omgang zal lang in onze herin.
nering blijven

Het bestuur en leden van de
Stierenvereniging 'Delden'

Vorden, 3 mei 1974

Telefoon 1451 ENORME KEUZE

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden

MOEDERDAG !
Voor moeder een fijn geschenk zoals

BOEK, POSTPAPIER, FOTO-
ALBUMS enz. Kom eens kijken

Boek en kantoorboekhandel

HIETBRINK

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze voorzitter

MARINUS GOTINK

43 jaar lang heeft hij zijn beste krachten aan onze
vereniging mogen geven
Zijn enthousiasme, stuwkracht en vriendschap
zullen wij niet licht vergeten

Bestuur en leden Chr. Muziek-,
Tamboer- en Majorettevereniging en
Supportersver. 'Sursum Corda'

Vorden, 3 mei 1974

'alsü
sparen

PROT. CHR. KLEUTERSCHOOL

De Springplank
Op woensdag 15 mei a.s. is er
's avonds van 7-9 uur gelegenheid

de nieuwe kleuterschool
te bezichtigen

HET BESTUUR

voorn!'
het Automatisch-Spaarpkttvan de
Rabobank helpt u...

Geld overhouden is niet zo gemakkelijk. Er is zoveel nodig
en er is ook zoveel te koop... Toch is het verstandig altijd de
beschikking te hebben over een reserve-potje.

Speciaal daarvoor heeft de Rabobank het Automatisch-
spaarplan bedacht.

't Is heel simpel... u geeft gewoon opdracht elke maand
een bepaald bedragje automatisch op uw spaarrekening te
laten boeken.

Wij doen het graag voor u. En met de regelmaat van de
klok vormt u haast ongemerkt een plezierige reserve.

zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken

Over kleding jongen zo z'n eigen ideeën.
MODECENTRUM

Je zoekt iets stoers, iets los.
In een zaak met 'n uitgekiende
kollektie juniorkleding.
Bij ons bijvoorbeeld...

Foriex-pasf bijeen jongen z'n ideeën.
VORDEN - TEL (05752) 1381

Zaterdags tot 5 uur geopend IfeS*



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Kassakoopje ENKHUIZER MERGPIJPJES voor 99

VLEES vers von hef mes
uit onze keurslagerij

KEURSLAGER

Hamburgers
3 stuks

Gelderse schijven
3 stuks

Gehaktballen
3 stuks

Mager runder braadviees
500 gram

Mag. malse riblappen
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram

Fricandellen
3 stuks

Kroketten
3 stuks voor

Bitterballen
nu 3 stuks

woensdag Gehaktdag
(met gratis kruiden) 500 gram

Vrijdag: 500 gram heerlijke

Fijne verse worst
Donderdag, vrijdag en zaterdag: 500 gram

Nasi en Bami

150
218
498

98

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Volle melk TMJ
1 liter nu voor slechts m l

Vruchten yoghurt
]/2 liter nu voor

Slagroom
liter nu voor

75
250
298
198

Kersverse groenten
en fruit
Raapstelen
Bospeen
Kas aardbeien
Radijs
Rode kool
Witte kooL
Spaanse sinaasappelen
Maandag en dinsAg:

Kas andijvie 5°o gram

WEER HEERLIJKE MALTA AARDAPPELEN !

Groente en fru/frek/ame geldig t.m. zaterdag

DIEPVRIES
Heerlijke saté van 21° v°°r

Friki haantjes 11oogr. van 425 voor
Groko soepgroente 150 gram V00r slechts

kg

per bos

per bakje

klasse l, per bos

(gesneden) 500 gram.,

(gesneden) 500 gram.,

2 kg, per net

59

189
375
49

Prachtige sortering bloemen, speciaal voor Moederdag!

uit eigen worstmakerij!
150 gram GEKOOKTE HAM

100 gram GEKOOKTE LEVER

250 gram GRONINGER LEVERWORST ...

250 gram GEKOOKTE WORST aan stuk ...

119
98

159
125

UIT ONZE BROODBOETIEK
MOEDERDAG TAART
prachtig opgemaakt nu

5 KRENTEBOLLEN
van 138 voor

375

129
HEERLIJK VERS BROOD

VAN DE WARME BAKKER VAN GRONINGEN

RAAK UP
1 liter

VIVO KOFFIE BONEN OF GEMALEN
3 pak van 690 voor

VIOVO ZOUTE PINDA'S
500 gram nu

LIKO SINAASAPPELSAP
1 liter

Voor moederdag:
ROYALE BADHANDDOEKEN

BLEU BAND MARGARINE
3 pakjes van 252 voor

VIVO APPELMOES
blik van 105 voor

BADSCHUIM
luxe fles vanaf

2 BUSSEN GLORIX
van 150 voor

KERSENBONBONS
Bokaal

Aanbiedingen geldig tot en met 13 mei a.s.

Grote sortering LUXE DOZEN BONBONS

KLAVERTJE VIER
Nobo

PANNEKOEKMEEL
Koopmans

NIVEA BODYMILK
van 610 voor
CRÈME 21
van 295 voor

BLIK GEHAKTBALLEN
Anton Hunink
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Feestelijke begroeting en
intocht te Vorden

Mr. Vunderink tijdens zijn installatietoespraak in de buitengewone
raadsvergadering van woensdag I mei j l .

Het mag als een gunstig voorteken worden beschouwd
dat de gemeente Vorden op de „dag van de arbeid"
- woensdag l mei - een liberale burgemeester instal-
leerde. Bovendien voldoet de nieuwe burgemeester
aan de verlangens die de raad van Vorden in het pro-
fiel van de 'te benoemen burgemeester heeft vastge-
legd. Alle faktoren. die van belang kunnen zijn voor
een goede samenwerking. Zonder enige reserve werd
de nieuwe eerste burger van de gemeente woensdag
jl. in zijn eerste standplaats begroet. Wederzijds
hecrsste er een begrip van vertrouwen.
Burgemeester Mr. Vunderink en zijn echtgenote wer-
den aan de grens van de gemeente met Warnsveld
opgewacht door de beide wethouders en gemeente-
sekrotris Dri j fhout . waarbij het zesjarig dochtertje
van de sekretaris mevrouw Vunderink bloemen aan-
bood. Voorafgegaan door een grote groep ruiters van
de plaatselijke landelijke rijvereniging - waardoor een
urotc verkeersopstopping ontstond - ging het hierna
in galop naar Vorderfs gemeentehuis waar om twee
uur de installatie plaats vond.
LcKO-burgemeester G. J. Bannink installeerde hier de
nieuwe burgemeester nadat hij hem en zijn echtge-
note hartelijk had begroet. Zijn welkomstwoord laten
wij hieronder volgen:

..Mijnheer en mevrouw Vunderink,
/ , / ( / ; hekend werd dut n als burgemeester der ge-
meente Vorden was henoemd, zijn wij als kollege on-
middellijk op weg getogen om u diezelfde vrijdag-
avond nog te bezoeken. Kegeleid door twee agenten
van de Wassenaar se politie werden wij keurig aan
uw huis ..afgeleverd". De ontvangst was aller har t e-
lijkst. Hierop is n met uw echtgenote meerdere malen
in Vorden geweest en heeft u inmiddels kennis ge-
maakt met het sekretariepersoneel en de leden van de
raad. De pers heeft er voor gezorgd dat heel de be-
volking uitvoerig over uw persoon, gezin, werk en
liobbies werd geïnformeerd. Omgekeerd heeft u van
ons reeds vrij uitvoerige inlichtingen over Vorden, zijn
bevolking en zijn problemen ontvangen. Zo weet u al
iets over de typering van Vorden, de beroepsstruk-
luur, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en be-
stemmingsplannen, rekreatie, vormen van onderwijs,
kuituur en sport, openbare werken en de gewestvor-
ming.
Over een ding hebben wij echter nog steeds het stil-
zwijgen bewaard. We hebben het nl. nog niet gehad
over het punt: ..voldoet u wel aan het profiel van de
te benoemen burgemeester van Vorden?". Het lijkt
mij goed hier even dieper op in te gaan. Zoals u on-
getwijfeld wel zult weten heeft men tegenwoordig de
gewoonte een profiel te maken voor de nieuw te be-
noemen burgemeester. Dit is in Vorden ook gebeurd.
Het was een hele waslijst waarop maar liefst J5 pun-
ten stonden. In een informele raad zijn deze punten
besproken. Op de een of andere wijze heeft een speur-
dersneus van de pers hier lucht van gekregen en deze
lijst met wensen gepubliceerd. Algemeen was men van
mening dat ze in Vorden het neusje van de zalm wil-
den hebben of zoals een van uw toekomstige kolle-
ga's het uitdrukte: ,,Vorden wil een schaap met vijf
poten". Gelukkig hebben wij al gekonkludeerd dat u
geen schaap is en dat u heel nuchter met twee benen
op de grond staat, zij het dan soms in een hurkende
houding.
Ook heeft de Kommissaris van de Koningin zie h in
een inforele raadszitting uitvoerig laten informeren.
Er waren veel sollicitanten en dus kon hij zich bij het
opmaken van de voordracht zoveel mogelijk houden
aan de wensen van de raad. Wij hebben kunnen kon-
stateren dat door uw benoeming veel van onze ver-
langens in vervulling zijn gegaan, en zijn de Kommis-
saris en verdere instanties en personen daar zeer er-
kentelijk voor.
Op bestuurlijk gebied heeft u nog weinig ervaring,
maar wij twijfelen er niet aan of binnen de kortst
mogelijke tijd zult u door de prima staf van ambte-
naren die Vorden rijk is. zijn ingewerkt en zult u uw
taak als bestuurder kunnen vervullen.
Zoals u ongetwijfeld wel bekend is, bestaat er over
het ambt van burgemeester nogal verschil van gevoe-
len. Zo is u enerzijds de man van de gemeente, want
u zweert de belangen van de gemeente met al uw ver-
mogen voor te staan en te bevorderen. Anderzijds
wordt u door tal van wetten in het gareel geroepen
en is u vaak orgaan of kontroleur van het rijksgezag
volgens artikel 76 der gemeentewet. Hoe het ook zij
uw volledige taak laat zich niet in wetsartikelen om-
schrijven, m.a.w. de man van de daad, de man der
gemeente en de raadsman der ingezetenen, een goed
burgervader, die staat boven alle politieke en gods-
dienstige opvattingen.
Bij het afscheid van burgemeester Van Arkel heb ik
aan het slot gezegd: „Wanneer iemand weggaat laat
hij vaak een erfenis achter". U is degene die deze er-,

