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Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Uitstapje
Een dertigtal leden van de Vrouwenclub uit het
Medler maakte een uitstapje naar de Flevohof. In
verband met de 's morgens neergutsende regen,
moest het aanvankelijke plan om naar Aalsmeer te
gaan, gewijzigd worden.

Men wendde daarom de steven naar de Flevohof,
het nieuwe rekreatiecentrum in de Flevopolder.
Dit enorme ontspanningsoord met zijn talrijke pa-
viljoens, modelwoningen etc. toonde de bezoekers
onder meer hoe de Nederlandse landbouw- en vee-
teelt momenteel beoefend wordt. In diverse gebou-
wen werden demonstraties gegeven. De bloemen-
pracht, het fruit en de champignonkwekerijen trok-
ken veel belangstelling.

Om 12 uur vertrok men weer, nu in de richting
Harderwijk waar het Dolfinarium werd bezocht.

Verder werd nog een bezoek gebracht aan het
overdekte tuincentrum in Bilthoven met zijn fan-
tastische bloemen- en plantenweelde. De dames
kregen volop gelegenheid hier rustig rond te kijken
en wat te kopen. Ook had men een ruime keuze in
diverse soorten tuinmeubelen en allerlei andere
tuingereedschappen.

Dat men voor zo'.n uitstapje heus niet naar het
buitenland hoeft te gaan, bleek toen de terugreis
werd aanvaard langs de fraaie landgoederen, zo-
als de Lage Vuursche, Drakensteyn en liet paleis
Soestdijk. In Klarenbeek werd een 'heerlijk diner
gebruikt waarna in Voorst nog even werd gewin-
keld. Om half elf was het gezelschap weer thuis
op het Medler.

Kollekte
De AVO-kollekte in de gemeente Vorden heeft
opgebracht ƒ 884,39. Hartelijk dank.

Vordens Toneel
Vrijdag 21 mei jl. gaf Vordens Toneel haar achtste
en laatste uitvoering van dit seizoen.
Ditmaal brachten zij ,,Dingen van de dag" in Olst
t.'g.v. de 45-jarig bestaande Oranjevereniging Ei-
kelhof. De enorme feesttent die voor deze gelegen-
heid was opgezet, was geheel gevuld met maar
liefst 700 toeschouwers, zodat er met een overigens
prima geluidsinstallatie gespeeld moest worden.

Dit alles inspireerde Vordens Toneel dermate dat
zij met subliem spel en rolkennis de gebeurtenis-
sen in het cafeetje van tante S j aan op de planken
zette ^veelvuldig onderbroken door ihet opklinken-
de applaus van de intens meelevende aanwezigen.
De voorzitter van de Oranjevereniging onder-
streepte dit alles en dankte de spelers en speelsters
voor hun fijne spel en 'hoopte dat hij nog eens
een beroep op de Vordenaren mocht doen, wat de
aanwezigen waardeerden met een daverend ap-
plaus. Voor Vordens Toneel een mooie afsluiting
van het seizoen.

Geslaagd
Aan de Hogere Paedagogische School te Arnhem
behaalde onze plaatsgenote mej. J. M. Woltering
het diploma voor onderwijzeres. Proficiat.

Op reis
Onder leiding van de heer Bouwmeester maakte
een uit 47 personen bestaand gezelschap uit het
Medler en omstreken het jaarlijkse uitstapje.

De reis ging naar Zuid-Limburg en Valkenburg,
waar o.a. de grotten werden bezocht. De tocht ging
via Klein Zwitserland met zijn mooie vergezichten
naar het vierlandenpunt bij Vaals en naar de mili-
taire begraafplaats te Margraten. In Lent werd op
de terugreis het diner gebruikt. Tegen middernacht
was men weer thuis; vol lof over de mooie reis.

Botsing
Op de Strodijk te Vorden botste zaterdagavond
een auto, bestuurd door de heer S. uit Warnsveld,
tegen een boom. Drie van de vier inzittenden raak-
ten dermate gewond dat zij naar het zieken'huis te
Zutphen moesten worden overgebracht. De per-
sonenauto werd totaal vernield.

Op Het Jebbink te Vorden vond een aanrijding
plaats tussen een personenauto bestuurd door de
heer D. uit Vorden en een bromfietser. De per-
sonenauto werd licht beschadigd, persoonlijke on-
gelukken deden zich niet voor.

VOOK NIEUWE INWONERS VAN VOKDEN:

Bent u nog geen abonné
van het veelgelezen en
geprezen weekblad Contact ?

Bon

Ook u wilt natuurlijk op de hoogte blijven van het plaatselijke nieuws en
de vele aanbiedingen van de Vordense middenstand.

Geeft u dan op als abonnee van Contact voor
slechts 6,00 tot en met eind december 1971.

Ondergetekende geeft zich op als abonnee van het weekblad CONTACT
editie Vorden.

Naam:

Adres:

Plaats:

<{elieve deze bon in te leveren b\j drukkerij Weevers, Nieuwstad 12 te
Vorden.

Jaarverg. VVD
Jl. woensdag hield de afdeling Vorden van de
VVD in hotel Bakker haar jaarvergadering, waar-
voor een zeer bevredigende belangstelling bestond.
In zijn openingswoord sprak voorzitter J. W. Pol-
man zijn voldoening uit over het voor de WD
gunstige stemmenresultaat in deze gemeente zowel
bij de gemeenteraads- als bij de Kamerverkiezin-
gen. Het goede resultaat in april jl. schreef hij mede
toe aan de goede representatie van de WD in de
raad door de VVD-raadsfraktie, hetgeen door de
vergadering met applaus werd onderstreept. Spre-
ker hoopte dat de stijgende tendens zich in de
toekomst onverminderd zal voortzetten.
Het financiële verslag van penningmeester H. S. J.
Albers meldde aan het slot van het boekjaar een
voordelig saldo.

Het jaarverslag van sekretaresse H. F. G. Sten-
ger-Torringa maakte melding van aktiviteiten van
bestuur, propagandakommissie en gespreksgroep.
Verschillende nieuwe leden konden worden inge-
schreven. Gememoreerd werd het overlijden van
de heren Dekker, Deketh en Baron van Wester-
holt.

Bij de bestuursverkiezing werd besloten het be-
stuur met drie leden uit te breiden, teneinde de
werkzaamheden meer te kunnen verdelen en zo tot
grotere aktiviteit te komen en voorts om zoveel
mogelijk diverse bevolkingsgroepen in het bestuur
vertegenwoordigd te hebben. Naast het zittende
bestuur werden bij akklamatie als nieuwe leden
gekozen de heren H. W. C. Haverkamp, mr M. A.
V. Slingenberg en G. J. Vruggink.

Tenslotte bestond er voor de aanwezigen gelegen-
heid tot het stellen van vragen aan de 'heren mr
R. A. van den Wall Bake, wethouder en H. Tjoonk
raadslid. In diskussie kwamen de slechte afwerking
van de woningbouwwoningen, de verhoging van
de hondenbelasting, het ziekenvervoer in onze ge-
meente, de vuilnisophaaldienst, speciaal voor de
buitengebieden, de probjJB^n rond het Nut en het
Jeugdcentrum en de instemng van het grondbedrijf.
De raadsleden gingen uitvoerig op de diverse pro-
blemen in en namen van wensen en verlangens
van verschillende aanwezigen goede nota.
Hierna sloot de voorzitter de vergadering.

