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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

Hervormde kerk
>S. 50 uur ds. }. H. Jansen

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (H. Doop)
In de zomermaanden koffie na de diensten

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. D. te Winkel uit Sassenheim

19.00 uur ds. J. D. te Winkel uit Sassenheim

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van zaterdagavond tot maandagavond zuster
Van der Schoot, telefoon (05752) 1487
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma. telefoon
(05752) 1277

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 feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

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

BEGRAFENISDIENS T
\ K- h er r De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

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

BURGERLIJKE,, -
STAND

Geboren: Wilbert, zoon van C. R. Eggdnk en G.
H. ten Arve; Christina, dochter van A. Walge-
moet en H. Blom; Willeke Roelfina, dochter van
W. Onstenk en R. H. Wullink.
Ondertrouwd: P. J. Gudde en A. J. G. Koers.
(.n'hitti'd: G. H. Harmsen en G. F. Leunk.
Overleden: Reint Fokkink, 89 jaar, weduwnaar van
G. H. te Waarlo; Grada Johanna Eikelkamp, 86
jaar, echtgenote van H. F. Houtma.n.

Achtkastelentocht
wekelijkse fietstocht langs de acht kastelen

blijf t het in Vorden nog steeds goed doen. Gelei-
delijk aan wordt vanzelfsprekend het aantal deel-
nemers kleiner; toch waren er deze week 91 vakan-
tiegangers aanwezig om met burgemeester Van
Arkel als gids, de tocht mee te maken.

Jong Gelre
Sportdag viel bijna in het water

Het had er jl. 8 augustus alle schijn van dat de
provinciale sportdag van Jong Gelre het vele werk
van de afgelopen weken voor niets hadden gedaan.
Toen nl. om tien uur het sein om te beginnen zou
worden gegeven, plensde de regen met bakken uit
de hemel, zodat het sportterrein van 'Vorden' al
gauw in een drassige massa veranderde.
Inmiddels waren 'vele deelnemers uit o.a. Veluwe
en Betuwe enz. toch gekomen zodat de organisa-
tie (die in handen was van de ring Berkelstreek)
danig met de handen in het haar zat. Gelukkig
klaarde het weer tegen elf uur op, zodat begonnen
kon worden, nadat de sekretaris vormingsleider
van Jong Gelre de heer v.d. Sluis de deelnemers
(ruim 200 in getal) had welkom geheten.
De wedstrijden verliepen vlot en hadden een spor-
tief karakter. De afd. EHBO die aanwezig was
bleef gelukkig werkeloos. In totaal waren 9 Rin-
gen uit Gelderland aanwezig, die elkaar bestreden
op diverse fronten. De inzet van deze sportdag
was de West-Betuwe-cup die vorig jaar was ge-
wonnen door de Ring Berkelstreek.

Thans moest de Berkelsreek genoegen nemen met
een tweede plaats, terwijl de Ring West-Betuwe
zelf de begeerde cup mee naar huis kon nemen.
De beste prestatie bij de dames werd geleverd door
mej. van Rooyen, bij de heren door Harkink.
De voorzitter van Jong Gelre Kersjes reikte na
afloop de prijzen uit waarbij hij de Ring Berkel-
streek dank bracht voor de prima organisatie.
De verschillende uitslagen waren:
Voetbal l Ring Oost Gelderland, 2 Berkelstreek,
3 Oude IJssel. Volleybal dames: l West Veluwe
2 Berkelstreek 3 Oude IJssel. Heren: l Oude
IJssel 2 West Veluwe 3 IJsselstreek. Touwtrek-
ken dames: l IJsselstreek 2 Oude IJssel 3 Oost
Gelderland. Heren: l Berkelstreek 2 Oude IJssel
3 IJsselstreek. Estafette: l Berkelstreek 2 Oost-
Gelderland 3 IJsselstreek. Handbal: l Ring Ber-
kelstreek.

