
Woensdag 22 mei 1974
36e jaargang nr. 12

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

VOFOENS GELANG

beven
tijbelsng

^^^^^^ •̂̂ ^^ ^^ •̂•̂ •̂ •̂ -̂̂

gewitsen

Druk bezochte receptie
voetbalvereniging „Vorden"

De receptie die het bestuur van de voetbalvereniging
Vorden zaterdagavond in het klubgebouw gaf ter ge-
legenheid van het kampioenschap van het eerste elftal
en de daarmee gepaard gaande promotie naar de Ie
klas GVB, is bijzonder geslaagd. Velen kwamen het
bestuur en spelers de hand drukken.

Namens het gemeentebestuur werd het woord gevoerd
door wethouder van sportzaken J. W. M. Gerritsen.
De wethouder was kennelijk niet goed op de hoogte
over kampioenschap en promotie van het eerste elftal
want hij was nl. van mening dat Vorden l kampioen
was geworden van de 3e klas en toen hem verteld
werd dat Vorden kampioen van de tweede klas was
geworden, feliciteerde hij de spelers met de promotie
naar de Ie klas KNVB. De heer Gerritsen bood na-
mens het gemeentebestuur een leren bal aan.
De heer Gerrit Jansz., voorzitter van de KNVB afde-
ling Gelderland, bood hierna zijn gelukwensen aan.
Hij schetste de manier waarop het kampioenschap
werd behaald. „Het is behaald met een miniem aantal
strafzaken. Een voorbeeld voor velen", aldus de heer
Gerrit Jansz. die namens de afdeling een vaantje aan-
bood.
Namens de scheidsrechtersvereniging Zutphen en om-
streken bood de heer Helder de felicitaties aan. „Wat
mij bij Vorden opvalt is de manier waarop de scheids-
rechters worden ontvangen. Het kopje koffie staat al-
tijd klaar. Het zijn de kleine dingen die het hem vaak
doen", aldus de heer Helders, die zich erkentelijk
toonde dat Vorden a.s. zondag het sportkomplex voor
de scheidsrechters ter beschikking heeft gesteld voor
het houden van een toernooi. Hij bood een geschenk
onder couvert aan, waarna de aanwezige scheidsrech-

ters een toast op Vorden uitbrachten. Voorzitter De
Boer. die iedere spreker dank bracht, bedankte in het
bijzonder de scheidsrechters. „Zonder u kunnen wij
ons spel niet spelen."
De heer Weevers sprak namens de voetbalvereniging
De Witkampers en was van mening dat Vorden veel
heeft te danken aan trainer De Weerd. „Laat hem
voorlopig niet weggaan", aldus luidde zijn advies.
Ook hij offreerde een geschenk onder couvert.
De heer Schippers, direkteur van de Amrobank, bood
behalve de felicitaties een beker aan.
De heer A. J. van Houte bood de felicitaties aan na-
mens de afdeling zaterdag van de voetbalvereniging
Vorden. „Het kampioenschap van Vorden l doet ons
bijzonder goed." Vorden 5, dat ook kampioen is ge-
worden, werd speciaal door de heer Van Houte in het
zonnetje gezet. „Deze spelers met hun dames zijn de
steunpilaren van de vereniging. Denk maar aan onze
feestavonden", aldus de heer Van Houte die alle da-
mes zowel van het eerste als van het vijfde elftal een
bloemetje aanbood. Deze geste werd uiteraard zeer op
prijs gesteld.

Tonnie Meyer sprak als aanvoerder van Vorden l
woorden van dank aan de trainers De Weerd en Rou-
wenhorst. Door de taktische opzet van hen in de
laatste kompetitiewedstrijd zijn wij kampioen gewor-
den, aldus Meyer die de hoop uitsprak dat Vorden
zeer snel een goede verlichting op het trainingsveld
zal krijgen.
Trainer De Weerd tenslotte wees er op dat het kam-
pioenschap dankzij een goede samenwerking werd be-
haald. Hij had grote waardering voor de spelers van
het eerste elftal.

„De Springplank"
officieel geopend
Woensdagmorgen werd de bijz. kleuterschool De
Springplank officieel geopend. Dit gebeurde door de
inspektrice van het kleuteronderwijs mevr. Bloemink-
Rhewinkel die de naam De Springplank onthulde.
Hierbij waren aanwezig de kinderen en het personeel.
Voor de kleuters was het toch een feestelijke morgen
want behalve een balonnenwedstrijd reden de kinde-
ren bovendien op een versierde wagen door het dorp
waarbij bij de kleuterschool De Timpe liedjes werden
gezongen. Voorts kon de jeugd genieten van poppen-
kast.
De nieuwe kleuterschool die is gebouwd naast de
bijz. lagere school heeft een maximale kapaciteit van
74 kleuters. Reeds nu al is er een wachtlijst, hetgeen
burgemeester Vunderink reeds heeft ondervonden,
aangezien zijn dochtertje moet wachten tot augustus,
aldus deelde de heer Vunderink woensdagmiddag tij-
dens de officiële bijeenkomst mede. Vordens eerste
burger ging uitgebreid in op de totstandkoming van
deze school, waarvoor het gemeentebestuur in totaal
300.000 gulden heeft uitgetrokken.

De heer B. Bekman die de aanwezigen 's middags na-
mens de kommissie van de kleuterscholen welkom
heette, vertelde dat in december 1970 een schrijven
van de inspektrice was ontvangen dat de bouw van
een 2-klassige kleuterschool op de urgentielijst was
opgenomen. De heer Reitsma uit Twello werd als
architekt gekozen. Op 7 december vond de openbare
aanbesteding plaats. Met de bouw kon nog niet wor-
den begonnen, omdat de nood lokaliteit eerst nog
moest worden afgebroken. Tijdens de bouwperiode
konden de kleuters worden ondergebracht in het voor-
malige postkantoor. Op 19 februari konden de kinde-
ren worden overgebracht naar dit gebouw, aldus de
heer Bekman die allen dank bracht voor de totstand-
koming van de school.
Nadat burgemeester Vunderink namens het gemeente-
bestuur een geschenk onder couvert was aangeboden
werd het woord gevoerd door de inspektrice mevr.
Bloemink-Rehwinkel. Zij bracht de beide kleuterleid-
sters mej. J. A. Pellenberg en mej. R. Talen dank voor
de prettige samenwerking. ^^
Namens alle „bouwers" bc^^rchltekt Reitsma zijn
gelukwensen aan. Hij bedankte het bestuur voor het
in hem gestelde vertrouwen. De naam De Springplank
in hard plastic was het geschenk voor de school.
Namens de kollega's hoofden van de lagere scholen
en mede namens het personej^fcan de bijz. school Het
Hoge sprak de heer A. J. /^Palkink. Hij bood een
mooie plant aan. Hoofd leidster mej. Pellenberg toon-
de zich zeer verheugd over de nieuwe school. „Tk
moet er echt nog aan wennen", aldus luidde haar re-
aktie. Namens de ouders van de kleuters bood mevr.
Seesing-Belval een beginbedrag (ƒ 215,—) aan voor
een schommelstelling.

Tijdens zijn dankwoord deelde de heer Bekman nog
mede dat er een beeldje in de tuin zal worden aange-
bracht naar een ontwerp van beeldhouwer Henk Vis-
ser uit Deventer. De opdracht hiervoor is reeds ver-
strekt. De kleuters kregen van het schoolbestuur een
lepeltje met afbeelding van De Springplank aangebo-
den. De school kwam tot stand dankzij de medewer-
king van J. W. Bijenhof metselwerk; fa H. J. Bos
timmerwerk; fa J. W. Willink loodgieter; fa J. Slag-
man elektra; fa gebr. Kettelarij tuinaanleg; Gems C.V.
fa Westerhof schilderwerk; fa Lammers stoffering en
vloerbedekking.
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KOERSELMAN CASSETTES

Gemeentenieuws
WERKGROEP DORPSCENTRUM

Ongetwijfeld hebt u onlangs via de pers, dan wel mon-
deling, vernomen dat omtrent een mogelijke vesti-
gingsplaats van het dorpscentrum annex sportzaal in
plan Zuid enige problemen zijn gerezen. Het kollege
van burgemeester en wethouders van Vorden heeft
naar aanleiding daarvan besloten om een werkgroep
dorpscentrum in het leven 'te roepen, teneinde te
trachten een voor ieder aanvaardbare oplossing inza-
ke deze problematiek te vinden. De werkgroep zal be-
staan uit:

- de burgemeester en een ambtelijk assistent;
- twee afgevaardigden van de Stichting Dorpscen-

trum en
- twee vertegenwoordigers van de belanghebbenden

uit plan Zuid.

Deze werkgroep zal op korte termijn bijeen komen.
Zodra mogelijk, zal het gemeentebestuur u via dit or-
gaan nader informeren over de verdere ontwikkelin-
gen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag)
10.00 uur interkerkelijke dienst in de Geref. kerk o.l.v.
ds. J. Veenendaal
26 mei 8.30 uur en 10.00 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
26 mei 10.00 uur de eerw. heer M. C. W. Smit

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag)
10.00 uur gezamenlijke dienst in de Geref. kerk, voor-
ganger ds. J. Veenendaal te Vorden
26 mei 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier tevens open-
bare belijdenis; 19.00 uur ds. P. A. Bohlmeyer, Eefde

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 HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

vgn 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 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

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

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 politiebus, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
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

In verband met de verkiezingen gaat
Contact volgende week 27 mei (maan-
dag) op de post
Kopij moet uiterlijk vrijdag 24 mei om
12 uur binnen zijn



Diverse smaken

ENKHUIZER
MERGPIJPJES

pak van 131 voor

Pak a 4 rol

GRIJS
CLOSETPAPIER

van 122 voor

vlees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 stuks

Hamburgers
3 stuks

Roomsnitzels
3 stuks

Malse Biefstuk
250 gram

Heerlijke rosbeef
500 gram

Magere speklappen
500 gram nu

Runderstooflappen
500 gram

Mag. malse riblappen
500 gram • 528

Woensdag Gehaktdag 228
lün \/lfipiQnp»h^il^t ^flO nr^m \/r»r»r . •• ̂ ^H ̂ ^fijn vleesgehakt, 500 gram voor

150 gram BOTERHAMWORST 79
150 gram GEBRADEN GEHAKT 89

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 99
150 gram HAM 119
150 gram BOERENMETWORST 119

12 verschillende smaken

VICTRIX
PUDDING
pakje van 51 voor

Kuipje

REMIA
HALVARINE

van 70 voor

groente en f ruit

Hollandse tomaten
500 gram

Komkommer
per stuk

Hollandse aardbeien
per doos

Nieuwe krielaardapp.
per kilo

Jaffa handsinaasapp.
14 stuks

Citroenen
5 stuks ,

Blanke champignons
- 250 gram

Voor 9w dagtocht
Zak vol krentebollen
voor

Zak vol lunchbollen
voor

Diverse soorten vruchtensappen
(in blik) nu 2 blikjes voor

Grote baal mini-mars
van 208 voor

Legner jonge jenever
liter voor

W.F. bessenjenever
(voor de dames) fles van 1 1 65 voor

925 UIT ONZE

1065

BLANKENHEYM JONGE JENEVER

per liter nu met EEN GULDEN korting !

Montilla
2 literkruik van 925 voor 725

WORTELEN fijn
literblik van 115 voor

RODE BIETEN
3/4 pot van 67 voor

KOMKOMMER SCHIJVEN
3/4 pot van 65 voor

GEURTS APPELMOES
3/4 pot 95 Elke 2e pot

SMITHS POTATO of PAPRIKA CHIPS
grote baal

DUYVIS DIPSNACKS
zak van 89 voor

TRIO PAK TUC ZOUTJES
van 237 voor

KING PEPERMUNT
pak a 4 rol van 120 voor

ONS BEKENDE APPELGEBAK
nu voor

ROOMBOTER WENERPUNTEN
pak a 6 stuks

ORANGETTES (sinasschijfjes)
150 gram

IJSCUPS wit of bruin
per bakje nu

GROTE BAAL EIERKOEKJES
± 80 tot 100 stuks

LEKKER FRIS FRUITSNOEPJE
500 gram

NIEBOER APPELSAP
2 flessen van 196 voor

VRUCHTENLIMONADE
literfles voor

Voor de jeugd: ZWARE W.K. 74 BAL
nu voor

DUBBELE FLES ROOSVICEE
van 358 voor

Heerlijk op brood EMMERTJE NOCCI
BOTERHAMPASTA nu

FINE SELECTED SHERRY
Adel Rosa, van 575 voor

ARDITA LUIERS
pak a 45 stuks van 470 voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Erg gelukkig zijn we met
de geboorte van onze zoon
We noemen hem MARTIJN

Ria en
Geert Besseling-Bos

Beek (gem. Bergh)
Schoolstraat 9

Uw beste vrienden vindt u
vanzelfsprekend ook op
LIJST 2 — P.v.d.A.