Inbraak
In de nacht van dinsdag op woensdag jl. is er in-
gebroken bij de CLV Ons Belang te Vorden.
Door het indrukken van een ruit aan de achterzijde
van de gebouwen heeft men zich toegang versc'haft
tot de kantoren. De inbrekers die het kennelijk 'had-
den voorzien op de brandkast, zijn vermoedelijk in
hun nachtelijke ,,arbeid" gestoord. Met behulp van
een elektrisch snij-apparaat dat uit de smederij van
de CLV was ontvreemd, trachtte men de kluis te
openen, maar verder dan de laatste beveiligings-
plaats is men niet gekomen. In de kantoren, waar
alles overhoop werd gehaald, is een grote ravage
aangericht, terwijl ook een begin van brand is ont-
staan, die de inbrekers kennelijk zelf geblust heb-
ben. Uit het kantoor van 'het bij de gebouwen
staande benzinestation iheeft men het aanwezige
kasgeld ontvreemd. De plaatselijke politie 'heeft
de zaak in onderzoek.

Nieuws van
de kerken

Pinksterdiensten
Verschillende groepen en koren hebben hun mede-
werking toegezegd aan de kerkdiensten op Pink-
steren in de Hervormde kerk. Op de Ie Pinkster-
dag zal om 8.30 uur een Pinksterjubel gehouden
worden in samenwerking met de zondagsscholen
uit het dorp, de Wildenborch en het Medler. Te-
vens zal in deze vroegdienst het Vordens combo
„Hope and Joy Seventy" enkele liederen zingen.

In de Pinksterdienst om 10 uur zullen zingen het
Vordens Dameskoor en ook de Kindercantorij.
(Zie advertentie.) Na de diensten zal er, evenals
het vorig jaar, koffie geschonken worden in het
catechisatielokaal achter de kosters won in g. Gas-
ten, vakantiegangers en gemeenteleden zijn er van
harte welkom.

De ouders van de zondagsschoolkinderen worden
er op gewezen dat de kinderen ca kwart over acht
in ieder geval vóór half negen in het catechisatie-
lokaal worden verwacht. Samen met de leiding
gaan de kinderen dan via de toreningang zingend
de kerk in.

De korte preek is grotendeels gericht op de kinde-
ren. Er zal veel gezongen worden. Liturgieën wor-
den voor beide diensten gestencild. Dominee Kra-
jenbrink hoopt de diensten te leiden.
Op de 2e Pinksterdag zal er om 10 uur een geza-
menlijke dienst gehouden worden in de dorpskerk.
Voorganger is dominee W. Kats, Gereformeerd
predikant te Apeldoorn. Ook na deze dienst zal er
koffie geserveerd worden in het catechisatielokaal.

Frankering bij abonnement kantoor Vorden

kerkdiensten

ZONDAG 30 MEI ( I e PINKSTERDAG)

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink (Pinksterjubel)

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. J. B. v. d. Sijs te Warnsveld
19.00 uur ds. J. B. v. d. Sijs te Warnsveld

MAANDAG 31 MEI (2e PINKSTERDAG)

Hervormde kerk
10.00 uur Gezamenlijke Pinksterdienst o.l.v. ds.
W. Kats, Geref. predikant te Apeldoorn

Gereformeerde kerk
10.00 uur Gezamenlijke dienst in de Ned. Herv.
kerk o.l.v. ds. W. Kats te Apeldoorn

R.K. kerk dorp
Zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur
en 10.00 uur Hoogmis.

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster M. A. Stoop, tel. (05752) 1762.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12 uur tot dinsdagmorgen
7.00 uur en de week daarna
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

Geboren: Jochen Joseph, zoon van J. G. van Dru-
ten en Z. J. Vrieze; Derk Jan, zoon van D. J. Bes-
selink en G. J. Groot Roessink.

Ondertrouwd: ]. H. F. ten Barge en D. H. de
Greef; A, Groot Enzerink en A. A. Marskamp;
J. Groot Jebbink en G. J. Ligtenbarg; M. H. Vij-
zelaar en A. C. E. Nash.

Gehuwd: J. Oosterink en B. C. Wuestenenk.
Overleden: Geen.



* Kwaliteit

* Service
SUPERMARKT ,

* Lage prijzen
presenteert voor de Pinksterdagen :

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

RUNDERROLLADE
heerlijk gekruid 500 gram vanaf

OSSESTAART
500 gram

VARKENSROLLADE
heerlijk gekruid 500 gram vanaf

RUNDERLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

98
368
168
428
298
398

HAM

SNUWORST

BOERENMETWORST
GEBRADEN ROLLADE
ROSBEEF

150 gram 99

150 gram 89
150 gram 89

100 gram 109

100 gram 119

Uit onze diepvries:
PINGO HAANTJES

plm. 950 gram

PATATES FRITES
kilo

BRAADKUIKENPOULET
500 gram

BITTERBALLEN
per pak

279
159
219
79

Uit ons wijnhoekje:
Onze bekende
TANNER SHERRY
PER 3 FLESSEN

slechts

JONNY TIC vruchtenwijn met
jonge jenever van 345 nu

CHEERIO vruchtenwijn met ci-
troenbrandewijn per fles

BOERENJONGENS 12% alcohol
3/4 literpot per fles

395
999
279
225
345

Herschi
VRUCHTEN-
LIMONADE
literf les 75
elke 2e fles

39

Herschi

PUB UB

literf les 69
elke 2e fles

35

DIXAP
ingedikt appel-
sap goed voor

3 liter
van 215 voor

179

Gezinsfles

Luycks

SLASAUS

van 215 voor

179

Emmertje
•

Luycks

FRITESSAUS

van 198 voor

169

BIJ AANKOOP VAN ƒ 15,00 BOODSCHAPPEN

1 Grote plak CHOCOLADE
200 GRAM VOOR SLECHTS

2 x 200 gram

LEVER-
PASTEI

deze

week voor

409

Ovaal blik

HARING IN

TOM. SAUS

geen 119 maar

89

Bij uw patates

frites Geurts

APPELMOES

2 potten voor

99

Veluco

AARDBEIEN

OP SIROOP

literblik

179

Literblik

ANANAS

van 169

voor

119

GOLDEN WONDER

Potato of Paprika
CHIPS

GROTE BAAL VOOR MAAR

79
DIT IS ONGEKEND:

1/2 LITERBLIK ASPERGES
VOOR MAAR

eti (tuut
AARDBEIEN

PRACHT BLOEMKOOL

FLINKE KOMKOMMER

RABARBER

SPITSKOOL

HANDSINAASAPPELEN

PANKLARE ANDIJVIE

per doosje 95

per stuk 98

per stuk 39

2 kilo 98

kilo 79

10 voor 189

500 gram 69

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

VAN DOORN KOEKJES
div. soorten van 98 voor

ADVOCAAT- TRIO- OF
JAVAWAFELS nu per pak

GEVULDE SINASSCHIJFJES
lekker snoepje

FIGUURSCHUIM
grote zak vol

TISJOU SERVETTEN

nu

85

65

69

65

Superunie

ROODMERK
KOFFIE

205
elk 2e pak

159

Fijne Chinese

SPERZIE-

BOONTJES

van 98 voor

79

Grote zak

P.C.D.