Verspringen dames: l van Rooyen, 2 Albers en
Schutte, 3 Nijenhuis. Heren: l Brink, 2 Harkink,
3 te Velthuis. Hoogsprin^^dames: l van Rooyen,
2 van Lely en Kruideniei^J Abbink en Dijkman.
Heren: l Barink, 2 Langeler en Hoentje, 3 Bosloo
Harkink en Bouwmeester. Kogelstoten dames:
l van Rooyen, 2 Albers, 3 Uwland. Heren: l
Markt, 2 Harkink. 3 va^Hilten. Hindernisrace
dames: l Brink, 2 Bussin^^Schutte. Heren: l van
Hliten 2 Stegeman 3 van riilten. Hinkstapsprong
dames: l van Rooyen, 2 Roeterdink, 3 Voskamp.
Heren: Harkink, 2 te Velthuis, 3 Schutte.

Cross dames: l van Rooyen, 2 van Zanten, 3 van
Rooyen. Heren: l Dijker 2 van Zee 3 Uenk.
Aanvankelijk lag het ook in de bedoeling dat er
tussen de verschillende Ringen zwemwedstrijden
zouden worden gehouden. De Ring Berkelstreek
bleek echter alleen op dit onderdeel dames en he-
ren beschikbaar te hebben, zodat het zwemmen van
het programma werd afgevoerd,
's Avonds waren er naar schatting 450 jongelui
op het sportpark aanwezig waar een groot open-
luchtbal werd gehouden. Het werd een gezellig
feest onder leiding van het dansorkest The Wood-
peckers. Ditmaal was het weer gunstig gezind.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensew. 95
of donderdag* van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

De Snoekbaars
Zondagmorgen vond er in de Baakse Beek een
gekombineerd viswedstrijd plaats tussen de henge-
laarsverenigingen uit Vorden, Almen en Laren. De
organisatie van dit jaarlijks terugkerend evene-
ment was ditmaal in handen van De Snoekbaars
uit Vorden.
Dankzij de medewerking van de heer Van Halst,
van het waterschap van de Baakse Beek, konden
de hengelaars in een ,,schone" 'beek vissen. In to-
taal werd door 66 personen aan deze wedstrijd
deelgenomen, die het presteerden om 310 vissen
op het droge te brengen met een totale lengte van
5627 cm.

Almen kwam het beste voor de dag want de 31
leden van de Almense hengelaarsvereniging vin-
gen 224 vissen met een totale lengte van 4067 cm
hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 131,19
cm per deelnemer. De Snoekbaars uit Vorden was
met 23 deelnemers vertegenwoordigt die 67 vis-
sen vingen met een totale lengte van 1214 cm,
hetgeen 52,78 cm per deelnemer betekende. Laren
telde 12 deelnemers die 19 stuks vingen met een
totale lengte van 346 cm. hetgeen gemiddeld per
deelnemer 28,83 cm betekende.
Individueel kwamen de hengelaars uit Almen ook
het beste voor de dag.
De voorzitter van De Snoekbaars J. Koster be-
dankte na afloop een ieder die tot het welslagen
van deze wedstrijden hadden meegewerkt, terwijl
hij tevens de prijzen uitreikte.

Ongeval
Op de Hengeloseweg is zondagavond een onge-
luk gebeurd, waarbij twee jeugdige Vordenaren
zwaar gewond werden en een inwoonster uit Hen-
gelo Gld. licht gewond.
Ter hoogte van café Het Zwaantje botste de
bromfietsrijder F.R. uit Vorden frontaal tegen een
uit de richting Vorden komende personenauto be-
stuurd door mej. H. uit Hengelo Gld. De gevol-
gen waren zeer ernstig. De bromfietsrijder R. en
zijn achterop zittende vriend A.W. eveneens uit
Vorden werden zwaargewond overgebracht naar
de Verenigde Ziekenhuizen te Zutphen.