Man (39) zoekt kamer in
Vorden of omgeving
p.a. Woltering, Het Hoge 27

PANIEK
als 55 kandidaten dingen
naar 13 raadszetels?
Helemaal niet, want de uwe
staat toch zeker op
LIJST 2 — P.v.d.A.

Ruim voorradig
PERKPLANTEN
in soorten

Fa Gebr. Kettelarij
VORDEN
Te. 1508 b.g.g. 2054

WAARMAKEN
behoeven we ons niet meer
We dragen nog steeds
dezelfde bekende naam !
P.v.d.A. — LIJST 2

VOOR AL UW

Wapen en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

MOE
van alle reklame en
persoonsbeschrijvingen ?
Dan gewoon stemmen op:
P.v.d.A. — LIJST 2

Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Niet alleen gewone mensen
stemmen op de gewone
mensen van do
P.v.d.A. — LIJST 2

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.

Niet alleen tegen de verkie-
zingen zijn wij aktief.
Dat is niks voor een echte
partij, waar je regelmatig
wat van hoort
Ook in de jaren tussen de
verkiezingen !
Daarom bewust:
P.v.d.A. — LIJST 2

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

GEEN WONDER
dat de jeugdige kiezers
meer en meer gaan
stemmen op
LIJST 2 — P.v.d.A.

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

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

SchlldersbedrtJf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindolaan 5 - Vorden

Trim u fit door één hokje
rood te maken van
LIJST 2 — P.v.d.A.

Inplaats van kaarten

HENK EGGINK
en
IN A WINKEL

hopen op dinsdag 28 mei a.s. om 13.30 uur
in het gemeentehuis van Vorden te trouwen
Kerkelijke bevestiging om 14.00 uur in de
Ned. Hervormde Kerk van Vorden door de
weleerw. heer ds J. Veenendaal

Vorden, mei 1974
Kerkstraat 15 - Almenseweg 31

Toekomstig adres:
Harmen Addinkstraat 19, Steenderen

Receptie van 16-17 uur in cafe-restaurant
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden

Weekendaanbieding

T shirts
korte mouw
vele hippe kleuren

2 stuks f 11,—

Wapen- en Sporthandel

stteds doeltrefftndl

Zutphenseweg - Vorden

u U3vz/uuu\juv^/vryuui_=j

INSTALLATIES sinds 1830

GEVRAAGD:

VOOR ONZE AFDELING
BOEKHOUDING

»«• rm
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HEIN SCHOTSMAN
en
REINA VISSCHERS

gaan op vrijdag 31 mei a.s. om 11.00 uur
trouwen in het gemeentehuis van Hengelo G
Kerkelijke inzegening om 11.45 uur in de
Goede Herder Kapel te Veldhoek, door de
weieerwaarde heer ds J. P. Kabel

mei 1974
Vorden, Almenseweg 49
Hengelo Gld, Veldhoekseweg 25

Toekomstig adres:
Jan Dimmendaalstraat 10 te Ruurlo

Receptie in café 'De Keizerskroon' te Ruurlo
van 14.30 tot 16.30 uur

Vordense Winkeliers
Vereniging

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN 74

HEMELVAARTSDAG

Woensdag 22 mei t.m. 6 uur open
Donderdag 23 mei gesloten

Jonge administratieve

medewerker
diploma typen is
vereist.

Nadere inlichtingen worden
graag verstrekt door:

Wij hopen op 31 mei a.s. met onze kinderen
kleinkinderen en opa ons 12l/2 jarig
huwelijk te vieren

A. KORENBLIK
E. KORENBLIK-SPROKKELHORST

Vorden, mei 1974
Maalderinkweg 2

Receptie van 15-36.30 uur in zaal Smit
Dorpsstraat 10 te Vorden

MWJWWWWVWWW^^

Wij vragen

huishoudelijke
assistente
op kleuterdagverblijf
voor gehandikapte kinderen
Volledige dagtaak van 8.30 - 17 uur
Goede salariëring
Meerdere hulp aanwezig

Sollicitaties aan:

Mevrouw Govers
p.a. Kinder Dagverblijf van Hasselt
Decanijeweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1929

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

TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

De C.D.A.
zegt in punt 6 van haar programma:
Ter stimulering van de gemeenschaps-aktiviteiten
op het gebied van vergaderingen, sport en kultu-
rele beleving, wil het krachtige, morele en voor-
zover mogelijk financiële steun verlenen. Inzon-
derheid bij de realisering van het Dorpscentrum.

Het initiatief van de bevolking zal daarbij
voorrang krijgen !

Lijst 1 - G. J. Bannink

)e ondergetekende deelt u mede, dat hij bij
Koninklijk Besluit van 16 april 1974 is benoemd
tot notaris te Vorden, in de plaats van wijlen

Notaris H. Ph. Callenfels
L!S zodanig heeft hij onder zijn berusting geno-
len de akten, dossiers en verdere bescheiden,

behorende tot het protocol en archief van genoem-
de notaris H. Ph. Callenfels en diens ambts-
voorgangers

Het kantoor is voorlopig gevestigd aan de Burg.
Galleestraat 14 te Vorden, telefoon 05752-2220

Jhr. Mr. J. J. A. Greven
NOTARIS

een snelle groei bevorderend
een lage voederomzetting

Geen valse beloften

Geen opgeblazen gedoe

Maar

Nuchter werken aan
een leefbare gemeenschap!

(met het Dorpshuis

op de juiste plaats!)

Stem daarom

v.d.A. - Lijst 2

Dezelfde eisen die UTD onverbiddelijk aan
SU PE R ÏÏTÖffll B l KS steit ^

Omgezet in harde cijfers: 14 dagen eerder 't hok uit,
wat u 10 gulden per varkensplaats extra oplevert.

En dan praten we nog niet eens over het voordeel van
de lage voederomzetting. Supervitebiks geeft u méér

inkomen.— —••••̂ -̂

voert tot winst f |«•«••••«•••••
VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond ̂ Q? (05754) 270

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



Kassakoopje MARS 3 stuks van 135 voor 109

VLEES vers van het mes
uit onze keurslagerij

Malse riblappen
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram nu

Bieflappen
500 gram

Sukade lappen
500 gram v

Tartaar
250 gram

Varkenslever
500 gram

Gelderse schijven
3 sfuks

Hamburgers
3 stuks

Roomsnitzels
3 stuks

woensdag Gehaktdag
500 gram

Vrijdag: 500 gram heerlijke

Fijne verse worst
Nasi en Bami
(uit eigen keuken) 500 gram

225
245
150
150
198
250
298
198

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
100 gram PAARDEROOKVLEES v.130voor

150 gram ZURE ZULT van 90 voor

150 gram TONGEWORST van 135 voor ...

150 gr. SAKS. LEVERWORST van 98 voor

109
75

119
88

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Met kaas zijn wij de baas !

Jonge Goudse kaas
(pracht stukken) vacuüm verpakt, 500 gram

Vanille vla
van 124 voor

Halfvolle melk
van 75 voor

298
112
69

Kersverse groenten
en fruit
Dikke kroppen sla 2 stuks V0or

Paprika's 2 stuks

Rabarber* i kg

Golden Delicious t« * 2 kg

Spaanse smaasapp. Per net <2 kg> 219
Groente en fruitreklame geldig t.m. zaterdag

DIEPVRIES

Groko soepgroente 150 gram V00r slechts 49

pa tatgrote zak (1000 gram) v.210 voor 189

UIT ONZE BROODBOETIEK
en gebak koeling

KRENTEBROOD MET SPIJS
van 229 voor

TOMPOUCEN
5 stuks van 245 voor

GOUDSTER WIT OF BRUIN
800 gram, voor slechts ,

189

219

87
3 BEKERS JAFFA DRINKS
van 132 voor

DUYVIS SALATA
0,5 liter van 190 voor

UNOX WEENSE WORSTJES
van 162 voor

HAK SPINAZIE
van 79 voor ..

VIVO ZILVERUITJES
van 105 voor

ROYAL CLUB TONIC
van 127 voor

79
139
149
69
95

115

DRAAGKARTON BONTE REUS
2000 gram, van 640 voor slechts

VIVAAT AFWAS
1000 gram, van 89 voor

POPLA 1000 vel
pak a 4 rol van 152 voor

VIVO CHIPS naturel of paprika
van 99 voor

UNOX TOMATEN OF KIPPESOEP
(extra gevuld) nu

10 KAKELVERSE EIEREN
van 215 voor

498
69
99
89

189
189

van 995 voor
FA DOUCHESCHUIM

VIVO VOORDEELKOEK
van 95 voor

SNICKERS OF BONITOS
van 105 voor

VIVO LIMONADESIROOP
3 verschillende smaken, van 129 voor

GOUDBAND FRIESE VLAG
]/2 liter van 146 voor

775

79

89

109

129
Aanbiedingen geldig t.m. 27 mei a.s.



Woensdag 22 mei 1974

36e jaargang nr. 12 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
v. d. Wall Bake: „Eerlijke benade-
ring van gemeentezaken" (Advertentie)

„De VVD-fraktie in de Vordense gemeenteraad heeft altijd gestreefd en zal altijd blijven streven naar een
eerlijke en open benadering van alle aangelegenheden die door het gemeentebestuur worden behandeld.
Zowel van typisch-agrarische problemen als van zaken die vooral de middenstand betreffen; van wensen
die voortkomen uit de groep der jeugdigen of uit die der bejaarden; ook van de persoonlijke problemen
van individuele burgers. Omdat alleen op deze wijze oplossingen kunnen worden bereikt die bevredigend
zijn voor alle inwoners. Een dergelijke benadering is niet de eenvoudigste. Er is werkelijke bereidheid
voor nodig tot overleg, ook of liever juist met mensen, binnen en buiten het gemeentebestuur, die een an-
dere zienswijze hebben of andere prioriteiten stellen. Aan polarisatie, het verscherpen van echte of ver-
meende tegenstellingen, hebben wij daarom geen enkele behoefte. Evenmin aan stuntwerk. De Vordense
VVD, zo kan ik het misschien het best uitdrukken, wil het algemeen belang van de Vordense gemeen-
schap dienen en er aan meewerken, dat ons dorp een gemeente blijft waar het goed is te wonen, te werk
en en zich te ontspannen."

Aldus Mr R. A. v. d. Wall Bake, lid van de huidige
gemeenteraad en aanvoerder van lijst 4 bij de komen-
de verkiezingen, tijdens een bijeenkomst met enige
medekandidaten. Die andere VVD-ers zijn H. Tjoonk,
thans fraktievoorzitter, H. A. Bogcheiman, G. J. van
Ark en Mr M. A. V. Slingenberg. Laatstgenoemde is
tevens voorzitter van de plaatselijke afdeling der
VVD en werd op 27 maart, met een groot aantal
voorkeurstemmen, gekozen in de Provinciale Staten
van Gelderland (voor zover bekend de eerste maal dat
een Vordenaar zitting neemt in de Staten).

Vraag aan de heer Slingenberg: ,,Bent n, als voorzit-
ter van een afdeling van een landelijke partij, het eens
niet de uitspraak van de heer v. d. Wall Bake, ook
wat betreft het overleg met anderen?"