fenis nu in ontvangst mag nemen. De voornaamste
punten uit dit legaat zijn: a) het maken van een kom-
plan en rekreatieplan; b) realisering van plan Brinker-
hof; c) bouw R. K. basis- en kleuterschool; d) realise-
ring van een dorpscentrum; e) realisering van een ver-
gt ooi gymnastieklokaal; f) restauratie en verbouwing
van het kasteel Vorden tot gemeentehuis; g) een slui-
tende begroting. Ik zou haast zeggen: ,,mijn liefje wat
wil je nog meer".
Burgemeester Vunderink, mijn taak als loco is ten
einde. U staat mij toe dat ik het personeel van de
sekretarie en gemeentewerken heel hartelijk dank
voor de wijze waarop zij mij deze twee maanden heb-
ben bijgestaan. Een bijzonder woord tot u sekretaris
en kollega Gerritsen, die mij naar beste weten steeds
hebben geadviseerd en dit burgemeesterloze tijdperk
hebben helpen overbruggen. Dank aan de leden van
de raad, die het mij niet moeilijk hebben gemaakt.
Dank ook aan de gehele bevolking, die alles in de ge-
meente, op een enkel schoonheidsfoutje na, zo fijn
hebben doen verlopen. Vol vertnntwen beveel ik ze
allen bij u aan en ik hoop dat zij u op dezelfde pret-
tige wijze zullen tegemoet treden en ter zijde zullen
staan en wens u van harte geluk met deze aan na-
tuurschoon zo rijke gemeenj^^Mug ik u nu symbo-
lisch met deze gemeente vervftden en u de ambtske-
ten der gemeente Vorden omhangen.
Burgemeester mag ik u als eerste na deze installatie
de hand drukken en nogmaals van harte gelukwensen
en ook u mevrouw van harte gefeliciteerd. Wij hopen
dat u oog zult hebben voor 4^i nul c r scheid ene aspek-
ten ,die aan het ambt van ir^^nan verbonden zijn en
dat u belangstelling voor het gemeentelijk maatschap-
pelijk leven zult hebben. Dat u uw man op dit terrein
krachtdadig zult stimuleren en waar nodig bijstaan.
Ook de kinderen, de wederzijdse ouders en verdere
familieleden voor wie dit een onvergetelijke dag zal
zijn, van harte gefeliciteerd.
Wij hopen dat u allen lang getuigen mag zijn van een
gelukkig burgemeestersgezin in het mooie dorpje
Vorden. God geve u bij de uitoefening van uw ambt:
gezondheid, wijsheid, kracht en bovenal geduld en
liefde."

Hierna volgde de installatierede van burgemeester
Vunderink welke wij hieronder weergeven:

.Mijnheer de loco-burgemeester, mevrouw en
mijne heren leden van de raad,
Mijn vrouw en ik zijn bijzonder getroffen door het
warme onthaal in Vorden. Dat geldt zowel de feeste-
lijke intocht als de hartelijke woorden die u, mijnheer
de loco-burgemeester, zojuist tot ons hebt gericht.
Voordat ik andere dingen ga zeggen die ik op het
hart heb, wil ik niet nalaten mijn dank uit te spreken
voor het vertrouwen dat Hare Majesteit de Koningin,
de minister van Binnenlandse Zaken en de Kommis-
saris van de Koningin in deze provincie, hier verte-
genwoordigd door de heer v. d. Laan, blijkbaar in mij
hebben gesteld door mij voor dit ambt waardig te
keuren. Maar daarbij past dan ook een woord van
dank aan de minister van Buitenlandse Zaken en
meer in het bijzonder diens adviseur beleidsplanning,
proj. Posthumus Meijes, die tot mijn vreugde hier
aanwezig kon zijn, voor het feit dat zij mij op zo kor-
te termijn hebben laten vertrekken. Hun alternatieven
waren natuurlijk wel beperkt.
Dat laatste geldt niet voor de autoriteiten die over
mijn benoeming hebben beslist. Ik hoop het vertrou-
wen, dat zij in mij hebben gesteld, niet te beschamen.
Maar ik hoop vooraal ook het vertrouwen te mogen
winnen van de plaatselijke autoriteiten, met wie ik
in de eerste plaats zal moeten samenwerken. Ik denk
daarbij uiteraard vooral aan de raad, maar naarnaast
ook aan rijkspolitie, brandweer en andere provinciale,
regionale en plaatselijke instanties.
Voorlopig weet u nog weinig van mij. U hebt mis-
schien in de krant gelezen dat ik geen fiets heb. maar
verder zijn uw gegevens beperkt en moet u maar ho-
pen, dat de minister u een burgemeester op het dak
heeft geschoven die enigszins in uw straatje past. U
hebt wel inspraak gehad, maar de uitspraak van de
minister blijft altijd een verrassing, soms ook nog wel
voor de Kommissaris, laat u dat een troost zijn.
Mijnheer de voorzitter. Zo mag ik u vandaag wel
blijven noemen geloof ik, want hoewel u mij de bur-
gemeestersversierselen al hebt omgehangen, hoop ik
dat u, ook nadat u straks aan het eind van deze ver-
gadering de hamer aan mij zult hebben overhandigd,
de festiviteiten op deze dag wilt blijven leiden. Ik weet
niet of u straks met vreugde of met weemoed af-
scheid neemt van de voorzittershamer. De waarne-
ming van dit ambt moet u in elk geval veel tijd en
waarschijnlijk ook hoofdbrekens hebben gekost, dat
lijkt me onvermijdelijk. Ik ben u er dankbaar voor
- en ik denk dat ik ook spreek namens de autoriteiten

die voor de kontinuiteit van het burgemeesterschap
in deze gemeente verantwoordelijk waren - dat u deze
taak hebt willen vervullen naast uw normale bezig-
heden.
Mijnheer de voorzitter. Waarom wil iemand, die zich
bezig houdt met lange termijnplanning van het bui-
tenlands beleid, burgemeester van Vorden worden?
Heeft hij misschien tijdens de oliekrisis, toen hij tuur-
de in de glazen bol die hij vermoedelijk op zijn bureau
zal hebben staan, gezien dat de toekomst ligt in de
fietsende gemeente? Of wilde hij wegvluchten uit de
huizenmassa's van het wilde westen om te kunnen ge-
nieten van de rust en stilte van Vordens groene dre-
ven? Nee. Natuurlijk is het unieke leefklimaat van
deze streek wel een omstandigheid die deze benoe-
ming voor mij tot een extra feestelijke gebeurtenis
maakt. Maar dat is uiteraard niet wat mij heeft be-
wogen tot zo'n ommezwaai in mijn loopbaan. Het
gaat mij om het burgemeestersambt als zodanig.
Wat mij vooral aantrekt in dit nieuwe ambt is het
werken in een betrekkelijk overzichtelijk arbeidsveld,
waar je inspanningen een zichtbaar effekt kan heb-
ben - dat hoop ik althans - in konkrete menselijke
situaties. Daarmeee wil ik niet zeggen, dat het bui-
tenlands beleid niet op z.o'j^ejjekt is gericht. Maar de
afstanden zijn daar gro^Ren de relatie tussen in-
spanning en uiteindelijk resultaat moeilijker te peilen.
Misschien getuigt het van een zekere eenvoud van
geest om die kortere afstanden, dat overzichtelijk
werkterrein en dat direkte effekt te verlangen.
Maar eenvoud is niet ^& verwerpelijks. Eenvoud
vindt men terug in alles^fiï de basis is van ons be-
staan. Men vindt het in de natuur in de konfrontatie
van mens en natuur, in de mens zelf, althans als die
..natuurlijk" is. zichzelf is, en in elementaire mense-
lijke verhoudingen. Men behoort het dus ook te vin-
den in een eerste burger, die niet steeds in alles de
eerste wil zijn. Die integendeel weet dat hij de laatst
ingeschrevene is in het bevolkingsregister van de ge-
meente waar hij zojuist is aangekomen en voorlopig
nog het slechtst op de hoogte van plaatselijke situa-
ties, gewoonten en gebruiken. Eenvoud siert de mens.
ook en misschien juist als hij de versierselen draagt
van ,,het gezag".

Mijnheer de voorzitter. De raad en de bevolking van
Vorden zullen nnsschien benieuwd zijn naar hetgeen
zij kunnen verwachten van hun nieuwe burgemeester.
Ik z.al in dit stadium niemand vermoeien met de voor-
nemens die ik zou kunnen hebben t.a.v. het te voeren
beleid. Konkrete voornemens heb ik niet, kan ik ook
niet hebben omdat ik nog weinig weet van Vordens
wel en wee. Ik z.al eerst een tijdlang mijn oor te luis-
teren moeten leggen. Bovendien gaat het bij de be-
leidsplanning in deze gemeente minder om mijn voor-
nemens dan om die van de raad. Wat dat betreft heb
ik reeds gekonstateerd dat het aan plannen niet ont-
breekt. Plannen t.a.v. de volkshuisvesting en de ruim-
telijke ordening, de bouw van een dorpscentrum,
plannen voor een nieuw gemeentehuis in werkelijk
grootse stijl, enz. enz.

Waar u op dit moment meer aan hebt is een indikaite
van de beginselen, die ik als leiddraad zal hanteren
bij de uitvoering van mijn taak:

- Daar is in de eerste plaats mijn geloof, dat ook
zonder dat ik het mij steeds bewust z.al zijn, mijn
houding tegenover de mensen die ik ontmoet en
de problemen die mij worden opgelegd voor een
groot deel zal bepalen.
In de tweede plaats - en dat is een belangrijk
komplement van het eerste - verdraagzaamheid
tegenover mensen met andere opvattingen.
In de derde plaats de beginselen van demokratisch
bestuur. Dit is in zijn algemeenheid natuurlijk zo
vanzelfsprekend en bovendien zo weinig zeggend,
dat ik het eigenlijk niet zou hoeven noemen. Wat
ik er mee bedoel is. dat ik vaak meer zal luiste-
ren dan spreken, luisteren naar de wensen en de
vaak heel goede ideeën van degenen over wiens
levensomstandigheden moet worden beslist.

- In de vierde plaats doelmatigheid: toepassen van
nieuwe vindingen daar waar de snelle veranderin-
gen van de moderne tijd dat nodig maken, met
zoveel mogelijk behoud van de verworvenheden
uit het verleden.

- En tenslotte: onpartijdigheid. Het feit dat ik lid
ben van de VVD is, het heeft in de krant gestaan,
een faktor geweest bij mijn benoeming. Na die be-
noeming wordt de burgemeester evenwel geacht
boven, ol lieveer: tussen de partijen te staan. Ik
acht het een voorrecht die plaats hier in deze raad
te mogen innemen en deze dag, I mei, de eerste
arbeidsdag van mijn nieuwe loopbaan te mogen
noemen.