ZOUTE
PINDA'S
500 gram

149

v. d. Pijl

AUGURKEN

literpot

deze week

109

4 in een

CELWA 1000
CLOSET-
PAPIER

geen 125 maar

85

fraaie kleuren 25 stuks 1 \/

HONIG MIE Q_
groot pak van 110 voor %/O

DAMESVERBAND -IQ C
Ardita 2 pak voor IOO

HEERLIJKE SPRITSSTUKKEN _Q
groot pak voor /%J



Met grote dankbaarheid en
vreugde berichten wij de
geboorte van ons zoontje en
broertje

Derk Jan
ERIG
D. J. Besselink
G. J. Besselink-

Groot Roessink
Ronald

Vorden, 24 mei 1971
Deldenseweg 8

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
felicitaties, bloemen en ca-
deaus, bij ons 25-jarig hu-
welijk ontvangen.

M. Regelink
A. B. Regelink-

Tiessink
Vorden, mei 1971
Deldensebroekweg 2

Voor de vele blijken van be-
langstelling bij ons 25-jarig
huwelijk, zeggen wij allen
hartelijk dank.

G. J. Wolters
G. Wolters-Hofman

Vorden, mei 1971
Zutphenseweg 14

Voor de vele cadeaus, bloe-
men en felicitaties die wij op
3 april mochten ontvangen,
zeggen wij hartelijk dank.

D. W. Buunk
H. A. Buunk-

Korenblek
Vorden, mei 1971
Almenseweg 2

Voor de belangstelling en
hartelijk medeleven, betoond
tijdens de ziekte en na het
heengaan van onze innigge-
liefde zoon, broer, kleinzoon
en neef

HARBY
betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
Fam. J. Bargeman

Vord'en, mei 1971
De Haar 2

Ook uit naam van de ove-
rige familie dank ik allen
die hun deelneming hebben
betuigd na het overlijden
van onze lieve man, vader
en grootvader

BEINHABD HISHINK
G. J. Hishink-Norde

Vorden, mei 1971
De Steege 12

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Verhuur
gelegenheidskleding u oor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen,
telefoon 2264

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

VOOR

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Gezocht te Vorden per eind
augustus 1971: Woonruimte
met eigen kookgelegenheid.
Ongemeubileerd en eventu-
eel niet gestoffeerd.
Mej. H. Faber, Ulflecht 11,
Beetsterzwaag

Te koop: Hooiventilator
3 pk, 3 jaar oud. F. Helmink
Onsteinseweg 19, Vorden
telefoon 6701

r^rererere'Kflre'i'̂ KTiOTSTOre're^

Op dinsdag 1 juni a.s.
ouders en grootouders h
te herdenken.

>
1 A. HENGEVELD

en
F. HENGEVELD-KUYPERS

Vorden, mei 1971
Berend van Hackfortweg 24

Receptie van 16.00 tot
restaurant „'t Wapen ^
Smit) te Vorden
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hopen onze geliefde
un 25-jarig huwelijk

Henk - Thea
Erwin

Harry
Edith
Rudy

17.30 uur in café-
/an Vorden" (F. P.
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WIJ VRAGEN:

1 of 2 dames
of echtpaar
voor het schoonhouden der kantoren.

Hoog loon, goede sociale voorzie-
ningen.

RAIFFEISENBANK

Ruurloseweg 21 - Telefoon 05752-1888

P.v.d.A.
AFDELING VORDEN

WENS IN
KLAAG IN
OP DINSDAG l JUNI A.S.

's avonds van 19.30-21.00 uur in
Café Eskes

GEVRAAGD:

TIMMERLIEDEN

METSELAARS

Aannemersbedrijf firma

C.J.H. Cuppers
&Zn

Hengelo Wilhelminalaan 2, tel. 1729

Vorden Eikenlaan 6, telefoon 6648

Hot pants

de grote
mode!
in de nieuwste kleuren bij

Wapen- en sporthandel

Martens
sleede <loeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Wie goed geluid wil,
komt eerst luisteren

Aanbiedingen
Draagbare radio

,,Philips" met FM, inkl. batterijen

van 139,— nu 114,00

Portable AM/FM
met zenderkeuzetoets. Betere geluids-
weergave. Grote betrouwbaarheid.
Laag batterijverbruik

van 310,— nu 249,00

Cassette recorder
„Erres" met inbegrip van batterijen,
draagtas, microfoon, netvoedingsap-
paraat en musiccassette

van 239,60 nu 199,00

Radio cassette recorder
„Toshiba" een handig te bedienen en
kompakt apparaat, meeluisteren, op-
nemen en afspelen, alles in één

zeer lage prijs 348,00

Ruime keus
Philips - Erres - Grundig - Telefunken - Schaub
Lorenz - Toshiba

RADIO- EN TELEVISIEHANDEL

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

^ verf in de kleuren Tan morgea
nilllirUPrf ÏMr een feestelijk huis

l U voor binnen en buiten
Toor grote en kleine kamers
haal ripolii-verf bij:

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Telefoon 1567

ƒ / i ' \ fl •'l \'

n Parapluweer
verandert in
pa ra sol weer..

Dan denkt U aan lekkere zitjes
in de zon buiten.En aan wat
vlotte moderne tuinstoelenjnet
een fleurige parasol erbij.
Als U ook buiten goed wilt zitten
Kom dan even bij ons binnen,
waar buitengewoon veel variatie
in tuinmeubelen te zien is.

HET IETS BETERE BIJ

N.C.B.
AFDELING VORDEN

Inlevering
vakantiezegels

OP DINSDAG l JUNI A.S. VAN

7-10 UUR ZUTPHENSEWEG 40 TE

VORDEN

De P.V. van Sociaal Fonds Bouw-

nijverheid

PINKSTERDIENSTEN
SN DE HERVORMDE KERK
Ie PINKSTERDAG

8.30 uur Pinksterjubel.
De kinderen van de drie zondagsscho-
len worden ca 8.15 uur in het cate-
chesatielokaal verwacht en gaan
daarna samen zingend de kerk in via
de toreningang. Medewerking verleent
ook het Vordens Combo.
10.00 uur Pinksterdienst m.m.v. het
Vordens Dameskoor en de Kinder-
cantorij.

Ds. Krajenbrink hoopt beide diensten
te leiden.

2e PINKSTERDAG
10.00 uur Gezamenlijke dienst o.l.v.
ds. W. Kats uit Apeldoorn

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERITen PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

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

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Breng uw wensen in vervulling

Spaar er voor!
RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden
Telefoon 05754-514 - Dorpsstraat 9 - Wichmond

Bakkersvakantie
VAN l TOT EN MET 13 JUNI GAAT MET
VAKANTIE

BAKKERIJ VAN GRONINGEN
Dorpsstraat - Vorden

De gezamenlijke bakkers

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

WIJ ZIJN MET VAKANTIE

van dinsdag l juni tot

en met donderdag

17 juni

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Elk 3e pak Spar koffie

2 BLIKKEN SPERZIEBONEN 139

2 PAKJES SPAR MARGARINE ... van 92 voor 82

2 FLESSEN LIMONADEGAZEUSE 75

NETJE a 3 STUKS PRINCE FOURREE 105

1.1 JAFFA'S . 198

200 gram leverworst 73

4 BEKERS JAFFA DRINK van 144 voor 110

2 KILO GOLDEN DELICIOUS . .198

l fles cider Ronsard van 360 voor 198

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



Zoekt u een goede hengelsport uitrusting ?
zoals: werphengels hol of volglas, zeewerphengels, telescoopwerphengels, vaste hengels telescoop of insteek, bamboe-, tonkin- of

f rans rieten hengels. Werpmolens, dobbers of pennen, foedralen, schep- en leef netten, nylon en tuigjes, hengelsteunen, vistassen,

viskoffers, visstoelen met en zonder leuning, haken, loodartikelen, aasvoeders en maden, regenkleding, vishoeden enz. enz. enz.