Slingenberg: „Volledig. Er is zelfs geen ander uit-
gangspunt mogelijk in een goedwerkende demokratie.
En over die bereidheid tot overleg . . . ik weet wat
sommigen beweren; dat raadsleden van grote partijen
aan de leiband lopen van Den Haag of zoiets onzin-
nigs. Welnu, de VVD schrijft niemand iets voor, leden
die onder haar vlag zitting hebben in een gemeente-
raad zijn volkomen vrij de beslissingen te nemen die
zij naar eer en geweten menen te moeten nemen. Een
Vordens gemeenteraadslid is daarom in de eerste
plaats Vordenaar . . ."

Tjoonk: „Vordenaar met liberale beginselen, wel te
verstaan. Vanuit die overtuiging ben ik er bijvoor-
beeld zeker van dat de boer voldoende vrijheid moet
hebben om zijn bedrijf te kunnen aanpassen aan de

snel wisselende behoeften van deze tijd. Medewerking
van het gemeentebestuur is hiervoor tegenwoordig be-
slist noodzakelijk. Om eens iets te noemen; het komt
nogal eens voor dat een landbouwer die een moderne
stal wil bouwen letterlijk vastloopt op de grenzen van
het bouwperceel dat hem destijds werd toegewezen.
Met het behandelen van een wijzigingsvoorstel op het
bestemmingsplan gaan vaak vele kostbare maanden
verloren. Ik ben geen voorstander van ongebonden-
heid, maar pas toch liever de geest dan de letter van
de wet toe, vooral in kwesties die om begrip vragen."

Dat is duidelijke taal. Zijn soortgelijke overwegingen
ook van toepassing op sektoren als middenstand, in-
dustrie en rekreatie?

Bogchelman: „Zeker wat bereft de mogelijkheden tot
een gezonde ontplooiing. Als voorbeeld kan ik het
komplan noemen, dat weldra in behandeling komt.
Zowel de zittende als de kandidaatraadsleden van de
VVD zijn de mening toegedaan dat dit plan grondig
met alle betrokkenen onder meer met de midden-
standsorganisaties, dient te worden besproken. Bo-
vendien is ieder, werkgever of werknemer, er bij ge-
baat dat deze gelegenheid zo goed mogelijk wordt
benut om de funktie van Vorden als centrum voor de
'omgeving te verstevigen."

Over centrum gesproken. Wat is it\v opinie over het
dorpscentrum?

Van Ark: „Tk sta er van harte achter, mits de ont-
wikkeling en de uitvoering met verstand gebeuren en
waarborgen worden geschapen voor gebruik door alle
Vordense verenigingen. Dus ook bedrijfsverenigingen
en klubjes van een man of tien moeten aan hun trek-
ken kunnen komen."

v. d. Wall Bake: „Juist. Het is absoluut noodzakelijk
dat aan elk aspekt ruimschoots aandacht wordt be-
steedt; aan de kosten, de ligging, de inrichting en de
konkurrentie die het dorpscentrum de bestaande Vor-
dense bedrijven mogelijk aandoet. In het algemeen
wil de VVD maatschappelijke aktiviteiten, kuituur,
rekreatie en sport bevorderen op telkens de meest
passende wijze. We moeten oppassen dat we geen
situatie krijgen waarbij we 's winters kunnen zwem-
men en 's zomers schaatsen rijd en. Tenslotte moet elke
akkomodatie, met inbegrip van de ervoor verstrekte
subsidie, door ons allemaal betaald worden, via de
belastingen en ook door mensen die er nooit gebruik
van kunnen maken."

Heeft u tenslotte nog een advies voor de kiezers?

Tjoonk: „Ik zou alle Vordenaren die met ons van
mening zijn dat alleen in samenwerking en met eerlijk
spel het beste bereikt kan worden, willen aanraden
op 29 mei hun bijdrage te leveren aan een goede be-
stuursvorming van onze gemeente. Door naar de
stembus te gaan en hun stem uit te brengen op een
partij met een betrouwbaar, demokratisch fundament.
Op de VVD."

Slingenberg: .Misschien mag ik hier nog iets aan toe-
voegen. Ik ben erg blij dat de heren v. d. Wall Bake
en Tjoonk zich wederom beschikbaar hebben gesteld
voor een raadszetel en dat ook de heren Bogchelman
en Van Ark bereid waren om hoog op lijst 4 te gaan
staan. Samen vormen zij een team waarin de belang-
rijkste groeperingen van de Vordense samenleving zijn
vertegenwoordigd en waarvan de herkiesbare leden
zich reeds in het plaatselijke bestuur hebben doen
kennen als betrouwbare voorvechters voor de belan-
gen van alle burgers. Stem de VVD - voor een eer-
lijke benadering van gemeentezaken."
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Ingezonden
(buiten verantwoording van de redaktie)

OPNIEUW EEN EENDAGSVLIEG ?
Waarom nu weer een partij als Vordens Belang?
Hebben wij daar nu echt behoefte aan in Vorden?
We hebben nl. al enige malen zoiets eerder gehad.
Het heette dan in 't verleden Gemeente Belangen of
iets dergelijks. Meestal kwam zo'n nieuwe partij hier
in Vorden voort uit de behoefte van één of ander, die
nu maar ineens bovenaan de lijst wilde gaan staan.
Dat is alti jd te doen. Er worden dan veelal wat jonge,
zich nog niet politiek bewuste mensen, warm gepraat
om op een l i js t te komen. Gevleid met dit vooruitzicht
doen ze mee. In het verleden is dit nooit een sukses
gebleken. Temeer daar zo'n plaatselijke partij, zonder
landelijke achtergrond, geen enkele invloed heeft en
weinig kans heeft op resultaat.
Zeker niet met hè gepubliceerde prioriteitsprogram-
ma en wensen, die reeds jaren in de bestaande groe-
peringen leven en ook grotendeels in vervulling zijn
gekomen . . . en wat nog rest is bij hen in goede
handen. Waarom dan nu opnieuw zulk een partij. Is
dit niet zinloos? Ts dit echt in 't belang van onze ge-
meente? Fs het niet beter stemmenversnippering te
voorkomen? Vooral, omdat de tegenwoordige partijen
met erkenning van eikaars standpunt, in een goed
samenspel, in Vorden zéér goede resultaten hebben
bereikt.
Nogmaals, waarom weer zo'n ééndagsvlieg? Stem-
mers . . . een goede raad: bli jf t uw eigen partij trouw
en stemt daarop.

C. V-N, Zutphenseweg 77. Vorden

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

De voordelen van het
CDA
Zoals we de vorige week reeds schreven, heeft het ver-
schijnsel van het Christen Democratisch Appèl (CDA)
het voordeel dat drie partijen samengevoegd zijn en
als één fraktie straks gaan optreden. Dat is een groot
voordeel. In deze tijd is het zelfs een uniek verschijn-
sel. Als we aan de andere zijde van de lijn kijken, zien
we dat bij de zogenaamde samenkoppeling van groe-
pen er telkens weer één bijkomt. We hebben in het
samenwerkingsverband van de progressieve partijen
er van verkiezing tot verkiezing telkens een partij bij
zien komen. Eerst was het de Partij van de Arbeid
alleen, daarna kwam de PSP, vervolgens D '66, een
jaar daarop de PPR en daarmede is één geestverwan-
te politieke groepering tot vier partijen geworden. Ze
nemen allemaal een plaats op het stembiljet in. Met
het CDA is het precies andersom. Het CDA maakt
van drie geestverwante groeperingen er één. Dat is
een werkelijk voordeel. Men laat zien dat het met de
eensgezindheid in de politiek ernst is.
Op deze wijze vormt men grotere frakties, die gemak-
kelijker kunnen werken en daardoor worden de ver-
schillende deskundigen gebundeld en zo kan men tot
een doelgerichter beleid komen.

Het laatste grote voordeel is ook dat men te maken
heeft met een grote groep die een principieel uitgangs-
punt heeft gekozen. Men zo^a het uitgangspunt van
het leven daar waar het wd^p/ijk ligt, namelijk bui-
ten de mens. Men wil zich laten richten door het
Evangelie. Dat is het grootste voordeel van het CDA.
Men vindt deze voordelen op de eerste lijst van uw
stembiljet. U kiest eenvoudigweg de eerste de beste
naam van uw stembiljet. ^^

Stemmen met voorkeur
Wat veel kiezers niet weten of zich onvoldoende reali-
seren is, dat men mag stemmen met voorkeur. Dat be-
tekent dan dat men niet automatisch stemt op nr. l
van de partij van zijn keuze, maar op een bepaalde
persoon die op een lagere plaats op die lijst voorkomt.
Normaal gaat het zo dat wanneer iedereen automa-
tisch op nr. l stemt, de rest van de stemmen vervol-
gens in de door de lijst aangegeven volgorde ten gun-
ste van nr. 2, 3, 4 enz. worden verdeeld, van boven
naar onderen dus. Bij stemmen met voorkeur kan de
verdeling anders zijn. Stel dat er voldoende stemmen
met voorkeur zouden worden uitgebracht op, laat ons
(volkomen willekeurig!) zeggen nr. 5 van een bepaalde
lijst, dan zal dit tot gevolg hebben dat niet automa-
tisch na nr. 1. ook nr. 2, 3 of 4 door verdeling van de
reststemmen wordt gekozen, maar dat nr. l en nr. 5
eerst worden gekozen en naarna pas nr. 2 enz.
Door met voorkeur te stemmen kan men bevorderen
(en bij voldoende medestanders ook bereiken) dat een
bepaalde persoon wel en een andere niet wordt ge-
kozen. Men heef dan de volgorde van de partijleiding
doorbroken en een eigen keuze gemaakt - maar toch
wel op de partij van zijn keuze gestemd. Nu is het
niet de bedoeling van dit stukje u te bewegen tot het
uitbrengen van voorkeurstemmen! Dit laten we graag
aan uzelf over. Maar het is en blijft toch één van de
mogelijkheden, één van de voorrechten ook. van een
demokratisch bestel dat men niet alleen vrij is te
stemmen op de partij van zijn keuze, maar ook op
de persoon van zijn voorkeur, voor zover deze althans
op de lijst voorkomt. Het is zeker een punt dat wat
meer aandacht verdient, vandaar dit stukje.
Nu alleen nog dit: maa'k op 29 mei a.s. van uw de-
mokratische recht om te stemmen - hoe dan ook, met
of zonder voorkeur - een dankbaar gebruik.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

HEMELVAARTSDAG
Op Hemelvaartsdag (a.s. donderdag 23 mei) zal er
's morgens een gemeenschappelijke dienst worden ge-
houden in de Gereformeerde kerk, uitgaande van de
kerkeraden van de Gereformeerde en van de Her-
vormde gemeente. Daar er geen gestencilde orde van
dienst aanwezig is, wordt verwacht dat de kerkgangers
het liedboek meenemen. Voor gasten van elders zijn
enkele exemplaren van het liedboek beschikbaar.

LIEFDEMAAL MET DE KINDEREN
De leiding van de zondagsscholen en kinderdiensten,

uitgaande van de Hervormde gemeente, wil a.s. zon-
dag 26 mei 's morgens 11 uur een liefdemaaltijd hou-
den met kinderen van 10^^13 jaar, in het Jeugd-
centrum. De bedoeling da'jUPi is: de kinderen te le-
ren verstaan, hoe we door het aanzitten aan de tafel,
het aan elkaar doorgeven van het brood en de vruch-
icndrank:, een gevoel van verbondenheid kunnen be-
leven. Het gebeurt min of meer op de manier waarop
de Joden ieder jaar hun Pa^riaaltijd vieren en daar-
bij de redding uit de matl^^an Egypte gedenken.
Van daaruit zal worden getracht bij de kinderen be-
grip te wekken voor de betekenis van de maaltijd vie-
ring in de kerk, het Heilig Avondmaal, wat immers
ook de viering is van de bevrijding.
Tijdens de maaltijd zal worden gezongen en zal door
ds. Veenendaal het verhaal van de redding uit Egypte
worden verteld. Kinderen van 10 tot 13 jaar, ook zij
die niet de zondagsschool bezoeken, zijn hier van har-
te welkom.