Met deze woorden, mijnheer de voorzitter, verklaar
ik mijn ambt als burgemeester van Vorden te hebben
aanvaard. Mijn vrouw en ik verheugen ons er op sa-
men met u te werken aan de welvaart en het welzijn
van de Vordense bevolking.

Hierna werd het woord gevoerd door de nestor van
de gemeenteraad van Vorden, de heer Z. Regelink.

„Mijnheer de voorzitter, edelachtbare heer burge-
meester, mevrouw Vunderink. dames en heren.
De spanning, die er een tijdlang in Vorden is geweest
van wie zal het wezen, wie zal het zijn, is thans voor-
bij. Wij weten nu sinds een paar weken, dat uit de
ruim 60 sollicitanten u mijnheer Vunderink uit Was-
senaar het bent geworden. Mede namens de gehele
raad van harte gelukgewenst met dit sukses.
/k hoop. mijnheer de burgemeester, dat u evenals wij
als gemeente hier nooit spijt van zult hebben. U bent
echter voor ons. mijnheer de burgemeester, nog als
een gesloten boek, waarvan wij enkel en alleen het
voorwoord hebben gelezen. Dit geeft echter hoop. dat
't een graag gelezen boek zal worden en wat naar ik
hoop vooral met voldoening gelezen wordt.

(Vervolg op pagina l van het derde blad, kolom 4.)

felicitatie van loco-burgemeester G. J. Bannink aan de nieuwe burgemeester Mr. Vunderink



Te koop Simca 1100 1971
Opel Kadett 1971
Morris Mini 1000 1973
Hilverinkweg 4 Vorden

Voor tijdelijk gevraagd

flinke jongen
of 65 +

Aanmelden dagelijks aan
het bedrijf, 's avonds na 7
uur: Wilhelminalaan 9

HEUVELINK
Metaalwaren - Vorden
Kerkhoflaan l Tel. 1309

dan rechtstreeks van
CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorder

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

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

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

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 -1295

ZONDAG
MOEDERDAG!

Geef moeder een

personenweegschaal
van 23,95 voor

f 18,50
Drogisterij-Parfumerie
Schoonheidssalon

'De Olde Meulle'
Dorpsstraat 9 - Vorden

Te koop trommelschudder
in zeer goede staat
Smederij Gebr. Barendsen
Zutphenseweg 23 Vorden
Telefoon 1261

Nette hulp gevraagd voor
de donderdagmorgen
Mevrouw de Gruyter
Het Jebbink 69 - Tel. 2204

Medewerkers gevraagd voor
aardbeienpluk f 0,35 p.kg
Opgave bij Weenk
op 'Weenk'
Schuttestraat 12 Linde

Een grote sortering
EAU DE COLOGNES
ZEPEN
PARFUMS enz.

vindt u bij
Drogisterij-Parfumerie
Schoonheidssalon

'De Olde Meulle'
Dorpsstraat 9 - Vorden
Vrjjdagsavonds
dubbele ZD zegels !

\

Dit nieuws zal u aanspreken! Vooral nu.
Bij ons staan nieuwe Simca's : zeer opvallende
combinaties van zuinigheid + luxe+ lage prijs. (
Er valt veel te vertellen over deze aanwinsten.

Maar kijken en proefrijden overtuigt beter dan lezen.
Dus... komsnel naar onze showroom. Stap in

de nieuwe Simca 1000 GLE of een nieuwe Simca 1100 ES.
Uw proefrit wordt uw plezierigste zuinigheidsrit.
't Wordt plezier voor jaren, dat garanderen wij u. /

Onze service staat er borg voor!
"

NIEUWE SIMCA
zeer opvallende combinatie van

lage pr(jszuinigheid

nieuw
f OT c?.
(2 deurs)

f 9.995
(4 deurs)

nieuw
SIMCA II GLE
944 cc - 44 DIN pk motor, onafhan-
kelijk geveerde wielen, dubbelwerkende
teleskopische schokdempers voor en achter,
radiaalbanden, 4 deuren, slaapstoelen,
4 armleuningen, ventilatieruitjes, hand-
scho§n£n kastje, make-up spiegel, enz.

v.a. f6.995

SIMCA HOO ES
1118 cc - 60 DIN pk motor, schijfremmen
voor, radiaalbanden, jodium schijnwerpers,
achteruitrijlampen, slaapstoelen, 2 hoofd-
steunen, neerklapbare achterbank, toeren-
teller, middenconsole, moquette vloer-
bedekking, ruitewissers met 2 snelheden,
handschoenenkastje met slot, enz.

Prijzen af importeur incl. BTW

Simca-Chrysler...voor alle zekerheid!

Autobedrijf TRAGTERCHRYSLER
NEDERLAND

Zutfihenseweg. 95 • VQRDEN - Tel. 05752 - .1256

CHRYSLER

MATRA

SIMCA

Extra voordelig!
]/2 kg Harde tomaten f 1,25

1 kg Geschrapte Malta's f 1,25

1 kg Franse Delicious f 1,05

]/2 kg Geschrapte worteltjes
met peterselie l 0,59

J. J. Dijkerman
Bloemen Planten Groente Fruit

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

A.s. zondag
moeder in het zonnetje !

Een passend en leuk

textiel
geschenk
voor alle leeftijden

KOM RUSTIG KIJKEN !

Ook geven wij kadobonnen

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

ZONDAGMIDDAG A.S.

Kampioenswedstrijd

VORDEN 1 —
ULFTSE BOYS 1

Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

IS ONBETWIST
UW TAPIJT SPECIALIST !

f 5f— f 5,—

Alweer zo'n Schoenenhuis
Jansen aanbieding !
Ter gelegenheid van

moederdag
geven wij a.s. vrijdag 9 en zaterdag 10 mei
tegen inlevering van deze advertentie

f 5,- KADO
Bij aankoop van een paar DAMESSCHOENEN
of naar keuze f 3\50 bij aankoop
van een paar ZWEEDSE KLOMPEN

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat Vorden Tel. 05752-1 ;;o l

f 5 — f 5,—



De grootste sortering TUINSTOELEN enz.
Gebr. Barendsen Zutphenseweg

Vorden
Telefoon 05752-1261

Voor

DUSTERS
NACHTHEMDEN
PYAMA's
EN ONDERJURKEN

Naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

MET ONZE SORTERING

bonbons
en taarten
(ook in hartmodel)

kunt u iedere moeder verwennen !

BANKETBAKKERIJ

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

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

karakteristiek eiken in volle
schoonheid, bij mooier wonen!

ril

^0??&••£' >»•"•"•"•

OS
•A" *»üv

••:'/'.,,

Eiken, gelukkig voor heel veel ijiensen nog een duidelijke 'must'. En niet ten onrechte, want bekijk deze fraaie
eethoek maar 'ns goed. Een exclusieve kolomtatel in zwaar eiken. Met uitklapblad. Een rijk bezit voor menigeen.
Met daarbij de originele, biezen boerenknopstoelen. En op de achtergrond een eiken aanbouwwand, wslke leverbaar
is in diverse samenstellingen. Bij Mooier Wonen stijlvol geprijsd.

Eiken kolomtafel 48Oj"« Boerenknopstoelen per stuk lO4j"«

Eiken aanbouwwand, als afgebeeld 22O *' j"»

ADVISEUR VOOR

VORDEN
MOOIER WONEN

Zaterdags tot 5.00 uur geopend

Goede kwaliteit

vlees en vleeswaren
is altijd het voordeligst !

Daarom naar uw echte kwaliteitsslager

Vlogman
A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFLAPPEN
500 gram

BIEFSTUK
250 gram

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98
1 kilo ,

500 gram RIBLAPPEN f 5,48
1 kilo

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

SNITZELS
100 gram

Voor de boterham:

f 5,98
f 3,98
f7,00
f 10,-
f4,98
f 1,35

100 gram PEKELVLEES Or98
100 gram ONTBIJTSPEK Or85
100 gram HAM 0,89
150 gram BOTERHAMWORST 0,89
250 gram KOOKWORST (stuk) 1f40

Hopende u spoedig te mogen bedienen !

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

SPECIALE

moederdagaanbiedingen!
COMPOTESTEL 7 delig
pracht kwaliteit, van 9.75 voor

PITRIET BROODMANDJE van 2,95 voor ...

PYREX OVENV. SCHAAL ll/2 Itr van 9,25 v.

30 delig GLASSERVIES LEERDAM

PEDAALEMMER BRABANTIA

PEDAALEMMER roestvrij staal

3 LIMONADEGLAZEN (decor) van 2,25 voor

FONDUESTELLEN vanaf

MELITTA ZAKJESHOUDER van 1,95 voor...

HOUTEN LEPELREK 7 delig, van 15,95 voor

KOPJES 'voor moeder'

PLANTEN WEEGSCHAAL hanger v.34,- voor

f 7,95

f 1,95

l 7,50

t 34,95

f 17,90

f 24,50

f 1,45

f 8,45

f 1,85

f 11,95

f 5,25

f 24,—

OOK VOOR MOEDERDAG

't Is Koerselman
WAAR U SLAGEN KAN !

Gezelligheidstocht voor iedereen
boven 60 jaar (bij voldoende deelname)

op woensdag 12 juni
vertrek 's morgens 9 uur vanaf Marktplein

's Morgens Bezoek aan de Koninklijke Stallen van het Paleis te Apeldoorn
's Middags Harderw^k-Dolfinarium-Boottocht langs de nieuwe polder
Prijs alles inbegrepen (lunch, diner, entree's, bus) f 30,- per persoon

Opgave voor 12 mei bij de navolgende adressen:

Boersma, Dorpsstraat 6 - Telefoon 1553
Eyerkamp, Zutphenseweg 16 - Tel. 1386
Hassink, Raadhuisstraat 14 - Tel. 1332

Nagekomen familieadvertenties

Huwelijksvoltrekking in het Gemeentehuis te
De Steeg op 15 mei om 10.30 uur

Kerkelijke inzegening in de N.H. Kapel te
Bronkhorst om 12.30 uur door de weieer-
waarde heer ds Joh. Langstraat

Vorden, Dorpsstraat 24
De Steeg, Arnhemsestraatweg ld
Mei 1974

Toekomstig adres: Insulindelaan 2, Vorden

Receptie van 18.00 tot 20.00 uur in Hotel
Bakker te Vorden

Heden is toch nog onverwacht van ons heen-
gegaan onze lieve broer, zwager en oom

in de ouderdom van 82 jaar
Vorden: H. Haverkamp-Olthuys

D. Lubbers-Haverkamp
Apeldoorn: J. H. Frank-Haverkamp

neven en nichten

Vorden, 7 mei 1974
Nieuwstad 44 'De Wehme'

Korrespondentie adres: H. W. C. Haverkamp
Komvonderlaan 3, Vorden

De krematie zal plaats vinden op vrfldag 10 mei
a.s. om 12.05 uur in het krematorium te Dieren
Aula 1. Vertrek vanaf De Wehme 11.00 uur

De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
De Wehme. Bezoek donderdag 9 mei Van 5-6 uur.