De auto raakte na de botsing van de weg af en
botste aan de linkerkant tegen een telefoonpaal en
belandde hierna in een weiland. De bestuurster
mej. H. werd met snij- en glaswonden in het ge-
laat armen en benen eveneens naar het ziekenhuis
te Zutphen vervoerd.

Nieuws van
de kerken
Open Deur-dienst
De Interkerkelijke Evangelisatie Kommissie heeft
een Open Deur-dienst belegd op zondag 30 augus-
tus a.s. om 19.00 uur 's avonds in de Hervormde
kerk te Vorden. Deze dienst wordt geleid door de
heer Wismeyer, landelijk promotor van het Open
Deur-werk in Driebergen. Het muziekkorps van
het Leger des Heils uit Almelo begeleidt deze
dienst, terwijl ook het zangkoor van het Leger des
Heils haar medewerking geeft.

Afscheid ds. Th. P. van Belzen
Ds. Th. P. van Belzen, Gereformeerd predikant
in Vorden, heeft zonJ^ 16 augustus jl. wegens
vertrek naar de GerefflKieerde kerk van Hooge-
veen, zijn afscheidspredikatie gehouden.
Vooraf werd in de zaal van ,,'t Wapen van Vor-
den" een gemeente-avond belegd om officieel van
de predikant en zijn huishoudster mejuf . Keegstra
afscheid te nemen. De^fckomst van de gemeente-
leden was zeer goed. ^^

Na een inleidend woord door de waarnemend prae-
ses van de kerkeraad de heer H. W. Groot En-
zerink, werd ds. Van Belzen alsmede mej. Keeg-
stra door ouderling A. Schouten de zaal binnenge-
leid.
Na een kopje koffie werd het woord verleend aan
de 80-jarige heer Joh. Groot Enzerink, die mede
namens de gemeenteleden woorden van dank richt-
te tot de predikant en mej. Keegstra.

Op verzoek van de voorzitter werden door de da-
mes mevrouw Luiten en mevrouw Brummelman-
Nauta, de cadeaus overhandigd. De predikant
mocht een prachtig gouden horloge in ontvangst
nemen met inskriptie ,,Gereformeerde kerk van
Vorden 1965-1970", terwijl mej. Keegstra een gou-
den ring werd aangeboden. Beiden waren zeer ver-
blijd met deze geste van de gemeenteleden der kerk.
Verder werd het woord gevoerd door de heer D.
Woudstra, namens de Gereformeerde Mannen-
vereniging en namens de organisten der kerk.

De 'heer R. Ottens sprak namens zijn patiënten
van Huize Het Enzerinck en Villa Nuova en Klein
Enzerinck en dankte de scheidende predikant voor
zijn gehouden diensten in genoemde afdelingen en
bood ds. Van Belzen reischeques aan om nog eens
naar Vorden te kunnen overwippen.
Namens de Gereformeerde Jeugdraad werd het
woord gevoerd door de heer Rouwenhorst onder
aanbieding van een (symbolische uitreiking) boek-
werkje.

De heer K. v. d. Weij dankte ds. Van Belzen na-
mens de catechisanten voor het genoten onderwijs.
Aan het slot sprak ds. Van Belzen alle sprekers
en spreeksters toe onder dank voor het ontvangen
cadeau, terwijl ook mej. Keegstra dankte voor de
mooie ring die zij had ontvangen.
Na afloop kreeg ieder gemeentelid gelegenheid
van ds. Van Belzen en zijn huishoudster afscheid
te nemen.

Sportdag Geref. Jeugdver.
Voor het eerst in haar bestaan heeft de ring-kring
Geesteren-Gelselaar en Omstreken van de Gere-

Op zondag 30 augustus begint de

Zondagsschool
irccr. Dus niet op 23 augustus
zoals vermeld staat in het Kerk-
blaadje,

Nieuwe k i n d e r e n ha r t e l i j k welkom, voor Vor-
den in de school aan Het Hoge, aanvang 10
uur; voor de Wildenborch en Medler 10.30
uur resp. in de Kapel en Medlerschool.