Voor een |(LUVERS'
enorme sortering

naar:
voeder en vissport

Zutphenseweg 53, Vorden, tel. 05752-1318

'De hengelsportzaak

van de

Achterhoek'

Toelever i ngsindustrïe
Productieontwikkeling en fabricage van

electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.

In onze vestiging in HENGELO GLD hebben wij de beschikking gekregen over een
ruimte, die ingericht is als montage-atelier.

Er zijn nog „open" plaatsen voor NIET technisch geschoolde medewerkers (sters)

die mannenlonen willen verdienen.
kunnen dit atelier ook bezetten.

Uit welke branche U ook komt, durf de stap te zetten, het werk is beslist NIET
moeilijk.

Voorwaarden voor goede verdiensten zijn:

— HANDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID
DE WIL OM TE WERKEN

Gaarne willen wij u de gelegenheid geven meer te weten te komen over de moge-
lijkheden, die er in ons bedrijf voor u zijn zoals: de verdiensten, de sociale voor-
waarden en de werksfeer.

Komt gerust vrijblijvend even praten of bel even onder nr. 05753-1900 of 05440-2163
om een afspraak e.v. bij u thuis.

U kunt ook 's avonds terecht bij onze personeelschef, telefonisch te bereiken onder
n r. 05440-2285.

N.V. Nederlandsen? Apparatenfabriek NEOAP
CNEDAPj POSTBUS 6 - GROENLO OUDE WINTERSWIJKSEWEG 7

Gevraagd met spoed

een flink meisje
die ons in ons cafetariabedrijf wil
komen helpen.
Intern - goed loon.

G. C. STAAL
Krimweg 28 - Hoenderloo
Telefoon 05768-368

Zojuist ontvangen grote partij

2e soort
geschaafde en
geploegde

PLANKEN
2,1 x 9,5 cm, vele lengtes

slechts ƒ 6,40 per vierkante m
exklusief BTW

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

GAS- EN OLIEHANDEL

vraagt ervaren

vrachtwagen
chauffeur
Nijverheidsweg 4 - Vorden - Tel. 1736

Heugatapijt
5 JAAR GARANTIE

Uw dealer voor Vorden en omstreken

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Betontegels
30 x 30 cm grijs 0,55
40 x 60 cm grijs 2,80
50 x 50 cm grijs 2,80
40 x 60 cm rood 3,25
50 x 50 cm rood 3,25

Gewassen
grinttegels

50 x 50 cm 3,95 p. stuk

Alles
uit voorraad leverbaar

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- Hl

:>^; ;. v;:>*«l. W» f-' :•:' mm

jSpaakJüngir

SU speciale WOLF-tuinmest
met langdurige werking -
Nieuw!
Bevat de juiste voedingsstof-
fen voor tuinplanten. Deze
mest vervangt nu vele! Werkt
uitstekend bij aardbeien,
groenten, bloemen, waarde-
volle sierstruiken en frult-
boompjes.
SU 08 pak voor ca. 70 -100 m2

(al naar aantal planten) ƒ 9,80
SU 1 groot pak voor ca. 200 -
250 m2 (al naar aantal planten)

ƒ 19,80

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Betonramen
betonroosters
betonrooster-

balken
Nu goedkoper dan ooit.

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- H86

Te koop: Goed onderhouden
Solex. Hackforterweg 15
Wichmond

Houten
garages

plm. 3,25 x 5 m.

Uitneembaar met
kanteldeuren

ƒ 1475,— inkl. BTW

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Telefoon 05752- 1486
Schoolstraat 6 Vorden

orkesï

THE
WOODPECKERS

NCORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Kleuren
Televisie

AJAX -

PANATHINABKOS

in kleur op 2 juni a.s.

ELEKTRO TECHNISCH

INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg - Vorden
Telefoon 05752-1253

Te koop: PI m. anderhalve
ha hooigras. B. A. Luesink,
Bolderhorst de Horst l,
Vorden. Briefjes inleveren
voor dinsdag l juni 'savonds
19.00 uur

Kunststof
keuken
2 m lang

kompleet met roestvrij-
stalen blad

slechts ƒ 360,—

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Contact, ook voor u
een uitstekend weekblad

Te koop gevraagd: Enige,
koperen ketels ƒ 100,— tot
ƒ 850,— per stuk; enige
klokken ƒ 500,— tot
ƒ 1.500,— per stuk; kabinet-
ten, kasten, kisten, goud,
zilver, tin enz.
Brieven of bericht aan:(

de Panne Borkeld 46a Hol-
ten (O.) Niet op zondag

zoekt:

jongens
en meisjes

die mee willen werken aan een prima
aflevering.

Cloed loon - schoon werk.
Kom eens even langs

Industrieweg - Vorden - Telefoon 05752-1465
na 19.00 uur: H. K. van Gelreweg 30 te Vorden

Balastore
zonwering

uit voorraad leverbaar

jalouzïën
korte levertijd

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Gevraagd: Hulp l of 2 hal-
ve dagen per week.
De Waard, Beatrixlaan 14,
Vorden, aanmelden
's avonds na 19.30 uur



Donderdag 27 mei 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang na. 8

Wegens omstandigheden te
koop: l Kaptein Mobylette
bromfiets z.g.a.n. tegen zeer
redelijke prijs. Inlichtingen
H. W. Groot Enzerink, Zut-
phenseweg 21, telefoon 1254

STOFFEN
TE KTTST EN
TE KEUR

Looman
VORDEN

Onderwijzeres, 21 jaar,
zoekt per l augustus: On-
gemeubileerde zit-slaapka-
mer met kookgelegenheid.
Brieven: Mej. A. Zomerhuis
Van Goghstraat 8, Arnhem

juweel
kleurvogel

Doe-het-zelf service

URTERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Vanaf heden weer

chry santen
voor de tuin in diver-
se kleuren.

BLOEMISTERIJ

Wehmezicht
Te koop: Hooigras 2y2 ha.
Briefjes inleveren tot dins-
dag l juni a.s. A. F. J.
Waarle Ruurloseweg 107 te
Vorden, event. ook in ged.

Te koop: Dragende geiten
Joh. Besselink, Deldense-
weg 8, Vorden, tel. 1700

Profijt
AANBIEDING

MIXETTE
licht in gewicht
(360 gram)
Een snelheids-
mixer.
Uitneembare
klopper.