Het gemeentebestuur van Vorden heeft met ver-
slagenheid kennis genomen van het overlijden van

de heer M. H. GOTINK

in leven lid van de raad der gemeente Vorden
Zijn vele werkzaamheden in het belang van de
Vordense gemeenschap verricht zullen bij ons in
dankbare herinnering blijven voortleven

Het gemeentebestuur van Vorden,
Mr M. Vunderink, burgemeester
J. Drijfhout, sekretaris

VOOR TAPIJT

VOOR GOED TAPIJT

Voor

MERKTAPIJT
± 170 soorten
Zo uit voorraad
5 jaar slijtgarantie
Gratis gelegd
Vakkundig verzorgd

Zaterdags tot 5 uur geopend

Pracht sortering

tassen
ook in de nieuwste kleuren met
bijpassende portemonnees of beursjes

Echt iets voor moederdag !

Bert Lammers
Burg. Galléestraat 32 - Vorden - Telefoon 1421



Zondag 12 mei

Moederdag
BLOEMENDAG

Een waar kado-eldorado bij

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden . Telefoon 05752-1334

Volop keus in

tassen
en

KLEIN LEDERWAREN VOOR
MOEDER

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4
's Maandags de gehele dag geopend

Vorden

Voor een nuttig

Moederdag
geschenk

KOELKASTEN
DIEPVRIESKISTEN
GASFORNUIZEN
WASAUTOMATEN

Speciale aandacht voor onze
BADKAMERACCESSOIRES

Loodgietersbedrijf

f Tlwiltink
3J4 Het Hoge 26 - Telefoon 1656
5 Landelijk erkend gasfitter

Huishoudelijke artikelen

Kamperen ?
Ook wij kunnen u

CAMPING-GAZ
leveren voor verlichting, verwarming
en koken.

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

Weekendaonb/ed/ng

Voor moeder

Badlakens
grote maat en prima kwaliteit

Nu f 11,95
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

C.D.A.
Bent u 29 mei buiten Vorden?

De C.D.A. verzorgt uw
volmacht formulier

S.v.p. een bericht naar:
Mej. T. Jansen, Ruurloseweg 95, Kranenburg
H. Neerhof, De Bongerd 24 Vorden
J. F. Geerken, Vogelbosje 8, Vorden, Telef. 1600

UITERLIJK 14 MEI INLEVEREN !

C.D.A.
Christen

Democratisch
Appèl

= C.H.U. - K.V.P. - A.R. samen

De C.D.A. wil graag de eerste tien kandidaten
van haar lijst aan u voorstellen
I.G. J. BANNINK

55 jaar

2. R. J. VAN OVERBEKE
37 jaar

3. W. A. KOK
54 jaar

4. J. F. GEERKEN
49 jaar

5. W. A. J. LICHTENBERG
43 jaar

6. H. WEENK
50 jaar

7. A. G. MENNINK
62 jaar

8. L SCHOOLDERMAN
51 jaar

9. G. A. J. HAKVOORT
33 jaar

10. G. Ch. VOERMAN
38 jaar

Direkteur school voor Algemeen Vormend Biologisch en
Agrarisch Onderwijs
Wethouder - Loco-burgemeester
Portefeuille ruimtelijke ordening en gemeentewerken

Vertegenwoordiger
Raadslid
Voorzitter Speeltuinvereniging
Bestuurslid Jeugdcentrum

Examinator C.B.R.
Ouderling-Scriba Gereformeerde Kerk
Lid ledenraad Woningbouwvereniging 'Thuis Best'

Hoofd onderzoek en voorlichting afbouw nijverheid
President Kerkvoogd Hervormde Kerk
Voorzitter Jeugdcentrum
Bestuurslid Stichting Dorpscentrum
Sekretaris Ijsbaanvereniging
Lid kommissie Komplan
Voorzitter Oost Gelderse Koninklijke Nederlandse Dambond

Veehouder
Bestuurslid V.L.C. De Graafschap
Lid raad van toezicht Rabobank

Landbouwer
Bestuurslid Christelijke Lagere School 'Het Hoge'

Landbouwer
Raadslid
Voorzitter School voor Alg. Vormend Biologisch en Agrarisch
Onderwijs
Voorzitter Christelijke Huishoudschool
Voorzitter Gelderse Mij van Landbouw, afd. Vorden
Voorzitter Ziekte kostenverzekering H.V.W. 'de Onderlinge'

Middenstander
Bestuurslid Stichting Dorpscentrum
Lid kommissie Komplan
Penningmeester Vordense Winkeliers Vereniging

Vertegenwoordiger Coveco

Staf-docent Kaderschool Gemeente Politie (Sociale vakken)
Lid Gereformeerde Jeugdraad

Lijst l Ujstl

Elektro Technisch Bureau

DEKKER
Zutphenseweg 8 Telefoon 2122

TENNIS EN BADMINTON
Rackets
Schoenen
Ballen
Dames-
en herenshorts
in terlenka,

*, Iirl.-mca en
katoen
shirts

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphcnsewe- - Vorden - Tel. 1272

Woonvisie meubelen

Kwaliteits meubelen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restnurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Speciaal voor moederdag

ontvingen we deze week leuke

sandalen
en muilen
*
Kijk eerst bij

WULLINK
VOORAAN IN SCHOftNMODK

Dorp.s.st rai V on hm
's Maandags de gehele dag gei

De beste manier om te /.o.^gen dat ze de
allerliefste moeder van de wereld is:

NATUURLIJK

MET BLOEMEN VAN

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden . Telefoon 05752-1334

HOUT EN BOUWBOND

C.N.V. •
Inlevering

vakantiezegels
woensdag 15 mei a.s.
's avonds van 7 tot 10 uur
Zutphenseweg 40 te Vorden

De plaatselijke vertegenwoordiger
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M. H. Gotink

overleden

Na een ziekte van enkele maanden is op 57-jarige
leeftijd het Vordense raadslid Marinus Gotink over-
leden. Vorden heeft in hem een man verloren die erg
veel heeft betekend voor de gemeenschap. Zijn leven
lang heeft de heer Gotink zich met hart en ziel inge-
zet voor zijn medemensen, nooit deed men tevergeefs
een beroep op hem.

De muziekvereniging Sursum Corda lag de heer Go-
t i n k na aan het hart. Ruim 43 jaar was hij lid van
cie/c vereniging, waarvan de laatste 23 jaren vooiv.it-
ter. Hij heeft er een f l i n k e steen toe bijgedragen dat
Sursum Corda thans zo'n bloeiende vereniging is.
Ook voor de buur t schap Delden heeft de heer Gotink
zich jarenlang ui tges loofd. Hij was oprichter van de
buurtvereniging ..Delden". Toen hij vorig jaar besloot
dat nu maar eens jongeren het roer moesten overne-
men (h i j werd toen ere-voorzitter) had hij de voorzit-
tershamer precies 25 jaar gehanteerd. De deel van zijn
boerderij stelde hij menigmaal beschikbaar voor het
houden van het jaarlijkse buurtfeest. Verder bekleed-
de hij in Delden de funk t i e van voorzitter van de Stie-
renvereniging.

De plaatselijke pol i t iek heeft in het leven van de heer
Gotink een grote rol gespeeld. Zijn eerste kennisma-
king was met ARP. Voor deze partij heeft hij 4 jaren
zitt ing gehad in de raad. Later werd hij lid van de
Boerenpartij en toen de heren Koekoek en Harmsen
het niet meer met elkaar eens konden worden, koos
hij voor Harmsen (Binding-Rechts). Samen met de
huidige wethouder J. W. M. Gerritsen kwam Binding-
Rechts in de Vordense raad vaak in het nieuws en
dan bedoelen wij in positieve zin in het nieuws. De
grootste verdienste van de heer Gotink was dat hij,
over welke kwestie dan ook. nooit geen vooroordeel
had. Altijd toonde hij begrip voor het standpunt van
een ander. In de raad van Vorden werd de heer Go-
t i n k dan ook alom gerespekteerd. Een van zijn laatste
politieke daden was om de nieuwe partij Vordens Be-
lang te helpen oprichten.

Knupduukskes

overhandigden fraaie foto

Tijdens de receptie die vorige week woensdagavond
plaats vond, waarbij de Vordense bevolking kennis
kon maken met het nieuwe burgemeestersechtpaar,
kwam de Vordense boerendansgroep De Knupduuks-
kes wel op een zeer speciale manier kennis maken nl.

door een aantal dansjes op te voeren. Bovendien
bood de dansgroep het echtpaar Vunderink boven-
staande foto aan t.w. de dansgroep poserend voor
het toekomstige gemeentehuis (het huidige kasteel
Vorden). Deze geste werd bijzonder op prijs gesteld.

*

ationale Acfle Rode KruisWbord
puzzel nr.13 (siot) Met medewerking

van Uw nieuwsblad

Helpt het
Rode Kruis
helpen

PRIJSWINNAARS
PUZZEL nr. 11

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

R. van de Put,
Het Kerspel 34,
Vorden

W. Barink,
D 87
Hengelo (Gld.)

Doe mee
aan deze
puzzel

Dit Is de laatste puzzel van de nationale actie
„Geef gehandicapten een vakantie". Nu dus
kunt U meedingen naar de elndhoofdprijzen
die het meedoen zo de moeite waard maken.
Nu dus ook gaat het erom zoveel mogelijk
geld bijeen te puzzelen voor een week
vakantie voor talrijke chronisch zieken en
invaliden aan boord van de J. Henry Dunant
of in de speciale Rode Kruis-tehuizen. Als U
aan het welslagen van de actie wilt meehel-
pen, stuur dan meer dan één oplossing In.
Dan hebt U tevens meer kans op de fantas-
tische prijzen die nu aan het slot van de
actie worden uitgeloofd.