De leiding

formeerde Jeugdverenigingen een gekombineerde
sportdag ge-houden. Deze vond jl. zaterdag plaats
op een door de heer G. Dijkman in de Wildenborch
beschikbaar gesteld terrein.

Tegen 10 uur kon voorzitter E. Markerink de
deelnemende afdelingen welkom heten en dankte
hij in het bijzonder de familie Dijkman en met na-
me de heer Jan Dijkman die een groot aandeel in
de organisatie gehad hebben. Voorts heette hij wel-
kom de heren scheidsrechters en allen die met de
voorbereiding veel werk hadden verzet.
Mede dankzij het fraaie weer mogen de wedstrij-
den als zeer geslaagd worden beschouwd.
Na afloop werd in de Wildenborchse kapel een
gezellige avond gehouden waarbij de heer Marke-
rink met een toepasselijk woord de prijzen uitreikte.

Het Groene Kruis
Het Groene Kruis-bestuur heeft mevrouw Dros
uit Eefde bereid gevonden in Vorden te starten
met een doorlopende kursus zwangerschapsgym-
nastiek. Deze is bedoeld vooral voor vrouwen die
hun eerste baby verwachten als voor a.s. moeders
met meer kinderen.
De kursus bestaat uit 10 x één uur per week 's a-
vonds oefenen in het wijkgebouw, waarna verder
zelfstandig de oefeningen thuis worden voortgezet.
Men kan met plm. 4J/7 maand beginnen maar ook
nog wel later (tot 8 maand).
Meer bijzonderheden kunt u aan de wijkzusters of
huisarts vragen. De kursus zal beginnen eind sep-
tember als zich plm. 10 moeders hebben aangemeld.
(Zie ook advertentie in dit nummer.)

Diplomazwemmen
Onder het toeziend oog van KNZB-official de
heer G. Aalbers uit Zutphen werden in het zwem-
bad In de Dennen te Vorden de zwemexamens A
en B afgenomen. Ln totaal gingen 60 kandidaten,
voorbereid door de heer Verstoep en mejuffrouw
Oonk, te water. Van de 40 A-kandidaten slaagden
er 39, terwijl van de 20 B-kandidaten er ook slechts
één behoefde te worden afgewezen.
Zaterdagmorgen werden in het zwembad één van
de moeilijkste zwemexamens gehouden nl. E en F.
Voor het diploma E (zwemvaardigheidsdiploma
I I I ) meldden zich 21 kandidaten waarvan er 12
slaagden, terwijl er 9 moesten worden afgewezen
door de KNZB-official de heer Wilgenhof.
Voor het diploma F slaagden van de 14 kandida-
ten er 9.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weekmarkt
ledere dinsdagavond evangelisatie-
bijeenkomsten in het Nutsgebouw

21 aug. Oranjefeest Wildenborch.
Toneel in de kapel

22 aug. Oranjefeest Wildenborch.
Feest bij het kasteel en toneel in
de kapel

30 aug. Open Deur-dienst in de Herv.
kerk Vorden

9 sept. Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen

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

Standsorganisaties uit Vorden
naar jubileumtentoonstelling

Leden van de afdeling Vorden van Jong Gelre,
Bond van Plattelandsvrouwen en de GMvL zul-
len de volgende maand een bezoek brengen aan
o.m. de tentoonstelling ,,125 jaar groei in Gelder-
land" die ter gelegenheid van het 125-jarig be-
staan van de GMvL gedurende 5 dagen in Arn-
hem wordt gehouden. De bezoekers aan deze ten-
toonstelling zul len dan gekonfronteerd worden met
de veranderingen, die sinds 1845 hebben plaats ge-
had.