Merk „Philips"
nu van ƒ 31,—•

voor 22,95

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Te koop: Een ijzeren (trac-
tor) kar op luchtbanden en
e<>n l jaar oude hond Bou-
vier x Collie, zeer lief bij
kinderen. A. Bruins, Bogge-
laar 5, Warnsveld

Te koop: Vlot neurende
maal. B. Wullink, Almense-
weg 6 Vorden

T.k.a. in prima staat verke-
rende oliehaard, merk In-
terno, type Cornus, event.
met 50 l kamertank. Sta-
ringstraat l, Vorden

Te koop: Eetaardappelen
Pimpernel. H. A. Wopereis
Hamsveldsezijweg 2, Kra-
nenburg

Bij inschrijving te koop:
Kuilgras anderhalve ha.
Briefjes inleveren voor 29
mei 17.00 uur H. J. Barink
Kruisdijk 3, (Hackfort)

Te koop: Eetaardappelen
Bleumink, Kerkhoflaan 7
telefoon 1651

Denkt u aan het af-
halen van de

stekplanten van
Nutsfloralia

donderdag 27 mei van
3-4 uur in het Nuts-
gebouw ?

Te koop:
KOOL- EN
SLAPLANTEN

D. Klein Geltink,
„Klein Garmel" Vorden

Te koop: Plm. 3 ha hooi-
gras in 3 percelen. Briefjes
inleveren voor 2 juni.
W. J. Addink „'t Rasink"
Warken

Te koop: 1-paards gras-
maaimachine, goed onder-
houden. B. F. Bennink,
Wildenborchseweg 18 Vor-
den

Meisje van 14 jaar biedt
zich aan als vakantiehulp,
liefst in winkel of huishou-
ding met kleine kinderen.
Telefoon 05751-387

Alle landbouwiverk-
t ui ge n

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Kmrs

Weldadige schoen-
tjes voor veel ge-
bruikte en mode-
minnende voetjes

Wullink's
schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Onbetwist
de schoenenspecialist

STILL-
PATRONEN

VERKRIJGBAAR
BIJ

Looman
VORDEN

VOORAL UW

Wapen- en sporthandel

Martens
steedr doeltreffend!

Z-utphenseweg - Vorden

Luxaflex
zonnewering

UW DEALER

Woning-inrichting en textiel

HELMINK
Zutphenseweg - Vorden

Raadsvergadering
der gemeente Vorden
RAAD VAN VORDEN BESLOOT TOT
VERHOGING HONDENBELASTING
In de dinsdagavond in Vorden gehouden openbare
raadsvergadering stelden B & W aan de raad voor
de hondenbelasting te verhogen. Tot dusver (ruim
24 jaar) betaalde men in Vorden ƒ 10,— voor een
hond aan belasting. De gedachten van B & W gin.
gen uit naar een bedrag van ƒ 25,—, maar aange-
zien dit een forse verhoging zou gaan betekenen,
stelden B & W voor het bedrag te bepalen op
ƒ 15,— voor de eerste hond (eventuele 2e hond
ƒ 25,— en voor elke volgende hond ƒ 10,— meer
dan de voorafgaande hond).
Dit voorstel van B 6 W bracht heel wat tongen
in beweging want de raad presteerde het om ze-
ker een 'half uur over dit voorstel te diskussiëren.
De heer 'Regelink (AR) : ,,Ik ben tegen een verho-
ging, men moet een hond voor de mensen buitenaf
zien als een bef aan de deur".
Het voorstel van B & W behelsde tevens dat hij
die niet meer dan één hond houdt, zijn aanslag
met 50 procent verminderd kan worden indien hij
aantoont dat het inkomen van zijn gezin niet het
bedrag overschrijdt, waarboven aanspraak bestaat
op vrijstelling van de verplichting tot het betalen
van de omroepbijdrage. Naar aanleiding hiervan
bepleitte de heer G. Koerselman (PvdA) vrijstel-
ling van hondenéblasting voor de groepen met de
laagste inkomens.
De heer J. W. Gerritsen (Binding-Rechts) ging
zelfs nog een stapje verder en bepleitte volledige
afschaff ing van de hondenbelasting. „Voor de ge-
meentelijke financiën is het bepaald niet zó dat die
paar duizend gulden meer hondenbelasting iets op
de begroting uitmaakt. Deze belasting heeft dus
geen bestaansgrond." De heer Gerritsen sprak hier
zelfs van diskriminatie. Want, zo stelde hij, voor
vele sporten en rekreatie worden subsidies beschik-
baar gesteld, terwijl hondenliefhebbers alleen maar
moeten betalen. ,,Waarom wel de hond en niet de
poes, kanarie of bv. het goudvisje." Namens ruim
honderd hondenliefhebbers overhandigde de frak-
tie van Binding-Rechts de voorzitter een schrifte-
lijk protest.
Voorzitter Van Arkel merkte op dat B & W met
dit voorstel tegemoet zijn gekomen aan een inder-
tijd door de begrotingskÉ^missie gedane suggestie.
Wethouder G. J. Bannir^r (GHU) was van mening
dat B & W hier zeer soepel te werk waren gegaan.
„Gaan wij de hondenbelasting afschaffen dan kun-
nen de mensen wellicht te lichtvaardig een hond
gaan aanschaffen, hetgeen o.a. leidt tot vervuiling
van het dorp etc." ^B
De heer Tjoonk (VVD^^vas tegen verhoging van
de belasting, terwijl de heer Mennink (CHU)
juist achter het voorstel van B & W stond.
De heer Lichtenberg (KVP) werd medegedeeld,
dat, wanneer de verhoging zou doorgaan, dit voor
de gemeente ca ƒ 3000,— meer aan inkomsten zou
gaan opbrengen.
Na veel heen en weer gepraat werd het voorstel
van de heer Gerritsen (Binding-Rechts) nl. af-
schaffing van de hondenbelasting, in stemming ge_
bracht. Behalve de heren Gerritsen en Gotink was
de raad tegen afschaffing van deze belasting zodat
uiteindelijk het voorstel van B & W werd aange-
nomen.

INSTELLING GEMEENTELIJK
GRONDBEDRIJF
Reeds jaren is er door de raad (de heer Gerritsen)
aangedrongen op de instelling van een gemeentelijk
grondbedrijf. Op voorstel van B & W besloot de
raad tijdens deze vergadering voor de instelling
van een dergelijk bedrijf met ingang van l januari
1972.
De woning Zutphenseweg 59 en de woning Be-
rend van Hackfortweg 10 zijn onbewoonbaar ver-

Voor
de feestdagen

Fi'Êcandeaiiy karbona-
de, rosbief, boefstuk,
rollade, schnitzels

Reklame
260

225

VERSE WORST
500 gram

GEHAKT
500 gram

BOTERHAMWORST
200 gram 80

GEBR. GEHAKT
200 gram 120

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

klaard en zullen z.s.m. worden afgebroken. De
huidige bewoners hebben B <£> W intussen mede-
gedeeld naar elders te zullen vertrekken.
De heren Gotink (Binding-<Rechts) en Lichtenberg
(KVP) informeerden of B & W nu ook een extra
kontignent woningen krijgt toegewezen. Er blijken
nl. nog meer woningen in Vorden te zijn (aldus
wethouder Van den Wall Bake, VVD) die mo-
gelijk onbewoonbaar verklaard zullen worden. B
6 W zullen informeren of extra woningen verkre-
gen kunnen worden.