Deze laatste keer moet U niet alleen de
gewone slagzin van de puzzel op deze pagina
inzenden, maar ook het totaal aantal E's ver-
melden die in alle dertien kruiswoordoplos-
singen voorkomen. Eén woord van puzzel
n r. 3 onder verticaal 9 verklappen we hierbij:
de gevraagde jongensnaam was Udo en niet
Edo, zodat in dit geval geen E mag worden
geteld.
Wie niet alle vorige opgaven meer heeft,
kan een speciale krant met alle puzzels
tesamen besteilen door een briefkaart met
ƒ 1 extra aan postzegels te sturen aan het
Nederlandse Rode Kruis, Prlnsessegracht 27
in Den Haag of een bedrag van ƒ 1 storten
op giro 3046000 van datzelfde Rode Kruis.
Maar kijkt U nu eerst maar eens naar het
prijzenpakket dat te winnen Is. Als U dat
hebt gezien zult U niet aarzelen deze laatste
maal mee te doen.

1. Een luxe stacaravan - ƒ 10.000 -
Caravan Imp. D. Wissink.Willeskop

2. Een kleurentelevisie - ƒ 2.595 -
Philips Nederland, Eindhoven

3. Een Mark-orgel - ƒ 2.295 -
Benelux Musical Instruments,
Rijswijk, Z.-H.

4. Huboboxen, met panelen - ƒ 1.000 •
Hubo Houthandel „Utrecht", Utrecht

5. Een naaimachine type 766 • ƒ 929 -
Singer, Amsterdam

6. Een wasautomaat, bovenlader - ƒ 919 •
Zanussi Verkoopmij., Alphen a/d Rijn

7. Een Elna-Press - ƒ 699 - Sobrux, Amster
dam

8. Een Rollei-kleïnbeeldcamera - ƒ 601,75
llford Foto, Amsterdam

9. Een Prisma Quartz-horloge - ƒ 595 •
Jansen, Post & Cocx, Amsterdam

10. NovlIon-vloerbedekking - ƒ 500 -
Krommenie b.v., Krommenie

11. Twee-persoonsreis Hannover - 15 Juni:
voetbal Nederland—Uruguay - ƒ 383 -
Reisbureau Maduro, Den Haag

12. Medische Encyclopedie 6 dl - ƒ 375 •
Uitgeverij Mij. Tijl, Zwolle

13. Amateur-werkbank - ƒ 300 -
F. G. Segerink, Denekamp

14. Een Moulinex-grill - ƒ 255 •
Moulinex, Rotterdam

Horizontaal:
I. dagelijks voedsel - 4. kwaad
(dulden) - 8. pond (afk.) - 10. ver-
voeging van het werkwoord zijn -
II. uitroep - 13. voetgewricht - 16.
meterton (afk.) - 17. hert - 19.
plaats in Noord-Brabant - 20. aan-
wijzend vnw. - 21. veerkracht - 23.
kever - 25. In orde - 26. klein
schaap • 28. loot - 30. familielid -
32. bloelwijze - 34. Ivoor - 36. ka-
tholieke radio omroep (afk.) - 38.
flat insertlo (afk.) - 39. af - 41.
geografische mijl (afk.) - 42. meis-
jesnaam - 43. koude lekkernij • 45.
strijdkracht • 46. hatelijke opmer-
king.

Verticaal:
1 kinharen - 2. voorzetsel - 3. lof-
zang - 5. nachtroofvogel - 6. Ver-
enigde Staten (afk.) - 7. na ver-
loop van zekere tijd - 9. grote bijl -
12. helium (afk.) - 14. deel van een

In onderstaand diagram vult U nu de letters in die U op de gelijkgenummerd* dak - 15. Europeaan - 16. mUZiek-
vakjes van de puzzel hebt gevonden. De zin die bij een goede oplossing ontstaat, pOOt - 18. UltÖOUW - 20. monster -
stuurt U op elders aangegeven wijze in. Met vermelding van het totaal aantal E'i oo L.nnfAto\\*mnrA OA IPO - 97
in de 13 kruiswoord-oplossingen. 22. hOOtdtelWOOra - «4.WP «'•

lekkernij - 29. moment - 30. familie-
lid - 31. jaargetijde - 33. tandeloos
zoogdier - 35. stof - 37. rijksgrens
(afk.) - 39. herkauwer - 40. rivier
in Nederland - 42. jaargang (afk.) -

15. Boekwerk over Rembrandt • ƒ 195 •
Uitgeverij Meulenhof, Amsterdam

16. Achtdaags Kris-Kras abonnement voor
twee personen 1e klas • ƒ 144 -
Nederlandse Spoorwegen, Utrecht

17. Een muziek-orgeI-cursus • ƒ 120. • Ben»
lux Musical Instruments, Rijswijk Z.H.

18 Een Delfts-blauwe vaas - ƒ 106,50 •
„De Porceleyne Fles", Delft

19. Een pakket miniatuurauto's • / 90 •
World Present, Roermond

20. Een aluminium huishoudtrap - ƒ 62,50 •
Ind. en Handelsond. „Bijstede", Nunspeet

21. Een schoenen waardebon • ƒ 50 -
Herman's Schoenen, Utrecht

22. Een kalkoen van 3 kg • ƒ 25 -
Produktschap Pluimvee & Eieren, Zeist

23. Een blikradio - ƒ 25 • Coca Cola Export
Corporation, Amsterdam

24. Een doos kauwgommix - ƒ 24 -
Maple Leaf, Amsterdam

25. Een puzzelwoordenboek • ƒ 16,90 -
Uitg. Luitingh Publishers, Laren N.H.

26. Een koffieset Modern • ƒ 16,50 -
Filtropa, Maastricht

27. Een Giemme-autowashandschoen •
ƒ 10,95 • Fa. G. van Amersfoort, Zeist

En tenslotte: meer dan 100 exemplaren van
het fotomagazine „Koningin Julcana 25—65".

U stuurt de gevonden slagzin van puzzel 13
met vermelding van het totale aantal E's in
de 13 kruiswoordoplossingen naar het spe-
ciale adres van het Nederlandse Rode Krui»
Postlaan 11, 's-Gravenhage.
Plak naast de gewone frankering (30 cent)
minimaal ƒ 1 (maximaal ƒ 5) aan geldige
postzegels. U kunt net zoveel oplossingen
inzenden als U wilt, mits voldoende gefran-
keerd.
U kunt ook Uw oplossingen op een girobiljet
(geen girobetaalkaart) schrijven. Maak clan
tenminste ƒ 1 of zoveel U wilt over op
giro 3046011 van het Nederlandse Rode
Kruis In Den Haag.
Uw oplossing moet op 1 juni binnen zijn.
Op 4 juni trekken notaris Van Beusekom en
notaris Brons in Bergen N.H. de fantastische
prijzen. Veel succes!

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

*

VERVOLG
REDE BURGEMEESTER

U weet zeker, dat er heel veel van u verlangd wordt,
gezien het profiel wat een half jaar geleden is opge-
maakt voor onze eerste burger. Ofschoon u politiek
geïnteresseerd bent, hoop ik, dat u als onze burge-
meester het kunt opbrengen om boven de partijen te
staan en dat het gemeentehuis, inzonderheid de bur-
gemeesterskamer, voor iedere ingezetene open zal
staan, zodat iedere Vordense burger van welke rich-
ting oj stand bij u een luisterend oor vindt en dat u
niet alleen onze burgemeester, maar ook onze bur-
gervader zult zijn.
Wat de gemeente betreft kan ik u verzekeren dat dit
de parel van de Achterhoek is. Ik hoop dat dit z<>
zal blijven. Ik weel héél goed, dat u dit niet helemaal
v<H>r hel zeggen hebt, maar ik hoop wel dat u daar
uw best voor zult doen. Ik voor mi] zou graag zien
dat V orde n zijn agrarisch karakter zal behouden en
liet buitengebied niet helemaal overspoeld wordt door
mensen uit de Randstad.

f k hoop dat u zoveel het in uw vermogen ligt, begrip
zidl hebben voor de moeilijkheden van de Vordense
hoerenstand met schaalvergroting, hinderwet, etcetera.
Want het is zo, ik heb het al eens eerder gezegd: het
buitengebied is niet ondanks de boeren zoals door
sommige wel eens beweerd wordt, maar dank zij de
boeren zo bijzonder fraai. Ook in het dorp is voor u
genoeg te doen. Ik heb er maar één onderdeel uitge-
licht. U weet zeker wel, het hemd is nader dan de rok.
Of u ook 27 jaar gelijk uw voorganger onze burger-
vader zult zijn mag ik betwijfelen gezien uw uitlating
om niet vast te roesten in Vorden en ook de wensen
van hogerhand voor meer spreiding. Eén ding hoop
ik echter wel, 't zij u lang of minder lang hier bent,
er bij uw afscheid minder gevlagd wordt dan van-
daag.

Wij hebben nu een Mr. als burgemeester en dat geeft
mij het volste vertrouwen, dat 't wel zal lukken. Ik
hooi> dat u er in :ult slagen de orde en rust hier te
handhaven (gelukkig niet te herstellen). We hebben
nu twee maand een mr. met een kleine m. als waar-
nemend burgemeester gehad en ik vond dit ging voor-
treffelijk. Het zij mij vergunt mr. Bannink, alhoewel ik
hier geen opdracht voor heb, u heel hartelijk te dan-
ken voor de manier waarop u burgemeester gespeeld
hebt.
Tenslotte wens ik u burgemeester Vunderink met uw
gezin veel gezegende jaren toe in Vorden. Ik hoop
dat Cod u de wijsheid, gezondheid en kracht geeft om
uw werk hier in Vorden met blijdschap te doen door
Gods eer en in 't belang van onze zo mooie gemeente
Vorden.

Aansluitend op dit welkomstwoord sprak de heer
Drijfhout . gemeen tcsek rotan s. namens hemzelf en het
personeel.

burgemeester en mevrouw Vunderink, mevrouw en
heren leden van de raad.
Zoals u ongetwijfeld zult weten, vervult een sekretaris
in ei'n raadsvergadering meestal een zwijgende rol.
Vraagt /,// CCn enkele keer aan de voorzitter het
woord dan is dat veelal hij een bijzondere gebeurtenis
zoals vanmiddag het geval is.
f n de eerste plaats wil ik u. burgemeester en mevrouw
Vunderink, mede namens al het personeel zowel van
de binnen- (ds van de buitendienst van harte felicite-
ren met uw benoeming en u een hartelijk welkom
toeroepen. Voor mij persoonlijk bent u de negende
burgemeester waarmee ik in mijn ambtelijke loopbaan
te maken krijg en de vierde burgemeester die ik als
sekretaris meemaak. In deze funktie heb ik steeds
bijzonder prettige kontakten met die burgemeesters
gehad. 7.o ook met uw ambtsvoorganger de heer Van
A r kei.
/.elf hecht ik aan een goede verstandhouding tussen
de burgemeester en de sekretaris een bijzonder grote
waarde en dit zeker niet alleen om persoonlijke rede-
nen. De samenwerking die er tussen hen moet zijn
kan m.i. alleen vruchtbaar zijn indien de kontakten
plaatsvinden in de juiste sfeer en in een goede team-
geest en er tussen hen een openheeid bestaat, die ge-
bascerd is op een wederzijds vertrouwen. Ik hoop van
harte burgemeester, dat dit tussen ons eveneens het
ueval zal zijn.
De eerste kennismaking zowel te Wassenaar als hier
in-Vorden was van bijzonder aangename aard. Dit
vervult mij met de beste verwachtingen voor de toe-
komst. Persoonlijk zeg ik u alle steun toe bij de mooie
doch soms ook niet gemakkelijke taak die u hier
wacht. Ik weet dat dit ook geldt voor het gehele amb-
telijke apparaat. Wij allen wensen u en uw gezin een
zeer goede tijd in Vorden toe.
Ik dank u.