VASTE ORDE VAN DIENST IN DE
HERVORMDE KERK
Tijdens de zomermaanden zal op zondagmorgen in
de Hervormde kerk gebruik worden gemaakt van een
vaste orde van dienst. Het vouwblad waarop deze
vaste orde staat afgedrukt ligt bij de ingang van de
kerk gereed, zowel voor de Vordense gemeenteleden
als voor de gasten van elders. Na afloop van de dienst
wordt verwacht dat ieder dit vouwblad weer teruglegt
op de tafel of stoel bij de uitgang. Het mag dus niet
mee naar huis worden genomen. Om misverstanden
te voorkomen zij nog vermeld dat op dit vouwblad
géén liederen staan afgedrukt. ledere kerkganger dient
dus wel het 'liedboek mee te nemen of gebruik te ma-
ken van het voor de gasten beschikbaar gestelde
exemplaar van het liedboek dat in de kerk aanwezig
is.

Bejaardaarüensoos
Daar Vorden een bejaardenkring bezit, is men te Kra-
nenburg gekomen tot het oprichten van een bejaar-
densoos. Zo hebben zij een middag gezellig doorge-
bracht met kaarten, biljarten en bingo, onder het ge-
not van een glaasje.
Samen met de Vordense bejaarden werd er op 16 mei
een reisje gemaakt waarvan aan het eind van de mid-
dag de voorzitter het seizoen sloot met de oprechte
wens elkaar weer spoedig terug te zien met zo moge-
lijk nog meer bejaarden uit Vorden en Kranenburg.

Raadsvergadering
Woensdag 22 mei zal er 's avonds om half acht in het
gemeentehuis een spoedeisende openbare vergadering
worden gehouden van de gemeenteraad. Aan de orde
is onder meer:
1. Opening.
2. Onderzoek geloofsbrief van het nieuw benoemde

raadslid de heer D. A. Lenselink.
3. Sluiting.
fn overleg met de wethouders zijn voor de resterende
maanden van 1974 de volgende raadsvergaderingen
vastgesteld:
dinsdag 18 juni; dinsdag 6 augustus (o.a. onderzoek
geloofsbrieven van nieuw benoemde raadsleden);
dinsdag 27 augustus (o.a. afscheid raadsleden); dins-
dag 3 september (o.a. beëdiging nieuw benoemde
raadsleden en verkiezing wethouders); dinsdag 17 sep-
tember (o.a. samenstelling raadskommissies en be-
noeming vertegenwoordigers in diverse organisaties
en samenwerkingsverbanden; dinsdag 29 oktober;
dinsdag 26 november; dinsdag 17 december.

Naar wij hebben vernomen heeft Lammers konfektie-
bedrijf het pand Zutphenseweg voorheen supermarkt
Remmers aangekocht. Na de nodige verbouwing zal
de heer Lammers een dameskonfektie-, stoffen- en
fourniturenwinkel hierin vestigen. Een aanwinst voor
de gemeente Vorden. Veel sukses.

Plattelandsvrouwen
Tijdens de laatste bijeenkomst van de afdeling Vorden
van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen waren een
groot aantal leden aanwezig om te luisteren naar ma-
joor Bosshardt van het Leger des Heils die werkzaam
is in de binnenstad van Amsterdam.
Majoor Bosshardt vertelde over het ontstaan van het
Leger des Heils. De Engelsman William Booth was
midden vorige eeuw als predikant werkzaam in de
sloppen en stegen van oost-Londen. Hij voerde daar
een voortdurende strijd tegen de ellende. Hij richtte
een leger op omdat hij zich voorstelde strijd te voeren
tegen deze ellende. Hij noemde dit het Leger des

Heils. Dit leger is nu over de gehele wereld werkzaam.
In ruim 80 'landen doen heilsoldaten hun werk op het
gebied van onderwijs, gezondheidszorg, thuislozen,
zorg- en kinderbescherming en bejaardenzorg. Verder
gaf majoor Bosshardt een inzicht over het werk in
Amsterdam. Alle aanwezigen kregen een fraai boekje
aangeboden naar aanleiding van 25 jaar Good-Will
in de binnenstad van Amsterdam. Het boekje was
voorzien van tekeningen van Anton Pieük.

Feestavond
De Graafschap
Tijdens een bijeenkomst van de L.R. De Graafschap
werden films vertoond van evenementen uit de ver-
eniging uit de afgelopen jaren. Men vond het zeer
leerzaam dat men zichzelf terug kon zien. Een mooi
stukje uit het verleden was wel een demonstratie op
de hengst Waldo door hot toenmalige aktieve lid wij-
len de heer Weustenenk. De films van het 40-jarig ju-
bileum nabij de Kiefskamp alsmede de carnavalsop-
tocht kwamen uitstekend „uit de verf".



ZOJUIST ONTVANGEN

Een uitgebreide kollektie

zomerstoffen

Confectiebedrijf

' L_
AMMERS

Raadhuisstraat 18 — Vorden

Voor nieuwe

vloer-
bedekking

U weet het, natuurlijk naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

wie gaat er nu aan een loket
van een postkantoor werken?

wel, iedereen
die straks na het eindexamen
leuk werk wil hebben

Mensen die nu eindexamen MAVO-4 doen,
kunnen na het examen, lokettist(e) worden.
Ook zij die een gelijkwaardige opleiding hebben
voltooid en niet ouder zijn dan 21 jaar, kunnen
solliciteren.

Leuk werk is : met mensen omgaan
Nou, dan zit je goed aan een loket. Je regelt alle
voorkomende geldzaken zoals het aannemen van
stortingen en het uitbetalen van cheques maar ook
alle handelingen van de Rijkspostspaarbank.
Aan een zegelloket behandel je briefpost en
pakketpost bepaal je de frankering, adviseer je hoe
een pakje het beste verstuurd kan worden. Ook het
geven van inlichtingen hoort bij je werk.

Leuk werk is: verantwoordelijkheid
Na een gedegen theoretische en praktische
opleiding van ± 7 maanden is het loket waar je zit,
jouw loket. Jij bent verantwoordelijk voor de gang
van zaken Jij beheert de kas en houdt de loket-
administratie bii.

Leuk werk is: iets hebben aan je diploma
Je hebt niet voor niets geleerd. Je studie komt
goed van pas. Denk alleen maar eens aan de
buitenlanders die aan je loket komen.

Leuk werk is ook: snel goed verdiener
Kijk zelf maar:
Bij indiensttreding

17 jaar
18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar

bruto
f 729,-
f 820,-
f 912,-
f 1003,-
f1095,-

netto
f581,-
f643,-
f705,-
f768,-
f829,-

Na

18
19
20

?i4

1 jaar

jaar
jaar
jaar
jaar
i»

bruto
f 907.-
f 999.-
f 1090,-
f 1182,-
f1269.-

netto
f700.
f765.
f825.
f882,
f933.

Verder heb je recht op ten minste 19 werkdagen
vakantie per jaar en 7^% vakantietoeslag.

Heb je belangstelling ? *^
Schriftelijke en mondeling^llicitaties te richter,
aan het hoofd van de Personeelsdienst,
postdistrict Arnhem, Renssenstraat 17, Arnhem
Tel. (085) 4331 11.

PTT POSTDISTRICT
ARNHEM

7405031

Paardrijlessen
STOETERIJ

'de Hessen ka m p'
Aanmelden bij:

MEVROUW H. M. KEUNE-OONK
Nijverheidsweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1736

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

GEVRAAGD

STOETEUIJ

flinke arbeider
Voor stalwerk (één dag per week)

'de Hessen kam p'
Aanmelden bij:
MEVROUW H. M. KEUNE-OONK
Nijverheidsweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1736

weertje of geen weertje

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

In verband met de verkiezingen gaat
Contact volgende week 27 mei (maan-
dag) op de post

Kopij moet uiterlijk vrijdag 24 mei om
12 uur binnen zijn

Kollekte Rode Kruis
Eind mei. begin j u n i is weer de tijd dat het Rode
Kruis een financieel beroep op u doel. Voor het u i t -
gebreide werk is ontzettend veel geld nodig dat voor
een niet onbelangrijk deel in deze beide weken wordt
ingezameld.
Van de Vordenaren is bekend dat zij jaar l i jks niet
gulle hand geven. Daarom doet het plaatselijk be-
s tuur ook dit jaar weer een vriendelijk doch dringend
beroep op uw offervaardigheid zodat na afloop de
kollekte een sukses mag worden genoemd.

WfRrcuuw

zal er ook weer worden gestreden om de sportiviteits-
wisselbeker terwijl er dit jaar voor het eerst naast de
wisselbaker een „vaste" beker te verdienen is welke
beschikbaar is gesteld door de voetbalvereniging Vor-
den. Vorig jaar werd de sportiviteitswisselbeker (na
loting met de COVS-groep Deventer) gewonnen door
het veteranenteam van Sp. Lochem.
De COVS-groep Doetinchem start als favoriet gezien
het feit dat zij reeds tweemaal kans zagen dit toernooi
te winnen. Het toernooi begin 's morgens en suppor-
ters (ook niel-scheidsrechters) zijn uiteraard van harte
welkom.

Motorsport
HEMELVAARTSR1T DE GRAAFSCHAP-
RIJDERS

Donderdag a.s. organiseert de Vordense auto- en mo-
torclub De Graafschaprijders de traditionele Hemel-
vaartsrit waarvan de start is nabij café Schoenaker te
Kranenburg. De heren Berendsen en Versteege heb-
ben twee ri t ten uitgezet. Een voor de sportklasse (A-
B) en één voor de toerklasse. Hieraan kan iedereen
deelnemen omdat dit een rit is volgens een eigen een-
voudig reglement. De lengte van de rit is ongeveer 45
kilometer en voert de deelnemers geheel door de
fraaie omgeving van Vorden.

VORDEN l (afdeling zaterdag) - AVANT! l 0—3
Vorden speelde de laatste kompetitiewedstrijd thuis
tegen Avanti aanvankelijk zeer aanvallend. Een kop-
bal van Lubbers en schoten van Sloetjes en Wentink
gingen juist naast. De aanvallen van Avanti waren
ook niet zonder gevaar, maar de Vordense doelman
Haverkamp voorkwam doelpunten. Ruststand O—0.
Tn de tweede helft namen de bezoekers in de tiende
minuut een O—l voorsprong. De thu i sc lub kreeg hier-
na du ide l i jk last van het warme weer en ging slordig
spelen. Avanti profiteerde hier tweemaal van zodat
de volkomen verdiende O—3 eindstand werd bereikt .
TJSSEL EN BERKEL VOETBALTOERNOOI
Zondag 26 mei a.s. organiseert de scheidsrechtersver-
cniging Zutphen en Omstreken voor het vierde ach-
tereenvolgende jaar het IJssel en Berkel voetbaltoer-
nooi op het gemeentel i jk sportpark te Vorden. Aan
dit toernooi zul len deelnemen de teams van de COVS-
groepen uit Gelderland en Overijssel en dit jaar zullen
de elftallen bestaan uit Nijmegen l en 2; Betuwe, Arn-
hem. Apeldoorn l en 2. Winterswijk. Doetinchem l,
2 en 3, Almelo, Hengelo. Nijverdal. N.O. Twenthe.
Enschede, een veteranenelftal van Sp. Lochem alsme-
de Zutphen l en 2. ^fc
De nummers l en 2 van dit toernooi /uilen liet distrikt
oost van de COVS vertegenwoordigen op het toernooi
om het kampioenschap van Nederland. Behalve dat
er voor elk deelnemend elftal een prijs beschikbaar is

Reklame
Vrijdag - Zaterdag

AARDBEIEN GEBAK

GESORTEERDE VRUCHTJES

BANKETBAKKERIJ

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

Speciale aanbieding

Enkele overjarige nieuwe min of meer bescha-
digde bromfietsen o.a. l Solex, l Puch, l Gazelle
Berini, l Peugeot en een Puch Skyrider (2 versn.)
Alles met volledige tabrieksgarantu', gunstige
prijs en financiering mogelijk

Tevens 2 gebruikte Solexen en l Honda

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg 95 Vorden Telefoon 1256

Mededeling
van Vordens Belang
Op deze plaats in Contact hadden wij advertentieruimte gereserveerd voor

een oproep om een demonstratie bijeenkomst bij te wonen, te houden op

27 mei a.s. Het onderwerp was de opgetreden

vertraging van de plannen
van het Dorpscentrum

Aangezien wij van mening waren, dat Vordens Belang dit gezamenlijk met
de bestaande partijen zou moeten doen en wij er van overtuigd zijn dat dit
probleem ook de VVD, CDA en PvdA ter harte gaat, hadden wij deze
partijen ook uitgenodigd

inmiddels blijkt, dat vanuit de gemeente een werkgroep is opgericht, die
tot taak heeft als nog met de bezwaarden tot een oplossing te komen.