AANLEG OOSTELIJKE RONDWEG
Voor het verharden van de oostelijk rondweg
(Horsterkamp) besloot de raad op de kapitaal-
dienst een bedrag uit te trekken van ƒ 205.000,—.
Voorts werd besloten tot onderhandse aanbeste-
ding. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd
onder direktie van de Kon. Heide Mij.
Mevr. Van der Heide-van der Ploeg (PvdA) werd
desgevraagd medegedeeld, dat het verkeer komen-
de uit de richting Zutphen normaal door het dorp
zal gaan. De oostelijke rondweg is meer voor het
verkeer komende uit de richting Hengelo naar bv.
Lochem, Almen, Ruurlo, Winterswijk. De weg zal
geen voorrangsweg worden.
De heer Tjoonk (VVD) vroeg zich af: „Waarom
toch altijd onderhandse aanbestedingen ?" Hem
werd door wethouder Van den Wall Bake mede-
gedeeld dat deskundigen B & W de verzekering
hadden gegeven dat dit de goedkoopste manier van
aanbesteding is. ,,Ik weet het niet en ik geloof het
ook allemaal niet", verzuchtte de heer Tjoonk.

VERBETERING MISPELKAMPDIJK
De Mispelkampdijk wordt verbeterd. Voor het
provisorisch verbeteren trok de raad een bedrag
uit van ƒ 18.725,—.
Mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg (PvdA) wees er op
dat de sloot langs de Mispelkampdijk zo enorm
stinkt. B & W weten niet of hier wat aan gedaan
kan worden maar zullen het in elk geval onder-
zoeken.
De heer Regelink (AR) bepleitte invoegstroken
nabij Tragter (daar waar de Mispelkampdijk op
de rijksweg uitkomt). De heer Van Arkel merkte
op dat van GS een ^fc-ijven is binnengekomen dat
de grens bebouwde^Rn (op advies van de Rijks-
watrestaat) -niet verlegd zal worden.
Als bijdrage in de aanlegkosten Parallelweg op de
Kranenburg 'besloot de raad ƒ 13.300,— uit te
trekken.

AANLEG PARKBBRGELEGENHEI'D
BIJ HET ZWEMBAD
Zowel aan de noordkant als aan de zuidkant van
de weg langs het zwembad zal parkeergelegenheid
worden geschapen, waar ruim 100 auto's t.z.t. ge-
parkeerd kunnen worden. De kosten bedragen
liefst ƒ 35.400,— waarvan de fraktie van de PvdA
toch wel enorm was geschrokken. Asflateren is nu
eenmaal een dure zaak, merkten B & W op.
Mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg (PvdA) stelde wel
voor vakken te maken, zodat de auto's niet in de
-lengte geparkeerd worden, hetgeen door B 6 W
zal worden bekeken.
B & W hebben uitvoerig gekorrespondeerd met de
NS over de verbetering en beveiliging van de ver-
schillende overwegen in de gemeente. Daarbij is
overeengekomen dat de NS de overwegen in de
Gazoorweg, Kostedeweg, Brandenborchweg, Ei-
kenlaan en Oinsteinseweg zal voorzien van een
automatische knipperlichtinstallatie, zgn. aki. De
kosten bedragen gemiddeld ƒ 65.000,— per over-
weg. Als tegenprestatie zal de gemeente voorzie-
ningen dienen te treffen voor het diepladervrijma-
ken van de overwegen. Kosten ƒ 27.000,—.
Ter vervanging van enkele verroeste palen en fra-
mes van straatnaamborden (plm. 50 stuks) trok
de raad ƒ 2000,— uit.
Voor de 'bouw van een loods voor gemeentewer-
ken werd ƒ 8300,— uitgetrokken. Voor de ver-
vanging ketel centrale verwarming in het gemeen-
tehuis werd ƒ 18.000,— uitgetrokken; idem voor
het gymnastieklokaal ƒ 15.000,—.
Met het oog op een eventuele tweede gymnastiek-
zaal had de heer Bosch (PvdA) gaarne gezien dat
de aanschaf van deze ketel uitgesteld zou worden
tot deze zaal er definitief zou komen. B S W wis-
ten echter niet wanneer dit lokaal gerealiseerd zal
worden. Dit betekent wel dat er dan t.z.t. een
tweede ketel bij zal moeten komen.
De revisie dynamisch archief en invoeren nieuwe
arbeidsprocedure op het gemeentehuis zal f 11.000
gaan kosten. De heer Bosch (PvdA) vroeg i.v.m.
deze arbeidsprocedure of er nog meer kosten ge-
maakt moeten worden. Niet veel, aldus sekretaris
Drijf hout. Wanneer de nieuwe procedure is inge-
voerd, wordt de raad ingelicht over het effekt van
deze maatregelen, aldus kreeg de heer Bosch des-
gevraagd te horen.
Voor de aanschaf van schoolborden en brandbe-
strijdingsmiddelen t.b.v. de Prinses Julianaschool
besloot de raad ƒ 2118,50 uit te trekken.

AAN. EN VERKOOP GRONDEN
De raad besloot tot aankoop van 530 vierkante m
grond aan de heer J. H. Wahl voor totaal ƒ 3.710,-
aankoop van 80 vierkante meter grond van de heer
F. P. Smit voor ƒ 1000,—; overname om niet 52
vierkante meter grond van de heer Th. J. M.
Schoenaker voor de aanleg van een parkeerhaven
op de Kranenburg; verkoop van 305 vierkante m
grond aan De Steege aan de heer A. J. Smeenk
voor in totaal ƒ 4.575,—; verkoop van 289 vierkante
meter grond aan De Steege aan de heer J. van den
Broek voor in totaal ƒ 5.055,—; verkoop van 44
vierkante meter grond aan De Steege aan de iheer
L. B. M. Westerhof voor in totaal ƒ 1020,—; ver-

koop van 52 vierkante meter grond aan Het Jeb-
>bink aan de heer W. A. Ridderhof voor ƒ 1404,—;
verkoop van 970 vierkante meter grond aan de
heer J. C. van Schagen (bouwterrein gelegen op
de hoek van Het Jebbink en Het Molenblick) voor
in totaal ƒ 32.010,—; verkoop van 1555 vierkante
meter grond aan De Steege voor de 'bouw van 2
dubbele woningen aan de fa Rouwenhorst te Ruur-
lo voor in totaal ƒ 39.501,—; verkoop van 81 vier-
kante meter grond aan de Pieter van Vollenhoven-
laan aan de heer J. W. Bijenhof voor in totaal
ƒ 2106,—.
In verband met het verbeteren en verharden van
de Schoolhuisweg kocht de gemeente van een 12-
tal eigenaren stroken grond. Vrijwel al deze per-
celen werden om niet aan de gemeente overgedra-
gen.
De heer Mennink (CHU) die destijds bezwaren
maakte tegen het beplantingsplan langs deze weg,
werd medegedeeld dat een nieuw beplantingsplan
aan de betreffende personen zal worden voorge-
legd. De heer Van Arkel wees er wel op dat, wan-
neer dit plan ook op bezwaren zou stuiten het oor-
spronkelijke plan er zal worden „doorgedrukt".
Verder zal de gemeente gronden ruilen bij de
„Bergkappe" en de „Bonenkamp" i.v.m. verbete-
ringswerkzaamheden aan de Veengoot. Voorts
werd het pootrecht overgenomen van de heer Ko-
ning uit Almen (die het pootrecht had op 307 m
grond langs de „Bergkappe") voor een bedrag
van ƒ 2,50 per meter.