Na een dankwoord van burgemeester Vunderink en
het overhandigen van de voorzittershamer door loco
Bannink werd in zaal Smit een druk bezochte receptie
voor genodigden gehouden. Hier sprak als eerste een
woord van welkom burgemeester Mr. J. J. Roeters
van Lennep als voorzitter van de burgemeesterskring
De Graafschap. Hij verheugde zich er over dat de
heer Vunderink als ambtenaar van Buitenlandse Za-
ken geleerd had ..over de grenzen" te kijken.
Ook oud-burgemeester A. E. van Arkel wenste hier
zijn opvolger van harte geluk met zijn benoeming in
de prachtige gemeente Vorden.
's Avonds was er voor de Vordense bevolking gele-
genheid het echtpaar Vunderink te feliciteren met de
benoeming en installatie als burgemeester. Hiervan
werd een druk gebruik gemaakt. Verschillende ver-
enigingen maakten van -deze gelegenheid gebruik om
met de nieuwe burgemeester kennis te maken en ook
vele inwoners lieten zich niet onbetuigd. Vooraf werd
door de beide muziekverenigingen een muzikaal wel-
kom gegeven voor het gemeentehuis.

Opbrengst kollekte
De Simavi-kollekte heeft dit jaar weer een rekord-
opbrengst gehad, nl. ƒ 4.195.50. Aan alle gevers har-
telijk dank en vooral ook dank aan de kollektanten
voor hun grote inzet.



Woningbouwvereniging
Thuis Best

timmert aan de weg
Over enkele weken zullen in Keyenburg behorende
bij de gemeente Hengelo (Gld.). de eerste acht be-
jaardenwoningen opgeleverd worden die in opdracht
van het bestuur van de woningbouwvereniging Thuis
Best gebouwd zijn. De vermelding hiervan is zeker
de nodige aandacht waard omdat de bouw van deze
woningen aanvankelijk gezien werd als een, in deze
tijd van dure bouw. gezond en verantwoord experi-
ment. Een experiment waarin met grote letters voorop
stond de intensie tot bouwen van sociaal verantwoor-
de woningen tegen een betaalbare huur. Met name
de bouw van bejaardenwoningen waarbij en „het be-
taalbare" en „goed bewoonbare" op de eerste rij
moesten staan.

Nu de bouw van deze eerste woningen voldoende ge-
vorderd is. hebben wij ons er van kunnen overtuigen
welke resultaten dit streven van het bestuur van Thuis
Best heeft opgeleverd. Wij hebben ons overtuigd van
de „leefbaarheid" van deze bejaard en woningen en de
prijs die hiervoor betaald moet worden. Wat de leef-
baarheid betreft zijn deze woningen zeker niet min-
der dan alle andere bejaardenwoningen die overal
elders gebouwd worden. Een behoorlijke leef- en
slaapruimte, een gekombineerde douche- en toilet-
ruimte en een berging die direkt vanuit de woning
bereikbaar is. Een vaste trap naar de zolderverdie-
ping die met weinig middelen om te bouwen is tot
een logeerkamer of hobbykamer. Vooral deze moge-
lijkheid voor een logeerkamer is met name belangrijk
omdat toch vele van de toekomstige bewoners gehuw-
de kinderen of familie willen laten overnachten. En
natuurlijk zijn deze woningen centraal verwarmd en
wel met een individueel systeem waarbij iedere be-
woner zelf kan bepalen hoe hoog zijn stookkosten
zullen zijn. Geen afhankelijkheid dus van een zgn.
blok verwarm ing. Ook uiterlijk zou je deze woningen
een experiment kunnen noemen. Ze wijken af van
het overbekende bouwsysteem. Ze springen uit het
bekende beeld van bejaardenwoningen die in de zgn.
stroombouw gebouwd worden. Ze heben een eigen
gezicht dat zeker in deze landelijke omgeving goede
vorm geeft. Ook dat was voor het bestuur van Thuis
Best een speciale opgave. Nu eens niet te bouwen in
het bekende „boompje, beestje, huisjV-figuur. Het
bestuur wilde iets anders. Het moest een leefbare wo-
ning zijn tegen een betaalbare huur, afwijkend van
het overbekende type. Wij vonden dit onderwerp be-
langrijk genoeg om het bestuur van deze woningbouw-
vereniging dieper in te laten gaan op hun streven en
gevolgde taktiek. Vandaar dat wij 'hen gevraagd heb-
ben op welke wijze deze woningen tot stand zijn
gekomen.

Een woordvoerder van Thuis Best: „Achteraf bezien
is het allemaal vrij simpel, maar voor dat alles gerea-
liseerd is zijn er vele dagen, ja zelfs weken van werk
aan vooraf gegaan. De verwezenlijking van wat wij
nu gebouwd hebben is bepaald niet over één nacht
ijs gegaan. Het begin op zidhzelf was al moeilijk. Je
kri jgt een kontingent woningen toegewezen en je wilt
dan natuurlijk zo snel mogelijk gaan bouwen. De
meest snelle oplossing is dan natuurlijk „stroom-
bouw". Meedoen met een aantal andere gemeenten in
een geëigend plan. Zoiets van 24 in een dozijn. Daar-
bij waren wij van mening dat een dergelijke stroom-
bouw zeker niet goedkoper is - integendeel. De prak-
tijk heeft nu toch wel uitgewezen dat een goed plan
met plaatselijke aannemers zeker goedkoper uit te
voeren is. Wij zijn begonnen met onze eisen op tafel
te leggen. Eisen die zeker niet beneden het peil van
de normale bejaard en woningen lagen. Wij hebben ge-
zocht naar een architekt die in zijn ontwerp onze ei-
sen kon volgen. De architekt zocht een aannemer die
bereid was kwalitatief werk te leveren tegen de door
de architekt begrootte bouwkosten. Natuurlijk is deze
volgorde sneller geschetst dan werkelijk uitgevoerd.
Wij waren ons er van bewust dat dit systeem meer
tijd zou kosten dan het eenvoudig ingaan op een
stroombouwsysteem. Wij waren er echter nog meer
van overtuigd dat enkele maanden vertraging in deze
realisering rijkelijk zouden opwegen tegen de reve-
nuen die in de lange toekomst door de toekomstige
bewoners genoten zouden kunnen worden. Immers,
domweg bouwen tegen hoge huurprijzen is geen kunst
- de huurder beaald wel. Jarenlang. En iedere wette-
lijke huurverhoging wordt evenredig hoger. Vandaar
dat wij geen probleem hadden met een korte vertra-
ging wanneer dat op den lange duur in het belang
van de huurders zou zijn. Het zou zichzelf immers
in de komende jaren dik terug betalen. Ik stel voorop
dat dit systeem eerst mogelijk is wanneer er een goe-

de samenspraak verkregen kan worden tussen op
drachtgever, architekt en aannemer. Ook het vaste
kader van een woningbouwvereniging speelt hierin
een belangrijke rol. De financiële berekeningen moe
ten degelijk uitgespit zijn zodat je niet aan het eind
van de rit voor verrassingen komt te staan. Het tech
nisch toezicht, uitgevoerd door onze eigen opzichter
moet voor en tijdens de bouw voor een goede kon
trole zorgen. Wij zijn er in geslaagd dit teamverbanc
op te bouwen. Het resultaat is dat wij nu in Keyen
burg 8 bejaardenwoningen gebouwd hebben die zee
akseptabel zijn tegen een, voor deze tijd. ongekend
lage huurwaarde van plm. ƒ 160,-— per maand. He
tweede resultaat van dit team-work is dat wij nu in
Hengelo hetzelfde type woningen gaan bouwen en
wel in de sektor „kleine eensgezinswoning". Wij den
ken hierbij aan alleenstaanden of echtparen zonde
kinderen. Natuurlijk zal deze groep een iets hogere
huur moeten gaan betalen omdat voor ons de extn
premie voor bejaardenwoningen wegvalt. Maar des
alniertemin blijven het „betaalbare" woningen. Uiter
aard komen ook bejaarden voor deze woningen in
aanmerking. Wij verwachten echter - hebben daar
zelfs een goede hoop op - met deze kleine eensgezins
woningen de doorstroming te kunnen bevorderen. Tm
mers. de huidige huurders van grote eensgezinswonin
gen met 3 of 4 slaapkamers die nog als echtpaar al
leen zijn, moeten toch te bewegen zijn, in het belang
van die toch nog grote groep woningzoekende gezin
nen, dit voor hen in feite te ruime huis om te ruilen
voor een kleinere woning die vaak voor hen meer
komfort biedt. Men denkt hierbij aan de voordelen
van minder dagelijks onderhoud, leef- en slaapruim
ten gelijkvloers - dus geen trappenlopen meer - een
trale verwarming en toch nog een betaalbare huur
van plm. ƒ 170,— per maand. Al deze overwegingen
hebben er toe geleid dit plan, zoals nu verwezenlijk
wordt, door te voeren. Natuurlijk zijn we er nog niet
Wij zullen nu moeten trachten die doorstroming op
gang te brengen. Dit is eerlijk gezegd een van onze
grootsite problemen. Je moet de mensen bewust ma
ken van het sociale aspekt van de nog steeds heer-
sende woningnood. Gevallen waarin een of twee men-
sen een volledige gezinswoning bezetten zijn in deze
tijd natuurlijk tegenstrijdig. Wij beseffen heel goed da
het niet altijd meevalt om, vooral op hogere leeftijd
nog uit je vertrouwde omgeving weg te trekken naar
een nieuwe woning, maar we zijn er ook van over-
tuigd dat dit proces van aklamatiseren meestal erg
meevalt en vrij snel gebeurd. De mensen er van door-
dringen dat het nodig is, dat er mogelijk een klein
offer gebracht moe worden o^fctnderen te helpen. En
dat kleine offer is dan: die !Bp doen. We weten uit
ervaring dat het wenningsproces snel verloopt en men
vrij snel blij is die stap gedaan te hebben. De voorde-
len van zo'n kleinere woning zijn aanmerkelijk veel
groter dan de kleine overlast van een verhuizing. Wij
hebben dan ook goede hoop deze laatste fase van
ons plan ook zal lukken",