Daar wij deze poging niet willen doorkruisen en ook niet de indruk willen
vestigen dat Vordens Belang dit probleem in de verkiezingsstrijd extra wil
verscherpen, hebben wij in een speciale vergadering besloten de demonstra-
tie avond uit te stellen en de inmiddels gereserveerde zaal tot nader order
af te zeggen om de Werkgroep de gelegenheid te geven tot resultaten te
komen

Echter met dien verstande, dat indien op 25 juni a.s. nog geen resultaten

zijn geboekt, Vordens Belang in aktie zal komen om met de Vordense be

volking dit probleem in openheid te behandelen, aangezien verdere ver-

traging zeer schadelijk is voor ondermeer de financiering en daarmede de

totstandkoming van dit voor de Vordense bevolking zo belangrijke objekt

Het bestuur Stichting Vordens Belang



KNALLERS!! GEMS-WINKEL

SCHITTEREND!
13-delig gebakstel 37.

VOORJAAR:

Limonadetijd!

ITALIAANSE
VOLKSKUNST

HENGE LO (GLD)

Donderdag 23 mei

Roberf Stanley and the V.I.P.'s

Zondag 26 mei: De Musketiers

Zaterdag 1 juni a.s.

bal voor gehuwden en verloofden

Orkest: Astra Combo Bespreek tijdig uw plaatsen

Stemmen
op 29 mei. De juiste man op de juiste plaats

Kiest dan uw kwaliteits-slager

Vlogman
en u bent alvast verzekerd van een goed

stuk vlees !

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

SPEKLAPPEN

500 gram

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98

1 kilo

500 gram RIBLAPPEN f 5,48

1 kilo

RUNDERROLLADE

(iets doorregen) 500 gram

VARKENSLAPPEN

500 gram

HAMBURGERS
3 stuks

Voor de boterham:

250 gram KOOKWORST (stuk) ...

100 gram ONTBIJTSPEK

100 gram PEKELVLEES

150 gram BOTERHAMWORST . .
100 gram HAM

f 1,98
f7,00
f 10,-
f4,98
f4,98
f 1,50

1,40
0,85
0,98
0,89
0,90

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN ÜÏÏ

Nieuwstad 14 — Vorden

Te koop 2 vaarskalveren
G. J. Schutte
Hengeloseweg 20 Vorden

Te koop Ford Escort
1300 XL type 1971, 44.000
km z.g.a.n., bagagewagentje
6 kg gasfles, tentmatje
trekhaak Escort
Gratis: jonge rode poesjes
Pr. Bernhardweg 28 Vorden

Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken die
wij bij ons huwelijk mochten
ontvangen, zeggen wij allen
hartelijk dank

Bert en Gerrie Kettelery

Ruurlo, mei 1974
Borculoseweg 60

Te koop perceeltje kuil of
tiooigras Te bevragen bij:
D. J. Tragter
Vennemansweg 4 Vorden

Woningruil plan Boonk
l woonkamer met 3 sl.k.
duur f 128,-

Gevraagd woning 4 sl.k.
met C.V. hogere huur geen
bezwaar

Brieven onder nr 12-1
Contact Vorden

Te koop g.o.h. koelkast
B. Lenselink Schuttestr. 22
Vorden Tel. 6773

l mijn 3 kinderen
dinsdags en donderdags van
15.30 tot 17.30 uur opvan-
gen uit school ?
Niet gedurende school-
vakanties

Mevrouw de Waard
Beatrixlaan 12 Tel. 2049

Woonruimte gezocht voor
enkele maanden
H. W. Rossel
Telefoon 05752-6756

AFWEZIG:
tandarts HACCOU

vanaf woensdagmiddag
29 mei t.m.
maandag 3 juni

Spoedgevallen worden
waargenomen door tandarts
Edens, Dorpsstraat

Te koop neurende en nieuw
melkte vaarzen
r. b. en zwart bl.
G. van Ark, Wildenborchse-
weg 19 Vorden Tel. 6651

Te koop een gevelkachel en
diverse kleine kachels
zeer geschikt voor
keuken, TL lampen met
armatuur

Drukkerij Weevers B.V.
Nieuwstad 12 Vorden

Te koop jongensfiets
leeftijd 6-8 jaar
G. A. Regelink
Hengeloseweg 16 Tel. 1279

Te koop
nest Duitse Staande
Langhaar geb. 28-3-1974
(met stamboom)
W. D. Breuker
't Enzerinck - Vorden

Te koop
100 a 150 jonge hennen
13 weken 'Legras'
ook wel in gedeelten
L. Groot Bramel
Wiersserbroekweg l
Vorden Telefoon 6639

Op 17 mei overleed na een kort lijden, onze lieve
zorgzame vrouw en moeder

J. F. 't JONG-ELIJSEN

in de ouderdom van 45 jaar

Vorden: J. 't Jong
Els
Rein
en verdere familieleden

Vorden, mei 1974
Nieuwstad 33

De crematie heeft op 21 mei plaatsgehad

Ruime keus behang
Meer dan 500 soorten

natuurlijk bij

Uiterweerd
Heel iets aparts en exklusief,
leuke kombinaties.

Niet duurder, wel beter

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDERSBEDRIJF

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

Voor de linnenkamer

van onze afdeling 'Villa Nuova' Zutphenseweg 83
vragen wij

een linnen-
juffrouw
Het betreft hier een volledige
betrekking waarvoor vereist is enige
ervaring met naai- en verstelwerk

Salaris en overige arbeidsvoorwaar-
den volgens de L.S.B, regeling

Sollicitaties mondeling, telefonisch of schriftelijk
aan
MEVROUW OTTENS Almenseweg 60, tel. 1372

VERPLEEGINRICHTING HI I/E

'Het Enzerinck'

Contact steeds graag gelezen! i™™»
'̂ •—"̂ ^^^—^—^^^— Cvwwvwwwwwvw

Weekendaonb/ed/ng

Gebloemde stretch

meisjes slips
2 stuks

f4,-
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Voor ZONNESCHERMEN

* LUXAFLEX

* TUINSTOELEN

* EN PARASOLS

Uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Kies ook
voor het Rode Kruis

(EN TAST

IN UW BEURS !)

Adverteer in Contact!

biljarten
af trouwen

We hebben alternatieve kostuums,
die enerzijds gemaakt zijn voor de vrije tijd

en anderzijds voor serieuze zaken.
Je kunt erin gaan biljarten en

je kunt erin gaan trouwen.
Net waar een mannenhoofd naar staat.

tcMÜel en mode

/chooldermciA
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

VOOR BETAALBARE MANNENMODE



Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Kamperen?
Ook wij kunnen u

CAMPING-GAZ
leveren voor verlichting, verwarming
en koken.

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 Vorden Telef. 1261

C.D.A.
Christen

Democratisch
Appèl

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

1. G. J. Bannink
2. R. J. van Overbeke
3. W. A. Kok
4. J. F. Geerken

6. H. Weenk
7. A. G. Mennink
8. L Schoolderman
9. G. A. J. Hakvoort

5. W. A. J. Lichtenberg 10. G. Ch. Voerman

C. D. A. voor een slagvaardig beleid, in het bijzonder voor
jeugdwerk

Voor de coördinatie van al het jeugdwerk dient een des-
kundige kracht te worden aangetrokken.

Jeugdige kiezers geef uw vertrouwen, geef uw stem en
bouw mee met het C. D. A. !

Vraag toch een programma van de C. D. A. !

Lijst 1

NATUURLIJK

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 1384

Inwoners van Vorden e.o.

4LS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

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

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus

Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Denkt u aan de

open
bejaardenmiddag
woensdag 29 mei

Aanvang 2.30 uur in het Jeugdcentrum

Grote sortering
Heren en jongens

ü ZWEMBROEKEN
r̂ ZWEMVLIEZEN

ü DUIKBRILLEN
£ ZWEMBANDEN

Wapen- en Sporthandel

Mede doeltrcffendi

Zutphenseweg - Vorden

UIT l
GOED VOOR U

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

De C.D.A.
vraagt u, ja in Vordens Belang naar de stembus!

Bent u slecht ter been?

De C.D.A. haalt u van huis!
Even een bericht aan:
Mej. T. Jansen, Ruurloseweg 95 (Kranenburg)
De heer Neerhof, De Bongerd 24
De heer J. F. Geerken, Vogelbosje 8 - Tel. 1600

Lijst 1 - G. J. Bannink

En toch... is UITERWEERD
Telefoon 05752-1523 UW Schilder!

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

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

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

overschakeling van bijv. gasnaara op
centrale verwarming.

Wilt u huren.
Bij ons kunt u een keukengelser, bad-
geiser of boller 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

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorder
Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrJJ-
dagavond van 7-9 uur

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

EMPO
vraagt

jeugdige
medewerkers
in diverse afdelingen

Enkweg 17 - Vorden
Telefoon 05752-1241

Alle soorten

privé- en
handelsdrukwerk

zoals:

briefpapier
rekeningen
briefkaarten
enveloppen
orderbloks
folders
konvokaties
raambiljetten
worden u snel en uiterst
verzorgd geleverd

opleuering
altijd

op tijd !

BOUWBEDRIJF_
TBlA JEIM BRIIMKE
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw. DRUKKERIJ
WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden

Opvallend groot zijn de prestaties van deze
altijd parate vierdeursdoordouwer met Porsche syn-
chronisatie en radiaalbanden. Gróót is dan ook de
animo tot kopen.

Er zijn zes Simca 1000 modellen.Voordelen van
alle zes: verrassend-lage nieuwprijs, minimaal onder-
houd, hoge inruilwaarde, probleemloos rijden en
perfecte service. Onze service!
Ja, een Simca 1000 heeft alles mee. Zeker z'n prijs!

Dit zijn de prijzen
Simca 1000 LS (4 drs)
Simca 1000 GLE (4 drs)
Simca 1000 GLS (4 drs)
Simcaï 000 Special (4 drs)
Simca 1000 Rallyel (4 drs)
Simca 1000 Rallye 2 (4 drs)

v.a'f. 6.695,-
v.af, 6.995,-

f;7:195,-
f. 7.595,-
f. 7.595,-
f. 8.995,-

Simca- Chrysler... voor meer zekerheid
Alle prijzen zijn af importeur, i'ncl. BTW

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 95 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

MATRA
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In gesprek met kandidaten van Vordens Belang (Advertentie)

Vorige week publiceerden wij reeds een aantal gesprekken met kandidaten van Vordens Belang. Gebleken
is, dat een dergelijke nadere kennismaking met de gedachten en ideeën van medeburgers bijzonder op prijs
is gesteld. Men moet toch wat meer van de mensen weten, dan alleen het feit dat hun namen op de verkie-
zingslijst van Vordens Belang voorkomt. Mensen van verschillende politieke overtuigingen en godsdienst
proberen via Vordens Belang het gemeenschapsbelang te dienen. Het is niet altijd een dankbare taak om
daar voor klaar te staan. „Je doet het echter omdat je voelt, dat het moet", zo drukte een van de mensen
van Vordens Belang het uit. „Gemeenschapsbelang boven partijbelang." Dit blijkt de grondslag te zijn van
Vordens Belang.
Vandaag spraken wij wederom met zes kandidaten van Vordens Belang. Met belangstelling kijken wij uit
naar de gemeenteraadsverkiezing op 29 mei a.s. De bedoelingen van Vordens Belang zijn goed. De Vor-
dense bevolking heeft het laatste woord.