BOUWRIJPMAKEN
BESTEMMINGSPLANNEN
In verband met de voortschrijdende woningbouw
in de bestemmingsplannen Boonk en Zuid, moeten
dit jaar in deze plannen diverse werkzaamheden
plaatsvinden, zoals herstraatwerk, aanleg van trot_
toirs en parkeergelegenheden, grondwerk, opho-
gen bouwterrein, aanleggen noodstraten (waaron-
der de parallelweg langs een gedeelte van de toe-
komstige oostelijke rondweg). Tevens dient in het
bestemmingsplan Kranenburg een gedeelte van de
weg De Banenkamp als noodstraat te worden aan-
gelegd. De kosten voor één en ander zijn door het
bureau gemeentewerken geraamd op in totaal
ƒ 229.010,75 waar .nog bijkomt een bedrag van
ƒ 98.355,50 arbeidsloon gemeentewerklieden.
Nu bleek dat de post arbeidsloon de begroting met
ca ƒ 30.000,— doet overschrijden. Vandaar dat de
heer Van Arkel voorstelde om plan Zuid II (ƒ 47.
873,— plus ƒ 14.873,—) voorlopig te schrappen
en bovendien nog eens ca ƒ 17.000,— uit de ge-
wone dienst naar de kapitaalsdienst over te boe-
ken. Dit tot grote verbazing van de kommissie pu-
blieke werken (bestaande uit de heren Bosch, Ger-
ritsen en Lichtenberg) die destijds van de gemeen-

,te-architekt de heer v. d. Broek de verzekering
hadden gekregen dat alles gerealiseerd zou kunnen
worden. De iheren gingen overigens wel met het
voorstel van B & W akkoord met de aantekening
in de toekomst gespaard te blijven van dergelijke
„verrassingen".
Voor het leggen va.n riolering in de bestemmings-
plannen Boonk en Zuid voteerde te raad een to-
taalbedrag van ca ƒ 34.521,—.

Jeugdtournooi
touwtrekken
De leerlingen van de Vordense lagere scholen
zullen a.s. zaterdag 29 mei op een door de sport-
kombinatie Medler te organiseren jeugdtoernooi el-
kaars krachten gaan meten.
Het toernooi wordt gehouden nabij het clubhuis
op het Medler voor ploegen van jongens en-of
meisjes in de gewichtsklassen van 200 en 250 kg.
De wisselbeker werd vorig jaar gewonnen door
de bijzondere school aan Het Hoge.

Grote
brandweer-
oefening
In samenwerking met de vrijwillige brandweren
uit Warnsveld en Vorden en de afdeling van de
EHBO te Vorden vond maandagavond rondom
de terreinen va,n de gymnastiekzaal en de oostelijke
rondweg een grote brandweeroefening plaats, on-
der leiding van de kommandanten.

In de woonwijk ten zuiden van Vorden waren op
verschillende plaatsen branden ontstaan. Gevaar
voor personen is aanwezig in deze omgeving als-
mede in een verongelukte auto met chauffeur op
de oostelijke rondweg. De brandweer uit Vorden
viel aan vanaf de gymnastiekzaal met een groot
aantal stralen, terwijl de brandweer uit Warnsveld
dit aan de oostelijke rondweg deed. De chauffeur
moest uit de auto worden gezaagd en bleek er nog
al erg aan toe te zijn door het vele bloedverlies.
Vanaf >het dak van de gymnastiekzaal moest een
gewonde per brankard naar beneden worden ge-
bracht. Alle „gewonden" waren op buitengewone
wijze goed geschminkt door leden van de EHBO.
De „slachtoffers" werden naar een gewondennest
nabij de gymnastiekzaal overgebracht.

Namens het gemeentebestuur was loco-burgemees-
ter G. J. Bannink aanwezig. Nadat de verschillen-
de vuren waren geblust volgde op de oostelijke
rondweg een demonstratie van een schuimblussing.
De nabespreking vond plaats in ,,'t Wapen van
Vorden" waarbij verschillende punten nader onder
de loupe genomen werden en men bleef daar nog
enige tijd gezellig bijeen.
De deelnemende groepen kunnen dan ook met
grote voldoening op deze gezamenlijke oefening
terugzien.



Donderdag
500 gram VABKENSLAPPEN

4 HAMBURGERS HALEN

500 gram SPEKLAPPEN

Vrijdag en zaterdag
500 gram VARKENSROLLADE v.a.

500 gram RUNDERROLLADE v.a.

500 gram VERSE WORST

500 gram RIBLAPPKN

500 gram RUNDERLAPPEN

Voor de boterham
150 gram PEKELVLÈES

150 gram BOTERHAMWORST

150 gram ONTBIJTSPEK

250 gram KOOK WORST (aan stuk)

298

340
260
398
275

98
68
98
98

Rund- en varkensslagerij

B.G.VLOGMAN
Vorden - Nieuwstad 14 - Tel. 05752-1321
ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

"STA-PREST"
Nuovo Levi's

Een luchtige, ongedwongen zittende,
soepele broek met de jeans-snit.
Een linnen weefsel met een mes-
scherpe vouw.

Strijken overbodig, wassen en op de
lijn hangen, dat is alles.
Een ideale lente- en zomerdracht in
polyester-katoen.

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

H.H. HENGELAARS

Voor

HENGELSPORT-

ARTIKELEN

naar

'Jan Hassink1

PÊnksteraanbieding

Mooie gevulde

slaapzakken
in unie en gedessineerd.

Tegen speciale prijs

vanaf ƒ 29,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

GEVRAAGD:

leerling
serveerster
Net meisje
voor de keuken.

Werkster
Zondags vry

„'T WAPEN VAN VORDEN"
F. P. Smit - Telefoon 1391

Zojuist ontvangen
TERLENKA

herenpantalons
moderne kleuren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Ruilverkaveling
Warnsveld

hooigras
De plaatselijke kommissie voor de
Ruilverkaveling Warnsveld heeft
voornemens om bij inschrijving a
kontant te verkopen de volgende per-
celen hooigras:

1. Weiland Kleine Stoven 2 percelen a plm. 0,70
ha gelegen in de Bronsbergen, by Onstenk.

2. Weiland v. h. Onstenk 2 percelen a plm. 1,10
ha gelegen in de Bronsbergen, by Onstenk.

3. Weiland v.h. van pluimveebedrijf Garsen l per-
ceel a plm. 1,40 ha gelegen aan de weg Alnien-
Eefde.

4. Weiland v.h. van J. W. Brurnmelnian 3 perce-
len a plm. 0,60-0,90 en 1,10 ha gelegen aan de
Almensebinnenweg te Almen.

5. Weiland v.h. van J. Woestenenk l perceel a
plm. l ha gelegen achter de Boggelaar bij Ko-
renblik.

Tevens verpachting van naweide van de percelen
Brummelman en Garsen.

Briefjes inleveren op dinsdag l juni
's avonds 20.00 uur bij café Den El-
ter aan de Emmerikseweg te
Wichmond.