In Keyenburg, aan de Pastoriestraat
en Kerkstraat hebben w^j
8 bejaardenwoningen gebouwd
Een van deze woningen Is ingericht
en voor publiek toegankelijk n.l.
de woning Kerkstraat 34

Wij nodigen belangstellenden uit
Vorden en Hengelo uit,
deze woning te komen bezichtigen

Bedoelde woning is voor bezichtiging
toegankelijk op zaterdag 18 mei van
14.00 tot 16.00 uur en op zondag 19
mei van 14.00 tot 16.00 uur

Thuis Best
Technische Dienst:
Het Gulik la - Vorden - Telefoon 05752-1494

Administratie:
Kerkekamp 23a - Hengelo Gld - Tel. 05753-1460

Voetbal
VORDEN (zondag) VERSLAAT NVC MET 2—1

De wedstrijd van a.s. zondag tussen Vorden en Ulftse
Boys kan de beslissing brengen wal betreft het kam-
pioenschap. Door de 2—1 overwinning op NVC heeft
Vorden de beste papieren. De geelzwarten staan 2
punten voor op Ulftse Boys.
Tn de ontmoeting tegen NVC had Vorden de eerste
helft een veld overwicht. Na plm. 2 Ominuten werd
de stand 1—0 toen Heersink scoorde uit een voorzet
van Hengeveld. Laatstgenoemde speler miste even
later een strafschop. De thuisclub bleef aanvallen,
doch bepaald gelukkig waren de'aanvallers niet met
hun schoten. Bij de rust was de stand nog steeds l—0.
Na de rust opnieuw een dominerend Vorden. Uit een
knappe voetbeweging van Nijenhuis scoorde Henge-
veld het tweede Vordense doelpunt. Na deze goal
kwam NVC goed terug en slaagde er in via een kop-

bal de achterstand tot 2—l te reduceren. Bij deze
stand bleef het.

PTT—VORDEN (zaterdag)
In de uitwedstrijd tegen PTT uit Apeldoorn keek
Vorden al na tien minuten spelen tegen een l—O ach-
terstand aan. Vijf minuten later bracht Koning met
een boogbal de stand in evenwicht l — 1. Dit was te-
vens de rust stand.
Tn de tweede helft een sterker Vorden dat aanvanke-
lijk een legio kansen liet liggen. Sloejes bracht met
een kopbal de stand op l—2. In de slotfase waren
twee akties van Sloetjes voldoende voor twee doel-
punten. Eindstand

RATT1 (zondag) GWVV 2—1
Ratti heeft het gered en zal dit seizoen niet degrade-
ren. Door een 2—l zege op het bezoekende GWVV
uit Varsselder-Veldhunten en doordat Keyenburgse
Boys met 2—l van Halle verloor, is het dreigende
degradatiegevaar geweken.
Het spel tegen GWW ging aanvankelijk gelijk op. Bij
Ratti waren twee vervangers opgenomen maar toch
was het door Polman dat zij de leiding namen l—0.
De thuisclub had hierna pech want schoten van Heu-
velink en Haverkamp verdwenen rakeling o^er de lat.
[n de eerste minuut na de rust scoorden de bezoekers
l—1. Een slordige terugspeelbal van de Ratti-defen-
sie werd onderschept en met een kopbal werd doel-
man Huiting geslagen. Een kwartier voor het einde

wist midvoor Haverkamp de score op 2—l te bren-
gen bij een schermutseling voor het doel van de gas-
ten. GWVV gaf hierna de moed op hoewel men ge-
durende de gehele wedstrijd goede tegenstand had
geboden.

VOETBALPROGRAMMA
De uitslagen van jl. zondag waren: Doesburg 3—
Vorden 2 3—1; Sp. Neede 5—Vorden 3 1—1; Vor-
den 4—Zutphania 4 2—2; Steenderen 4—Vorden 5
2—5.

Het eerste elftal van de voetbalvereniging Vorden af-
deling zondag kan a.s. zondagmiddag de kampioens-
vlag hijsen wanneer het er in slaagt om in de thuis-
wedstrijd tegen Ulftse Boys l tenminste een gelijkspel
te behalen. Mochten de bezoekers tot de volle winst
komen dan zal een beslissingswedstrijd tussen beide
teams noodzakelijk zijn. Zondagmorgen bestaat voor
Vorden 5 eveneens de mogelijkheid de kampioens-
vlag te hijsen. In de laatste kompetitiewedstrijd tegen
Dierense Boys 4 moeten de Vordenaren dan wel tot
de volle winst komen. Bij een eventueel gelijkspel
of nederlaag gaat de titel naar Dieren. Verder wordt
a.s. weekend gespeeld Diepenheim 2—Vorden 3.

Dammen
DAM VIJFTAL NAAR LANDELIJKE FIN Al I

Door in Mep|>el mot 8—2 van Giekerk en met 7—3
van Veendam te winnen is het aspirantenvijftal van
de Vordense damclub DCV er in geslaagd door te
dringen tot de finale om het kampioenschap van Ne-
derland. Ook het team van Huisscn /it bij de laatste
vier. De finalewedstrijden /ui len op 25 mei worden
gehouden.
Verschillende leden van DCV zi jn er in geslaagd t i j -
dens het jeugdapèl dat in L i bergen werd gehouden,
een eerste prijs te behalen.

Volleybal
DASH-N1EUWS
A.s. zaterdag 11 mei wordt op het Gemeentelijk
Sportpark bij het zwembad weer een groot volleybal-
toernooi georganiseerd. Door de aktiviteiten van het
voortvarende Dash-bestuur is het wederom gelukt een
groot aantal vereniging te interesseren voor dit toer-
nooi. Er zijn namelijk 115 ploegen ingeschreven.
Het toernooi zal 's morgens officieel door wethouder
van sportzaken J. W. M. Gerritsen worden geopend.
De prijsuitreiking vindt plaats na de laatste finale-
wedstrijden. Gaarne heet het Dash-bestuur u van har-
te welkom op één van de grootste toernooien geor-
ganiseerd in Gelderland waarbij de toegang nog gratis
is op de koop toe.
In verband met de promotie van Ie damesteam van
Dash naar de landelijke 3e divisie, was het Dash-be-
stuur genoodzaakt buiten Vorden - aangezien in onze
gemeente dit niet mogelijk is - zaalruimte te zoeken
voor het opvoeren van de trainingen. Zij prijst zich
gelukkig dat de gemeente Hengelo (Gld.) hen heeft
geholpen en Dash zich nu kan voorbereiden op de
landelijke kompetitie. Een woord van dank aan de
gemeente Hengelo is hier wel op zijn plaats.

Het Groene Kruis
VFDELING VORDEN

Gaarne ndigen wij alle leden uit tot
het bijwonen van de

jaarlijkse algemene
ledenvergadering

op donderdag 16 i m > i M . s . om 20.üü
uur in het wijkgebouw

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen en jaarverslag sekretaresse
3. Jaarverslag penningmeester
4. Voorstel tot kontributieverhoging
5. Rondvraag
6. Sluiting Het bestuur

Aan alle
goede moeders
Moeder zijn is offerlevj^
Ontstoken aan een warmMiefdevlam.
Een altijd weer opnieuw zich geven,
Daadwerkelijk aan het tere, prille leven.
Een grootse taak, die zij blijmoedig op zich nam
Rijk aan zorg, maar ook aan zegen.
Draagt zij onvermoeid j^fcr elke dag,
Alles wat op teng're schmjlers zwaar kan wegen
Groot in haar liefde strijkt zij nooit de vlag.'

Max Holt.

Ruime keus behang
Meer dan 500 soorten

natuurlijk bij

Uiter weer d
Heel iets aparts en exklusief,
leuke kombinaties.

Niet duurder, wel beter

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDERSBEDRIJF

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

Assurantiebureau van de GELD. MIJ. VAN LANDBOUW
Roermondsplein 20 - ARNHEM Telefoon 085-422442
Insp. A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14, Warnsveld, Tel. 05750-16871 (8-9 uur v.m.)

„AUTO-RISICO"
Tarieven voor verzekering van Personen-auto's ingaande l december 1973. Enkele voorbeelden:

Katalogusprvjs
inkl. B.T.W.

t.m. f 5000,-
t.m. f 7000,-

•t.m. f 9000,-
t.m. f 11000,-
t.m. f 13000,-
t.m. f 15000,-

W.A.
premi*

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

AH-Rteks-premie No.claimkortlne na 2 verzeke-

Land.
bouwera

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

Parti-
kulieren

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

Partik. boven
20.000 km

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

rin^sjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

25%
Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-da u t korting ge-
noot, zijn wij b i ' io id deze kor-
ting volgens onre nonnon over
te nemnn

^ W.A.-dekking tot f 1.000.000,- ^ Groene kaart gratis

«X Gratis extra ongevallen-lnzittenden-veraekering, ook voor bestuurder, echtgenete en kinderen

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

VV Personen auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaksepteerd worden na een
Veilig Verkeer Nederland keuring of A.N.W.B. veiligheidskeuring

ZITDAG TE VORDEN: iedere derde vrijdag v.d. maand van 10-11.80 uur in 't Wapen van Vorden
/ITDAG TE DOETINCHEM: elke Ie en 3e dinsdag v.d. mnd van 9.30-11 uur in café Wildenbeest
ZITDAG TE BORCl'LO: elke Ie woensdag v.d. maand van 9.30-11 uur in café Oldenhof

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039



MOEDERDAG
HARTEWENSEN

Toppers
PEDAALEMMER 5 LITER
normaal 13.50 Topperprijs

PEDAALEMMER 5 liter
normaal 17,75 Topperprijs

LEUKE AARDEWERK MOKKEN
normaal 5,95 Topperprijs

t 9,30

ff 12,35

f 2,25

KALENDER VAN ORANJE KUNSTSTOF
normaal 3,95 Topperprijs f 2 50

MIXER INVENTUM MET 3 SNELHEDEN
normaal 64,75 Topperprijs f 40 75

STOOMSTRIJKIJZER
normaal 59,95 Topperprijs ff 42,95

PERSONEN WEEGSCHAAL TOMADO
tijdelijk f 15,95

STRIJKPLANK BRABANTIA
tijdelijk

STOPFLESSEN 3 MATEN
vanaf

ZIE ETALAGE

ff 29,95

ff 7f95

Komt u rustig en vrijblijvend rondkijken om uw eigen
keus te maken in huishoudelijke artikelen, luxe artikelen
kunstnijverheid en sieraden

Fa Gebr. BARENDSEN
ZUTPHENSEWEG — VORDEN

A.s. zondag moederdag

Een taart hoort er bij!
Geef moeder die taart waar ze van houdt

b.v. mokka, vruchten, chipolata of

slagroom

Bestel tijdig

't wordt keurig verzorgd bezorgd !