Ik wil me inzetten
voor de gemeenschap

„Ik vind het prettig, dat in zo korte tijd een groepe-
ring tot stand is gekomen zoals Vordens Belang. Los
van politieke ideologie met als devies: gemeenschaps-
belang boven partijbelang." Zo spreekt de lijsttrekker
van Vordens Belang en thans wethouder, de heer
Joop W. M. Gerritsen. Wij vragen de heer Gerritsen
luie hij het „breed" verder bedoeld. Hij zegt: „Men-
sen uit alle lagen van de bevolking staan hier achter.
Daarnaast blijkt de brede opzet door de grote inbreng
van de jeugd binnen Vordens Belang. De gemiddelde
leeftijd van de kandidaten is bijzonder gunstig. De
jongeren hebben de mogelijkheid gekregen om hun
visie mee in te brengen bij de totstandkoming van het
prioriteitenprogramma van Vordens Belang. Ook de
mening van de vrouw komt in Vordens Belang dui-
delijk naar voren."
Wij vragen de heer Gerritsen hoe hij denkt over het
feit dat in het verleden nog wel eens kritiek is ge-
weest over zijn politieke standpuntbepaling. Hij ant-
woordt hierop, dat hij de belangen van de gemeen-
schap altijd voorop heeft gesteld. „Onafhankelijk van
politieke partij-ideologie. Uiteraard is dat niet altijd
gemakkelijk geweest. Niemand zal mij echter kunnen
verwijten dat ik in dit opzicht niet altijd konsekwent
heb gehandeld", zo stelt de heer Gerritsen. „Ik ben
de mensen dankbaar, die in het verleden steeds ver-
trouwen hebben gesteld in mijn persoon. Ik heb ook
altijd getracht het zo goed mogelijk te doen. Vanzelf-
sprekend ben ik ook maar een mens en zal ik hier en
daar ook wel eens wat fouten hebben gemaakt. De er-
kenning voor die dingen, die ik in de afgelopen jaren
toch tot stand heb kunnen brengen, blijkt nu toch ze-
ker uit het verzoek dat ik ontving van Vordens Be-
lang om als haar lijstaanvoerder te willen fungeren.
Ik moet u zeggen, dat ik dit zeker als een grote blijk
van vertrouwen ervaar. Altijd heb ik er reeds naar ge-
streefd om tot een zo breed mogelijke opzet te komen

van de krachten, die zich bezig houden met de ge-
meenschapsbelangen in onze gemeente."
Nog een moeilijke vraag willen wij u stellen: denkt u
niet, dat de bestaande partijen in het verleden ook
goede dingen hebben gedaan voor de gemeenschap?
„Natuurlijk moet ik zeggen, dat de partijen in het ver-
leden van goede wille waren. Men mag niet zeggen,
dat de bedoelingen daar niet goed zouden zijn. Het
gaat echter in de praktijk om de realisatie van de
voornemens. De landelijke partijpolitieke verhoudin-
gen kunnen hierbij van invloed zijn. Deze invloed is
niet altijd gunstig te noemen. Ik ben van mening, dat
de belangen van een gemeente zoals Vorden, gediend
zijn bij een behartiging zonder politieke ideologische
tegenstellingen. Een brede basis, een brede samen-
werking, los van politieke ideologie kan bijzonder
vruchtbaar zijn voor de ontwikkeling van een aantal
gedachten en plannen, waar onze gemeente nu en in
de toekomst bij is geb:ia'c. Het is dikwijls ook een
kwestie van visie. Niet alleen de problemen herken-
nen is voldoende. Nee problemen werkelijk oplossen
en er wat aan doen. Dikwijls is iedereen in de raad
het er over eens, dat wij iets aan bepaalde problemen
moeten doen. Als er echter konkrete voorstellen op
tafel komen, dan twijfelt men te dikwijls en zet zo-
veel „vraagtekens", dat het gehele objekt niet door
kan gaan. Het gaat dus niet alleen om begrip voor de
problemen en het vaststellen volkje problemen, het
gaat om de werkelijke oplossing craarvan door middel
van werkelijke daden. Mijn mening is, dat op meer-
dere terreinen een dergelijk beleid te d ikwi j l s heeft
ontbroken. Ik hoop dan ook. dal deze verkiezingen
een uit ing zullen zijn van vertni^wi in Vordens Be-
lang, zodat ik op „bredere" basis zal kunnen werken.
Op die wijze hoop ik, voor zover het binnen mijn mo-
gelijkheden en kunnen ligt, de gemeenschap te mogen
dienen." Aldus besluit de heer Gerritsen dit gesprek.

Verdraagzaamheid en begrip
voor elkander

Met deze kernachtige uitspraak begint het gesprek
met de dochter van Marinus Gotink, Joke, van beroep
apothekersassistente. Men zou kunnen zeggen, dat zij
veel van het karakter van haar vader in zich heeft.
Vanzelfsprekend vertaald in de tegenwoordige tijd,
want ze is nog jong. Ze is 27 jaar en hoopt dit jaar in
het huwelijk te treden.
„Verdraagzaamheid", zegt zij „vooral tussen de men-
sen die de laatste jaren in Vorden zijn komen wonen
en de bevolking die hier al vele jaren gevestigd is.
De geboren en getogen Vordenaren. Vooral een goed
begrip tussen wat men noemt het buitengebied en de
kern van Vorden is van groot belang", zo stelt Joke.
Wij hebben enkele dagen gewacht alvorens wij dit
gesprek met Joke voerden. Uiteraard is zij zeker nog
onder de indruk van het overlijden van haar vader
Marinus Gotink. maar zij kan niet nalaten op dit
moment haar indruk te geven over de omstandighe-
den die een rol spelen bij een begrafenis. Zo was haar
vader reeds jaren een voorvechter voor de stiching
van een aula. „Deze aula is toch zeker noodzakelijk",
zegt Joke. „Vooral in die dagen als de familie het zo
moeilijk heeft, kan de aula in vele opzichten de mo-
gelijkheid geven om de mensen behoorlijk te ontvan-
gen en de overledene de eer te bewijzen die hem of
haar toekomt. De als het ware. zo zou je het kunnen
stellen, noodmaatregelen, die hier in Vorden moeten
worden genomen, om de overledene bij te zetten, zijn
storend voor de familie en anderen binnen de ge-
meenschap. Zo moesten wij ons tot De Wehme rich-
ten. De leiding en het verplegend personeel en de be-
woners van het bejaardentehuis waren bijzonder lief
voor ons. Daar ligt het niet aan. Zij hebben alles ge-
daan wat zij konden om ons op ons gemak te stellen.
Maar ook voor deze mensen moet het toch wel pijnlijk
zijn om steeds weer met verdriet te worden gekonfron-
teerd. Als wij onze dierbaren bij de bejaardentehui-
zen moeten brengen, omdat er geen andere gelegen-
heid is. dan geloof ik dat we dit gauw moeten veran-
deren", aldus Joke. Wij geloven, dat vele dorpsgeno-
ten en ook zij, die nog niet in dergelijke omstandig-
heden hebben verkeerd, het volkomen eens zullen
zijn met de woorden, die hier door Joke worden uit-
gesproken. Wij gaan op een ander onderwerp over
omdat we dit gesprek zeker niet te pijnlijk willen ma-
ken.

He! dorpscentrutn
We komen dan weer terecht in de gebeurtenissen van

de laatste dagen. Verdraagzaamheid is het devies van
Joke. Zo heeft het ook haar gestoord, dat door een
vorm van onverdraagzaamheid, bezwaren zijn gere-
zen tegen de vestiging van een dorpscentrum. Zij zegt:
„Een dorpscentrum is immers niet alleen een gebouw
waar mensen kui tuur bedrijven, nee het is een ont-
moetingsplaats voor allen. Van de jongsten tot de
oudsten onder ons. Denk maar eens aan bv. de be-
jaarden, die in een dergelijk centrum kontaktmoge-
lijkheden zouden hebben om bv. samen te dammen,
te schaken of alleen maar wat met elkaar te praten.
Denk eens aan de jeugd, die toch van ons mag ver-
wachten, dat wij hen de mogelijkheid geven om wer-
kelijk in een juiste omgeving zich te ontwikkelen, zo-
wel op sportief gebied als op kultureel gebied. Een
dorpscentrum geeft zoveel mogelijkheden voor alle-
maal, denk maar aan speelmogelijkheden voor de
peuters. Het is geen overbodige luxe, het is een drin-
gende noodzaak. Daarom kan ik het eigenlijk niet be-
grijpen, dat enkele omwonenden bezwaren maken.
Vanzelfsprekend kunnen er bezwaren bestaan. Die
zullen er altijd wel zijn. Maar die zijn er toch om op
te lossen in gezamenlijk overleg. We wonen binnen
een gemeenschap en waar zou je dan anders een kul-
tureel centrum moeten vestigen dan in het centrum
van het dorp. De kerk plaats je immers toch ook niet
midden in een bos of op een land. Ook die hoort in
het centrum, evenals het dorpscentrum waar wij allen
voor ijveren. Ik hoop dan ook van harte dat de men-
sen, die nu - misschien door een misverstand - be-
paalde bezwaren naar voren hebben gebracht, alsnog
hun standpunt zouden willen wijzigen", meent Joke.

„Het is in het belang van het gehele sociale leven bin-
nen onze dorpsgemeenschap. Ik kan dan ook niet ge-
loven, dat de mensen die de bezwaren hebben geuit,
zich werkelijk hebben gerealiseerd wat ze hiermee
uithalen. Ik geloof niet dat ze zich volledig van hun
verantwoordelijkheid bewust zijn. In ieder geval moe-
ten wij toch in staat worden gesteld om met deze
mensen hier rustig over te praten en de bezwaren weg
te nemen zo deze er zouden zijn. Ik voel mij uiter-
aard op de eerste plaats vrouw. Een vrouw, in dit ge-
val, uit het buitengebied van Vorden. Ik vind het be-
langrijk juist voor het begrip tussen het buitengebied
en de kern van het dorp, dat er werkelijk een ontmoe-
tingscentrum is. Dan kunnen wij elkaar beter leren
begrijpen en zullen wij ook elkaar beter begrijpen. Als
vrouw vind ik het ook bijzonder belangrijk dat de

vrouw ook werkelijk binnen de gemeenteraad haar
mening naar voren kan brengen. Te veel zijn derge-
lijke kolleges een mannenaangelegenheid. Wij vrou-
wen kunnen ons de problemen wat meer nuchter en
ook misschien wat anders benaderen door onze vrou-
welijke intuïtie. Het zou dan ook niet overbodig zijn
als dit element in de Vordense gemeenteraad zou kun-
nen worden ingebracht. Ik vind het spijtig, dat bij de

verschillende partijen, die deelnemen aan de verkie-
zingen voor de gemeenteraad zó weinig vrouwen zijn
betrokken." Een maatschappelijk bewogen jonge
vrouw zat tegenover ons. „De mens is van goede wil-
le. We moeten alleen proberen dit in de praktijk te
realiseren. Verdraagzaamheid en begrip voor elkaar
binnen de Vordense leefgemeenschap." Zo besluiten
we het gesprek met Joke.