Plaatselijke kommissie
Ruilverkaveling Warnsveld

Bejaard^ptocht
op 30 juni

Vorden vertrek !) uur;
Holten (museum Piet Bos) koffie-
pauze;

Nijverdal, Hellendoorn, lunch bij
„Elf Provinciën";

Ootmarsum (thee) richting Vorden;
diner by café-rest. Schoenaker.
Wij maken er weer een mooie dag
van.

OPGAVE, LIEFST SPOEDIG, BIJ:

Boersma, telefoon 1553 - Eijerkamp, tel. 1386 en
Hassink, telefoon 1382.

Kosten ƒ 19,50 p. p.
Men behoeft niets mrc te nemen.

Het komité

Iedere vrijdag weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker

27 mei Herv. Vrouwenrgoep Wildenborch
l juni PvdA afd. Vorden ,,wens in-

klaag in" in café Eskes
5 juni Nationaal jeugd toernooi volleybal-

ver. DASH achter gymnastieklok.
9 t.m. 12 juni Avomdvierdaagse
10 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
12 juni Blarenbal in ,,'t Wapen van Vor-

den" (F. P. Smit)
16 juni Herv. Vrouwengroep dorp
19 juni Feestavond 25-jarig jubileum

NKV in zaal Schoenaker
24 juni Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
26 juni Oriënteringsrit Deldense Buurt-

vereniging
27 juni Herv. Vrouwengr. Wildenborch
30 juni Bejaardentocht

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
geplaatst

Vordense Hondenclub
hield geslaagde ralley

De jubilerende Vordense Honden Club _ de VHC
bestaat vijf jaar - organiseerde ter gelegenheid van
dit eerste lustrum een grote hondenrally op He-
melvaartsdag. Men had zeker niet over gebrek
aan belangstelling te klagen, want uit alle wind-
streken kwamen de honden met hun eigenaars naar
de Kranenburg waar bij café Schoenaker de start
en finish plaatsvonden.

Dierenliefhebbers met een ,,rijk hondeleven" achter
zich kwamen er vooral uit de omliggende plaatsen
maar dat de VHC ook in eigen plaats goed bekend
is, bleek uit de grote deelname uit Vorden zelf.
Ln totaal gaven zich 75 deelnemers op, wat een on-
gekend aantal is, daar de hond de eigenlijke deel-
nemer is. Het aantal personen waaronder hele fa-
milies dat de tocht meemaakte kan geschat worden
op ruim 200.
Vanaf 11 uur werden de groepen met een route-
kaart op ihet goede spoor gezet. Er waren drie kon-
troleposten en een bij de boerderij waar de deelne-
mers allerlei vragen over honden kregen gesteld.

Hiervoor werden waarderingspunten gegeven.
Van de deelnemers waren er velen die de ruim 3
uur durende wandeling vlot uitliepen. Dankzij de
voortreffelijke organisatie en het mooie weer is het
een waardige lustrum-rally geworden.

Om 6 uur maakte voorzitter A. Verkerk de uitslag
bekend. De 'hoofdprijs, een wisselbeker, werd ge-
wonnen door de heer Smit uit Warken. De wissel-
beker van de Vordense Honden Club voor eigen
leden ging naar ds. Barnard uit Barchem. Marleen
Gerritsen uit Vorden verwierf de door Grolsch
bierbrouwerijen beschikbaar gestelde herinnerings-
•beker. Voorts was er een beker beschikbaar gesteld
voor de grootste groep honden van één familie;
deze was voor de fam. Onstenk met 4 Schnauzers.
Verdere prijzen gingen naar fam. Dolleman te
Doetinchem; fam. Pijpers te Vorden en de fam.
Wansink. Verschillende deelnemers kregen nog
mooie prijzen bestaande uit luxe en huishoudelijke
artikelen waaronder ook prijzen beschikbaar ge-
stelde door de Vordense middenstand.

Gevraagd :

handige
jongen
voor zaterdags

BLOEMISTERIJ

Wehmezicht
Maak de a.s. feestdagen
gey.ellig niet een

vers
haantje
van uw poelier

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Te koop: Elektr. warmwa-
terboiler, kompleet met
mengkraan 80 liter inhoud
ƒ 150, — . Jansen, Industrie-
weg l, Vorden

BERKELMAN'S
SANDALEN
voor heren en jongens

M KEK KEUS BIJ:

Wullink's
schoenhandel
Onbetwist, dé schocnenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

Echtpaar
Fleming
50 jaar
getrouwd

Het echtpaar H. Fleming en A. C. Fleming zijn
donderdag 50 jaar getrouwd. De heer Fleming, 73
jaar, heeft 29 jaar bij de GEMS gewerkt en daar-
na ruim 12 jaar bij de fa Pongers, beide firma's in

Vorden. Beiden zijn nog goed gezond. Ze hebben
drie kinderen, 9 kleinkinderen en l achterkleinkind.
In café-restaurant ,,'t Wapen van Vorden" zal een
receptie gehouden worden van 7-9 uur.

Avondvierdaagse
Voor het derde achtereenvolgende jaar organi-
seert de heer Sikkens de Vordense avondvier-
daagse. Hij doet dit namens de gymnastiekvereni-
ging Sparta.
Dezer dagen zijn de uitnodigingen voor deze vier-
daagse aan alle plaatselijke verenigingen verzon-
den. Vanzelfsprekend kunnen ook niet-Vordena-
ren aan dit wandelfestijn deelnemen. Het is mo-
gelijk om zich nu al reeds in te schrijven hetzij bij
de heer Sikkens, Mispelkampdijk 32, tel. 1926 of
bij de heer G. Koop.

De avondvierdaagse wordt dit jaar gehouden van
9 tot en met 12 juni. De afstanden zijn 3 x 15 en
l x 20 km voor junioren van 8 tot en met 14 jaar
en ouderen desgewenst 3 k 10 en l x 15 km. Zij
die door omstandigheden niet in de gelegenheid
zijn op zaterdag te lopen, kunnen reeds op dinsdag
8 juni aan de vierdaagse 'beginnen. In ieder geval
moet op vier achtereenvolgende dagen worden ge-
lopen.

Deelgenomen kan worden door iedereen van 8 jaar
en ouder, in groepen of individueel. Gezien de
deelname van afgelopen jaren (vorig jaar ruim
700 personen) rekenen de organisatoren er op dat
dit aantal dit jaar wordt overtroffen. Nu stelt de
gemeente Vorden met zijn bosrijke omgeving de
deelnemers dan ook wel in staat te genieten van de
wandelsport.
De start vindt elke dag plaats op het schoolplein
van de openbare lagere dorpsschool, tussen 18.15
en 18.45 uur. Zaterdag 12 juni gaan dé deelnemers
voor de 20 km om 13.30 uur van start en de 15
km om 14.00 uur. Een ieder die de afstand aflegt
waarvoor is ingeschreven, ontvangt bij de eerste
maal afleggen van deze vierdaagse een medaille.
Bij meerdere malen afleggen een cijfer of speciale
medaille. Verenigingen of groepen van tien perso-
nen plus leider, die zonder uitvallers de vierdaagse
uitlopen, ontvangen een verenigingsprijs. Bij 15 of
meer deelnemers is 10 procent uitvallers toege-
staan.
De EHBO afdeling Vorden zal wederom 'haar
medewerking verlenen aan deze derde avondvier-
daagse.
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