A. G. SCHURINK
Burg. Galleestraat 46 Vorden Telefoon 1877

Voor de vele blijken van
deelneming, ontvangen bij
het overlijden van mijn
schoonzuster en onze
huisgenote

Hendrika Maria Meilink
betuigen wij onze hartelijke
dank

S. Mellink-Rossel
Fam. L. Schoolderman

Vorden, mei 1974
Raadhuisstraat 15

Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken die
wij bij ons 25-jarig huwelijk
mochten ontvangen, betui-
gen wij u onze hartelijke
dank
J. Kettelerij
H. G. Kettelery-Visschers
Vorden ,mei 1974
Onsteinseweg 5

MOEDERDAG - BLOEMENDAG

Ruime keuze in onze
VERKOOPHAL EN BLOEMENKAS
van

^ POTTERIJ

^ SNIJBLOEMEN

^ KAMERPLANTEN enz.

Fa Gebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf, Zutphensew. 54 Vorden tel. 1508

b. g. g. na 18 uur 2054

r "
l Slijterij-Wijnhandel SMIT
l
l

DORPSSTRAAT 10 — VORDEN — TELEFOON 05752-13» l

SHERRY Orleans Bourbon, Medium Dry ff 6.95

DON MANDOSO, Pale Dry ff 6.25

Laatste week:
40 flessen ROSé DE FRANCE LOIRE ff 10,—

Maak van moederdag
een feestdag!

COTE DU RHONE 1972
heerlijke zachte wijn, van 6.25 voor ff 5.95

GROTE WIJNEN! l
SMIT HEEFT ZE !

........--..--J

Bestel een heerlijke

HORS D'OEUVRE OF SALADE
het hele gezin zal er van smullen

En dan nog een

FLES GOEDE Wl
en moederdag zal dan onvergeteltyk zijn !

HOTEL BAKKER
TELEFOON 1312 VORDEN

In ons buiige, onberekenbare klimaat kan je nu eenmaal
niet zonder een regenjas. En omdat je 'm toch moet

| hebben, kies je er een die past bij de mode-trend van 't
moment en je eigen karakter. In onze waterdichte
Fortex-regenjassenkollektie heeft u ruime keuze.
Loop 's even binnen vóór de bui losbarst...

MODECENTRUM

VORDEN-TEL (05752) 1381

voor de regen
en de drup

Zaterdags tot 5 uur geopend

Het smaakt goed, d;it

vloerbrood
EN G E / O N D !

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 1384

Rund-, kalfs- en varkensslagorvj

J. KRIJT
Vraagt per 3 juni een

winkelmeisje
of

slagersbediende
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Niemand woont te ver om
BLOEMEN te sturen

Wij zorgen er voor
NATUURLIJK !

per F leur op-Interflora
Denkt u ook aan de
BLOEMENCHEQUE ?

Bij uw vakman-bloemist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1331

Voor moederdag

BLOUSES
OF SHAWLS

PULLOVERS
VESTEN

Natuurlijk naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Uitnodiging voor de

VOORJAARS-
VERGADERING

Voetbalver. Vorden
op 20 mei 1974 'a avonds om 8 uur
in het klubgebouw op het
gemeentelijk sportpark

AGENDA:
1 Opening
2 Notulen
3 Aftreden huidig bestuur
4 Verslag Kommissie van goede diensten
5 Bestuursverkiezing. Aftredend: L. de Boer

niet herkiesbaar
J. Pardijs herk., J. Jansen herk., E. te Veldhuis
herk., J. W. Sloetjes niet herk., H. van de Barg
herk., H. Mulder herk., G. Rietman niet herk.'
H. Hartelman herk.
Tegenkandidaten: J. Weg, F. Scharrenberg
W. Vruggink, T. Meyer, M. Harmsen,
D.' Besselink
Meerdere kandidaten kunnen tot een half uur
voor aanvang van de vergadering ingediend
worden (met bereid.verklaring)

6 Pauze. In de pauze overleg door het nieuwe
bestuur over taakverdeling en voorstel aan de
ledenvergadering over benoeming voorzitter

7 Verkiezing voorzitter
in samenwerking met komm. goede diensten

8 Sluiting

Aanmelding nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden
voor 31 mei

Zij die van de zaterdag naar de zondag willen of
omgekeerd, kunnen dat doen na 20 mei maar voor
31 mei! Schriftelijke opgave bij sekretaris
J. Jansen, van Heeckerenstraat 2 Vorden

Het bestuur

kijk,
mannenmode kan
nóg uoordeliger

Imitatie Nappa

Heren spencers

f 87,50
Heren jasjes

tcHtiel en mode
/chooIcJerntQA

f 119,-

Geef moeder een echt fijn kado

geef haar

een fiets
diverse maten en modellen uit
voorraad leverbaar

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo. Gld - Tel. 05753-7278



Voordeel Parade
Moederdag '74

En van ons met een beetje geluk een 8-daagse
reis naar de Spaanse Zon !

Voor persoonlijk gebruik:
HAARDROOGKAP met vloerstatief l 49,95
LADYSHAVE de Luxe Philips 59,95 nu f 47,50
LADYSHAVE standaard 40,50 nu f 35,—
HAARDROOGKAMMEN van Carmen, Remington,
Braun, Inventum, BBC en Moulinex prijs vanaf f 86,—
KRULSET Carmen f 65,—
PERSONEN WEEGSCHAAL f 13,95
NAAIBOX van kunststof f 12,95
AFVALBAKJE zelfsluitend voor bij de toilettaf el... f 4,95
TOILETTAS f 5,80
MAKE-UP SPIEGEL f 8,95
KNIPTASJE voor sigaretten f 2,95
SLEUTELETUI t 1,40

handig voor haar in het huishouden:
GRILL APPARAAT zeer lage prijs f 89,—
BROOD-VLEESSNIJ MACHINE elektrisch f 79,—
SAP CENTRIFUGE Moulinex f 79,—
KOFFIEZETDUO koffiezetautomaat m. koffiemolen f 69,—
KOFFIEKAN automatisch voor 12 koppen f 59,—
HANDMIXER Inventum van 64,75 f 49,95
DROOGMOLEN 32, 40 of 50 meter in staal of
lichtgewicht aluminium, prijs vanaf 49,75
BROODROOSTER automatisch van 59,- nu 45,—
STOOMSTRIJKIJZER vanaf 47,50
STRIJKTAFEL Brabantia 29,95
STRIJKER lichtgewicht Erres 39,95 nu 24,95
PEDAALEMMER geëmailleerd met roestvrij
deksel 29,75 22,50
WAND WEEGSCHAAL weegt tot 3 kg 19,95
THEEMANDJE met muts 12,95
KOFFIEFILTERKAN glas met filter 102 f 7,95
BOODSCHAPPENTASSEN vanaf f 4,30

AKTIE SPAANSE ZON:
Alleen voor moederdag en zolang er voorraad is. Wat moet
u er voor doen? Heel weinig. U koopt bij ons moeder haai;
favoriete elektrische apparaat. Daarbij ontvangt u een lot.
Op dit lot verzint u een moederdag slagzin en dan dingt u
mee. Wij geven u graag nadere inlichtingen

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

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

(n 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. gasnaara 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

Bij ons

blije geschenk-
ideeën

voor moederdag !

* SETTERLAINE
Pullovers - Vesten - Pantalons

* MARIANNE DE PARIS
I > ; i m c s

* HOLLANDIA
Narh; !u , n i h i l - l ' y iuna ' s

En nog te veel om op te noemen
u ook eens vrijbli jvrn.l kfll

teHtiel en mode
l•

raadhuisstraat tel. I367 vorden
«•«•«KMI

oplevering
altijd
op tijd!

Bouwvak N.K.V.
afdeling Vorden

ZOMERINWISSEL1NG

vakantiezegels
verzilveren
zal plaats vinden vrijdagavond 10 mei
van 19-21 uur in zaal Schoenaker
Kranenburg-Vorden en
Maandagavond 13 mei van 19-21 uur
aan de Smidsstraat 10

De plaatselijke vertegenwoordiger

Da's een fijn kado
voor moeder!

KITTY
MODEL
ESTER

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

Op foto- en filmgebied
nu mini.prijzen
toch service en Ie keus
vakhandels kwaliteit !

Foto Dolphijn
Vorden

Foto A.D. - Ruurlo

BOUWBEDRIJF
ATEN BRINKE S:

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 1^08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Zonneschermen
Nu zeer voordelig !

* Geanodiseerd aluminium
* Acryl doek van 100 cm
* 5 jaar garantie

150 cm nu ....
175 cm nu ....
200 cm nu ....
225 cm nu ..

f 205,-
f 225,-
f 245,-
f 260,-

250 cm nu
275 cm nu
300 cm nu
320 cm nu

f 280,
f 300,
f 320,
f 335,

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-J 523

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloaeweg 12 - Telefoon 05752-1879

HENGELO (GLD)

Gratis af te halen
een jong hondje

Ruurloseweg 38

Voor moeder
ACHTKASTELEN
KOEK
bij

A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 16
Vorden . Telefoon 1877

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Vraagt moeder

EEN NIEUWE TUINSTOEL
PARASOL
OF ZONNESCHERM

Dan is uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Adverteer
in Contact

Hondenpension - Trim-

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

Batsdijk A Sla - Ruurlo - Telefoon 057:;fi-386

Tijdens uw vakantie prima

verzorging van uw hond !

(Veterinair toezicht)

TEVENS TRIMMKN en SHOUKLAAR M A K U N
VAN ALLE IIONDENRASSKN

buiten

Voor aanleg en onderhoud van:
centrale verwarmings installaties,
elektriciteitswerken, loodgieters werken o.a.
waterpompen, sanitair, platte daken, goten
enz.
Tevens verkoop en reparatie van alle
elektrische apparaten

Houden wij ons beleefd aanbevolen

Fa Klein Lebbink
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-267
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