Ik wortel in m'n land, maar inte-
resseer me ook voor m'n
medemens

In het Vordense buurtschap Linde ligt de boerderij
„Spekop". Daar woont Derk Lenselink met zijn ge-
zin. Derk Lenselink is in hart en nieren boer. Dat zal
hij ook wel altijd willen blijven, zo verzekert hij ons.
De ekonomische ontwikkeling noodzaakt de agrariër
echter om de bakens te verzetten. „Eigenlijk is dat wel
jammer", zegt hij, „want het persoonlijke karakter
van dit prachtige beroep gaat op die wijze verloren.
De boer is niet zijn vrouw, zijn vee en met zijn land
getrouwd, zo zou je het mogen stellen."
Wij wortelen in onze grond en leven voor ons werk.
Wij kunnen natuurli jk de ekonomische ontwikkeling
niet tegenhouden. Misschien komt er nog wel eens
een tijd. dat de boerderijen alleen nog maar staatsbe-
drijven zijn. Dan is het karakter van het boerenbedrijf
helemaal verloren. Wij zijn geen fabrieken. Ons eigen
karakter en onze eigen persoonlijkheid ligt in ons
eigen bedrijf. Wij willen geen nummer zijn in bv. het
landbouwschap.
..Mijn zoons zagen geen toekomst in het boerenbe-
drijf." De heer Lenselink heeft 4 zoons waarvan l nog
op school gaat. De anderen kozen hun toekomst bui-

ten het boerenbedrijf. Vanzelfsprekend vindt hij het
spijtig dat voor zijn jongens geen mogelijkheden om
in de voetsporen van te treden van hun vader aanwe-
zig zijn. Niet dat zij dit niet wilden, nee de mogelijk-
heden hiervoor waren niet of nauwelijks aanwezig in
onze huidige maatschappijontwikkeling. Derk Lense-
l ink wil in ieder geval probej^zo lang mogelijk zijn
bedrijf in stand te houden. ̂ R boerenbedrijf is een
riskant bedrijf. Men is afhankelijk van een groot aan-
lal faktoren. die men niet in de hand heeft. Hij is van

mening, dat de overheid in ieder geval niet belemme-
rend moet werken op de uitoefening van het boeren-
bedrijf. Volgens hem hebben verschillende overheids-
maatregelen geleid tot een te grote massifïkatie van
het zo prachtige boerenbedrijf.
„Wij vinden het niet erg om hard te moeten werken.
Ook mijn vrouw Anneke gaat geheel op in ons be-
drijf." Ook zij hoopt het zo lang mogelijk te kunnen
volhouden, al valt het niet altijd mee. „U begrijpt, dat
ze geen ambtenaar van een boer kunnen maken. Dat
zal nooit lukken. Ook al zou men er een staatsboer-
derij van maken. Kijk maar eens naar Rusland", zegt
Derk Lenselink. „Daar heeft men staatsboerderijen
ingesteld. Als we Mansholt zijn zin zouden geven, zou
het hier net zo gaan."

Ontsluiting verzandde boerderijen

Over de hobbies van de heer Lenselink zijn wij gauw
uitgesproken. „Mijn werk is mijn hobby", zegt hij.
Daarnaast interesseert hij zich echter voor ©en hele-
boel andere dingen. Maatschappelijke dingen. Zo be-
ijvert hij zich in hot bijzonder voor het ontsluiten van
de verzandde agrarische bedrijven. De heer Lenselink
blijkt zeer in politiek te zijn geïnteresseerd. Heel vroe-
ger stemde hij CHU. Hij vindt het echter nu niet meer
nutt ig om op een konfessionele partij te stemmen. Hij
zegt: „Het kan even goed zijn. om je geloof in prak-
tijk te brengen in de Stichting Vordens Belang, waar
mensen van verschillende godsdienst en politieke
overtuiging samenwerken aan slechts één doel, nl.
het gemeenschapsbelang van Vorden."

Een dienende funktie,
niet alleen als verpleegster

„Bejaard zijn is geen ziekte. Integendeel: het is een
gezond verschijnsel. We mogen blij zijn, als we be-
jaard mogen worden. Dit is een geschenk op zich. Al-
leen is het bijzonder jammer, dat het bejaard zijn dik-
wijls wordt ervaren als een buiten de maatschappij
staan. Als een situatie van eenzaamheid. Als een toe-
stand van een er niet meer bij te hoeven horen." Deze
woorden komen uit de mond van mevrouw Erica
Schmitz-Wessels, die als doktersassistente in een psy-
cho-geriatrisch centrum werkzaam is. Dit centrum,
dat gevestigd is in Zutphen, houdt zich bezig met de
gezondheidszorg voor de ouder wordende mens. Ie-
dereen hoopt eenmaal bejaard te mogen zijn. Daarom
is het zo verwonderlijk, dat de mensen die deze leef-
tijd nog niet hebben bereikt, dikwijls te weinig begrip
hebben voor de problemen die samenhangen met het
ouder worden.
„Natuurlijk ervaart iedereen het ouder worden op zijn
of haar eigen wijze. We willen het eigenlijk een beetje
uit ons eigen leven wegcijferen. We vergeten dikwijls
dat juist het ouder worden en het stadium van be-
jaard zijn een grote zegen kan zijn in ons hele leven.
Niet voor niets kan men zeggen, dat met de ouderdom
de wijsheid komt. De bezinning. Het begrip voor de
betrekkelijkheid van alle dingen. Iedereen zal dit kun-
nen onderschrijven", zegt mevrouw Schmitz, „daarom
is het jammer en onbegrijpelijk dat er nog wel eens te
weinig begrip wordt gevonden voor de problematiek
van de bejaarden. In feite zou dit geen problematiek
moeten kunnen worden genoemd. Nogmaals, het is
een gezond verschijnsel indien men het geluk heeft
bejaard te mogen worden. Wanneer dat bejaard wor-
den gepaard gaat met het gevoel er niet meer bij te

horen; gepaard gaat met een gevoel van eenzaamheid,
dan is de ouderdom niet altijd een zegen."
Wij vragen mevrouw Schmitz welke ideeën zij denkt
te kunnen helpen verwezenlijken binnen de Stichting
Vordens Belang en in het bijzonder ten aanzien van
de bejaarden. Zij antwoordt, dat zij naast het begrip
dat zij hoopt te helpen kweken in eigen kring voor de
bejaardenproblematiek, zij ook een aantal konkrete
dingen zal mogen helpen realiseren. Zij denkt hierbij
aan betere kontaktmogelijkheden voor de bejaarden,
bv. binnen het toekomstige dorpscentrum. „De be-
jaarden, binnen en buiten de bejaardencentra, dienen
zo goed mogelijk te worden opgevangen. Daarmee is
het echter niet afgelopen. Zij horen in onze maat-
schappij. Ze horen bij ons. Dat moeten wij ze ook
laten merken in onze mentaliteit. Wij moeten als
mensen, die nog niet bejaard zijn, kontakt zoeken met
de bejaarden, waar zij ook vertoeven. Wij moeten dit
doen binnen onze eigen mogelijkheden. De bejaarde
mens stelt het kontakt met anderen bijzonder op prijs.
De bejaarde mens kan vertederd zijn over de jeugd,
de eigenschappen van de jeugd en staat zeker niet af-
wijzend tegenover nieuwe ontwikkelingen. Dat zijn
sprookjes. Juist de ouder wordende mens heeft de
betrekkelijkheid van alle dingen leren onderkennen.
Daardoor juist kan de oudere mens begrip hebben
voor de problemen van jongeren en ook de problemen
van mensen die in de middelbare leeftijd verkeren.
Kortom gezegd: de bejaarden horen bij ons, en wij
horen bij de bejaarden. Dat moet tot uitdrukking ko-
men in onze maatschappelijke verhoudingen. Daar-
voor wil ik ook streven binnen de Stichting Vordens
Belang", aldus mevrouw Schmitz.

Klaar staan voor iedereen.
Sociale verantwoordelijkheid

„De problemen van mensen interesseren mij. Als ik
er wat aan kan doen. blijf ik niet aan de kant staan."
Deze uitspraak kun je verwachten van de heer Leo de
Boer. in het dagelijks leven direkteur van de Sociale
Werkplaats „de Enk" hier in Vorden. Naast zijn reeds
bijzonder drukke werkzaamheden probeert hij toch
zijn bijdrage te leveren in het sport- en verenigingsle-
ven in onze gemeente. „Het wordt wel eens te veel",

vertrouwt zijn vrouw mij toe. „Hij neemt wel eens
wat te veel hooi op zijn vork."
Dit is de heer De Boer ten voeten uit. Hij kan moeilijk
nee zeggen als er een beroep op hem wordt gedaan.
Weinigen hebben in het verleden tevergeefs bij hem
aan de bel getrokken als ze zijn raad en steun nodig
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Vervolg gesprek met kandidaten Vordens Belang
hadden. Dit bezorgde hem de toevoeging „de ombuds-
man". Joch is hij kr i t isch in zijn beoordeling. Hij
houdt niet van overdrijving. „Grote problemen zijn
vaak terug te voeren op kleine oorzaken. Die kleine
oorzaken zijn met goede wil dikwijls weer oplosbaar",
stelt de heer De Boer. „Alles interesseert mij. Ook het
kulturele leven. Vooral de plaats van de jeugd. Al-
thans de plaats die wij daaraan willen geven. De ont-
wikkeling van de jeugd kan ook buiten de school.

Hun plaats in het lokaal van het maatschappelijk ge-
beuren." De heer Leo de Boer is één van de initiatief-
nemers van Vordens Belang. Vanuit „zijn denken"
vond hij het ju is t hieraan mee te doen.

Op onze vraag hoe hij de juiste maatschappijvorm
ziet, antwoordt hij: „Ik zie een betere maatschappij-
vorm in principe vanuit een gematigd socialistische
benadering van het persoonlijk initiatief. Dit hoeft na-
melijk niet met elkaar in strijd te zijn. Ik ben een te-
genstander van de polarisatie en ook avn de nivelle-
ring. Links en rechts polariseren tegenwoordig. Dat

schijnt de mode te zijn. Ik acht dit fout. De waarheid
ligt ook hier in het midden. In ons landje dwalen we
naar mijn inzicht af van de nuchtere middenkoers.
Begrip en respekt voor elkaar. Zowel in politiek op-
zicht als in levensovertuiging. Konstruktief naast en
met elkaar levend en luisterend ook naar anderen.

Een inbreng leveren aan onze maatschappij-opbouw.

Dit kan ook in de gemeentepolitiek. Daarom vind ik
een Stichting Vordens Belang van grote waarde. Juist
omdat deze is samengesteld uit mensen van verschil-
lende politieke overtuiging en levensbeschouwing. Zij
hebben als gemeenschappelijk doel: „het welzijn van
ons dorp" d.w.z. het welzijn van iedereen, ongeacht
rang of stand (zo die er nog mogen zijn). Een leefge-
meenschap binnen Vorden, zowel in de kern als in
het buitengebied, waar het goed is om te wonen en te
werken. Daar moeten wij aHen een steentje aan bij-
dragen zonder teveel egoïsme, maar met een gevoel
voor gemeenschapsbelang." Met deze woorden na-
men wij afscheid van de heer De Boer.

Agrariërs mogen niet de dupe
worden van onze milieu-eisen

Tussen de bedrijven door hadden wij een kort gesprek
met mevrouw Sjoukje Habekotté-v. d. Mei. Zij is
groepstherapeute en sekretaresse en is sedert de kin-
deren het huis uit zijn zo mogelijk nog intensiever be-
trokken bij het medische werk. Zij assisteert daarbij
o.m. haar man, de zenuwarts Habekotté, praktiserend
in Zutphen en Vorden. Mensen vormen haar grootste
interesse. Verder speelt de natuur in de ruimste zin
een belangrijke rol in haar leven. Wonend in een
boerderij* heeft zij zich omringd met dieren. Het land-
schap, onverbrekelijk verbonden met de agrarische
bedrijven en de vele milieukwesties gaan haar zeer

aan het hart. Zij vindt dat de agrariërs niet de dupe
mogen worden van ons aller milieu-eisen. Bijvoor-
beeld schade aan opbrengst van akkers t.b.v. ge-
boomte zou zij, zover mogelijk, uit een fonds vergoed
willen zien. Verder meent zij dat Vorden meer ont-
moetings- en rekreatieve mogelijkheden zou moeten
bieden aan jong en oud.

Om dergelijke lokale belangen niet ondergeschikt te
laten worden aan landelijke partijpolitiek, ziet zij deze
liever behartigt door een organisatie van plaatselijk
karakter, zoa'ls Vordens Belang.

prioriteitenprogram vordens belang:

-l Uitbouw van maatschappelijke gelegenheden voor sport, kuituur en rekrea-
tie voor de vordense bevolking zoals:
a. een dorpscentrum realiseren, aangepast aan de behoeften van vorden

van vandaag en morgen,
b. zaalsportbeoefening in ruimere mate mogelijk mal|̂ k
c. meer sport en uitgaansmogelijkheden voor de jeu^P<reëren,
d. het scheppen van ontspannings- en kontaktmogelijkheden voor de

bejaarden
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Het bevorderen van een werkelijk open gedachtenwisj^ing tussen de vor-
dense bevolking en het gemeentebestuur ^^

Het overbruggen van tegenstellingen, ontstaan door enge partijpolitiek.
Gemeenschapsbelang boven partijbelang.

Het bevorderen van de werkgelegenheid, zodat opgroeiend vorden in eigen
omgeving een toekomst kan vinden.
Open oog voor de problemen van onze agrariërs en hun toekomstige mo-
gelijkheden

Het instandhouden van het in eeuwen gevormde landschappelijk schoon van
vorden, waar onze landelijke bevolking in eigen sfeer moet kunnen wonen
en werken.
Toegankelijk houden van onze binnenwegen.
Stimuleren va het toerisme binnen dit kader.

Aardgasaanleg, waar gewenst en waar mogelijk.
Ontsluiten van verzande boerderijen. Verkeersveiligheid ook in het buiten-
gebied.
Realisatie van een aula bij de Algemene Begraafplaats.

Het scheppen van een gezond verzorgingsklimaat in het belang van mid-
denstand en konsument

Het bevorderen van een evenwichtige besteding van de ons toegemeten
gemeenschapsgelden door het realiseren van de door VORDENS BELANG
gestelde urgentiepunten

Het realiseren van een gezond doorstromingsbeleid bij de woningvoorzie-
ning. Streven naar efficiënte woningbouw met haalbare huren.
Bevordering eigen woningbezit.

Het betrekken van onze bejaarden in de maatschappij van vandaag.

Touwtrekken
De zomerkompetitie van de Nederlandse Touwtrek-
kers Bond begint steeds spannender te worden. Op
het derde toernooi van ploegen uit de 720 kg, 560 kg
en jeugdklasse dat op het sportterrein te Eibergen
door TT V Jong Gel re werd georganiseerd, werd voor-
al in de zware klasse geweldig om de punten getrok-
ken.

Tn de eerste ronde was het reeds duidelijk dat Bekveld
een goede kans maakte om als winnaar te eindigen
omdat de beide andere kanshebbers Heure en Eiber-
gen zich totaal „leeg" trokken en tot een beslissing
kwamen welke door Eibergen werd gewonnen. De
zwakkere ploegen profiteerden hiervan want niemand
had verwacht da EHTC nog een punt meekreeg tegen
de Eibergse jongens. Het grote duel Bekveld-Heure
dat na de pauze plaats vond, leverde als altijd de
grootste sensatie op. Heure won na enorme krachts-
inspanning de eerste trekbeurt maar Bekveld kwam
terug l—1. Bij de beslissing bleek dat de Borculose
mannen teveel van 'hun krachten hadden geëist want
Bekveld won de derde beurt in no time 2—1. Hier-

door eindigden de Hengeloërs ongeslagen bovenaan
met 17 punten en kwamen ook in het algemeen klas-
sement aan de top met een punt meer dan Heure.
Een van de verrassingen was wel de derde plaats van
het Holtense OKI A terwijl Eibergen met een vierde
plaats genoegen moest nemen. Warken, EHTC en
Houvast bleven in de achterhoede.

De ploeg van Vorden heeft zich schijnbaar hersteld
van de inzinking tijdens het laatste toernooi in War-
ken. Zowel Bekveld als Eibergen trokken aan het
ortste eind en moesten respektievelijk met een tweede
en derde plaats genoegen nemen. Heure eindigde als
vierde in de 650 kg klasse.

Het is overduidelijk dat de jeugd van Ketels uit Zieti-
went dit seizoen de beker opnieuw in haar bezit krijgt.
Met veel machtsvertoon veroverden zij de eerste
plaats in het dagklassement. Daar konden EHTC en
Bekveld niet tegen op.

Zondag 26 mei a.s. wordt het derde toernooi gehou-
den voor de ploegen uit de 640 kg en de catchklasse
op een terrein nabij manege De Gompert te Hengelo.
De organisatie berust bij de TTV DVO,

Bliksemaktie Sportkommissie
leverde 1300 handtekeningen op

Naar aanleiding van de vestiging van het dorpscen-
trum met daarbij een sportzaal is nogal wat te doen
geweest wat betreft de plaats waar dit cen t rum zal
komen te staan. De Sportkommissie Vorden welke
in deze kwestie zeggenschap heeft binnen de Stichting
Dorpscentrum middels twee vertegenwoordigers, heeft
dan ook met enige ongerustheid de laatste ontwikke-
lingen gadegeslagen, vooral de bezwaren wat betreft
de plaats welke de stichting hiervoor op het oog heeft.
Als ondersteuning van hun afgevaardigden en tevens
als graadmeter voor de opinie van de Vordense be-
volking heeft de Sportkommissie jl. zaterdag een blik-
semaktie georganiseerd met het doel handtekeningen
te verzamelen van mensen wdke de goedkeuring ge-
ven aan het beleid en de gedachten van het bestuur
van de Stichting Dorpscentrm. Deze aktie welke an-
derhalf uur duurde , leverde ruim 1300 handtekenin-
gen op. Een duidelijker bewijs van instemming is nau-
weli jks mogelijk.
Maandag jl. vergaderde de Sportkommissie over een
op te stellen brief aan B&W, de politieke partijen en
de pers. Wij drukken deze brief hieronder onverkort
af. Deze brief, samen met de handtekeningen is dins-
dagmorgen door de voorzitter van de Sportkommissie
aan de burgemeester aangeboden.

Aan het kollege van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Vorden.

Vorden, 20 mei 1974.
Edelachtbare heren,

De Vordense Sportkommissie in vergadering bijeen
d.d. 20 mei 1974 ~ouden B&W het volgende kenbaar
willen maken:

Dat zij zich ernstig ongerust maken over de ont-
wikkelingen aangaande de realisatie op korte ter-
mijn van dorpscentrum en sportzaal.

Dat -ij derhalve B&W met klem willen verzoeken
niet los te laten, wat na vele jaren bespreken en
plannen maken eindelijk vaste vorm begint te krij-
gen.

Dat :.ij goede nota hef\'>en genomen van de stel-
lingnume der aantonende bezwaarden.

Dat zij van mening zijn, dat er rekenschap zou
moeten worden gehouden met eventuele gefun-
deerde wensen van een aantal van de omwonende
bezwaarden, zodat daarvoor voorzieningen zouden
kunnen worden getroffen.

Dat hen gebleken is, dat, gezien liet sukses van de
zaterdag jl. gevoerde bliksemaktie (in anderhalf
uur tijd 1300 handtekeningen van stemgerechtig-
den in het dorp zeil) het grootste gedeelte van de
Vordense bevolking het gehele objekt, gesitueerd
op de plaats waar de gedachten naar uitgaan, een
warm hart toedraagt.

Dat zij vertrouwen, dat het uiteindelijke besluit
van B&W tot een realisering van dit komplex
zal mogen leiden.

Hoogachtend,

de gezamenlijke sportverenigingen
verenigd in de Sportkommissie

Bestuur v.v. Vorden zette
zichzelf buitenspel

„Het kan verkeren", zou Bredero gezegd hebben, za-
terdagavond handen schudden en gelukwensen in ont-
vangst nemen ter gelegenheid van het kampioenschap
en promotie van het eerste elftal en twee dagen later
op de voorjaarsvergadering door de leden naar huis
te worden gestuurd.

We doelen hierbij dan op het bestuur van de voetbal-
vereniging Vorden die maandagavond op een drama-
tisch verlopen ver^BJering het vertrouwen van de le-
den niet meer gerWm en daardoor in haar totaliteit
aftrad.

Wat was er allem^^ian de hand? Plm. twee maan-
den geleden werd een buitengewone ledenvergadering
gehouden, dit naar aanleiding van bepaalde kontro-
verses die er zouden bestaan tussen de afdeling zon-
dag en de afdeling zaterdag van Vorden. Op die be-
wuste vergadering werd toen een zgn. kommissie van
goede diensten benoed, die tot taak kreeg de gehele
vereniging eens „door te lichten". Welaan deze kom-
missie heeft een zeer intensief onderzoek gehouden
en heeft gesproken met bestuur, spelers, kommissies
enz. Tijdens de voorjaarsvergadering diende deze
kommissie rapport uit te brengen.

Uit het onderzoek van de kommissie bleek nu dat er
tussen de spelers van de afdeling zaterdag en zondag
helemaal geen kontroverses bestonden. Men respek-
teerde het van elkaar dat de één de voorkeur had voor
het spelen op zondag en de ander voor het spelen op
zaterdag. Wat de kommissie rauw op het lijf viel was
de konstatering dat het binnen het bestuur niet boter-
de. Teveel kortsluitingen en teveel gepraat naar bui-
ten. De grote beleidszaken leken daardoor in de ver-
drukking te komen, althans zo was de indruk van de
kommissie.

Om tot een gezonde vereniging te komen stelde de
kommissie voor om voortaan niet meer te praten over
de afdeling zaterdag en zondag, hetgeen inhield dat
men zou moeten komen tot een neutraal bestuur van
7 personen. De beide wedstrijdsekretarissen zouden
dan zitting hebben in de resp. zaterdag- en zondag-
kommissie. Met andere woorden het bestuur zou be-
ter kunnen funktioneren. De afdeling zaterdag en zon-
dag dienden dan eens per maand gezamenlijk te ver-
gaderen onder voorzitterschap van de vice-voorzitter
van de vereniging.

Om het spel eerlijk te spelen stelde de kommissie voor
dat het gehele bestuur zou aftreden maar zich wel her-
kiesbaar diende te stellen. Samen met 6 tegenkandi-
daten konden de leden dan een nieuw bestuur kiezen.
Zes aftredende bestuursleden dienden keurig een be-
reidverklaring in met handtekeningen dat zij bereid
waren een eventuele funkt ie in hét nieuwe bestuur te
zullen aanvaarden.

Wie schetste de verbazing van de leden toen voorzit-
ter L. de Boer maandagavond mededeelde dat het be-
s tuur (dat een tegenvoorstel indiende) keihard stelde
dat wanneer de leden het voorstel van het bestuur
zouden afwijzen het bestuur in zijn totaliteit aftrad en
zich niet meer herkiesbaar stelde. Handtekeningen
met bereidverklaringen werden dus zomaar over-
boord gegooid. Zou het voorstel van het bestuur wor-
den aangenomen dan hield dit in dat er geen bestuurs-
verkiezing meer zou plaatsvinden en dat het gehele
oude bestuur dan zou blijven.

Dit buitengewoon onsympathiek aandoend voorstel
viel bij de leden in zeer slechte aarde. Niet zo/eer
over de inhoud van het voorstel, dat beslist positieve
punten bevatte, maar over de wijze waarop het be-
stuur meende één en ander te moeten stellen. Uit de
hierna gehouden stemming bleek dat 30 leden zich
ui t spraken voor het rapport van de kommissie, 19 le-
den gaven hun fiat aan het bestuur terwijl 16 leden
blanko stemden. Dit betekende dus dat het oude be-
stuur kompleet verdween en dat de heren T. Meyer,
D. Besselink. W. Vruggink, F. Sctiarrenberg, J. Weg
en A. J. van Houte het nieuwe bestuur zullen vormen.

Samen met de kommissie van goede diensten (die aan-
bood in funktie te blijven totdat alles is geregeld) zul-
len zij de taken verdelen en verdere plannen in de na-
jaarsvergadering aan de leden voorleggen.

Gevraagd voor direkt

net winkelmeisje

BRUIL's
LEVENSMIDDELEN

Raadhuisstraat 14 Hengelo Gld

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

27 mei N VE V-rei s je
29 mei (WOENSDAG) open bejaardenmiddag

14.30 uur in het Jeugdcentrum
30 mei Herv. vrouwengroep Wildenborch
5-8 juni A vond vierdaagse Vorden
15 juni Tournooi vv Vorden afd. zaterdag 3e klas
22 juni Tournooi vv Vorden afd. zaterdag 2e klas
17aug. Feestavond S.V. Ratti voor leden in

zaal Schoenaker

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


	tmp01
	tmp02