Naast deze tentoonstelling hebben de organisato-
ren nog veel meer attrakties samengesteld. De ju-
bileumvergadering van de GMvL is gepland op
maandag 7 september. Op dinsdag 8 september
worden o.m. de kampioenschappen van Gelder-
land (Landelijke Ruiters) verreden. Woensdag 9
september vind de centrale FH-keuring van zwart-
bonte FH-koeien uit Gelderland plaats. Verder
wordt deze dag speciaal aan het kind gedacht. Er
is nl. een kindermatinee met diverse voorstellingen.
Donderdag 10 september is er naast de centrale
keuring van de MRIJ-koeien uit het gebied van
de centrale MRIJ-bond voor Gelderland en Over-
ijssel speciaal aan de dames gedacht. Voor hen is
er dan een vrouwendag met vele attrakties.

Vrijdag l l september vinden er de nationale kam-
pioenschappen springen en dressuur plaats, het-
geen op zaterdag 12 september, de slotdag, even-
eens het geval is. Verder staat er deze sluitings-
dag een landdag van Jong Gelre op het program-
ma. Voor de leden van de standsorganisaties uit
Vorden die één of meerdere dagen Arnhem zullen
,,aandoen" is er beslist heel wat te genieten.



Ibers
PROFITEER NU

ZACHT BELEGEN

IC33S
SUPERMARKT

500 GRAM

PRESENTEERT
260

GELDERSE SCHIJVEN

VLEESRIBJES

SCHENKEL

RUNDERLAPPEN

RIBSTUK

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

98
98

248

FIJNE VLEESWAREN:

BOTERHAMWORST

LEVER

SNIJWORST

PALINGWORST

150 gram 49

100 gram 79

150 gram 89

150 gram 89

en
IMPORT PERZIKEN per kilo 119

EXPORTKWALITEIT TOMATEN kilo 89

SUNKIST SINAASAPPELEN 15 voor 189

MALSE SLA 2 kroppen 59

APPELEN NIEUWE OOGST 2 kilo 98

KLEIAARDAPPELEN 2'/2 kilo 89

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

LEVERPASTEI
2 x 200 gram 2 blikjes 1O9

SOEPBALLETJES
2 blikjes 1O9

UNOX GROENTESOEP 102
elk 2e blik 39

MARGARINE
volledig gevitamineerd 4 pakjes 119
WITTE BONEN IN
TOMATENSAUS literblik 99
GILDA SNOEP
grote zak van 98 voor 69
SUNIL IN HANDIGE
PLASTIC BOXEN 1195
FRAMBOZEN/BESSENWIJN 1QQ
literkruik per kruik l ̂ ^ ̂ ^

CLASSE ROYAL

BIER
12 EUROFLESSEN VOOR SLECHTS

Herschi

FRAMBOZEN

GAZEUSSE

3 flessen

89

Herschi
CASSIS

van 89

voor

79

Anton Hunink

Wienerworst

blikje van 155

voor

129

KARVAN-

CEVITAM

flesje van 195

voor

169

MAGERE PICO

Chocolademelk

P.C.D.

Roodmerk koffie
500 GRAM

HONIG'S

Gustard
400 GRAM VAN 79 VOOR

FRUBO

Taartbodems

Huishoudjam I

TEO AARD

BEIENJAM

van 129 voor

109

Literflacon
SHAMPOO

ran 169
voor

149

KNORR
SOEPEN

div. smaken
nu per zakje

49

Grote zak
GEMENGDE

^ DROP
van 98 voor

69

Hapt zo
heerlijk weg

CADDY

3 stukjes

59

Bij ƒ 10,- bood-
schappen

1 grote plak
CHOCOLADE

voor

59

Superunie

POEDER-
KOFFIE

200 gr. voor

375

400 gram

VRUCHTEN-
HAGEL

nu per zak

69

Literblik

APPELMOES
79

elk 2e blik

49

Literblik

ANANAS
van 169

voor

119

500 gr. echte

choc. hagel-
slag Nicolet

per zak

145

Literpot

AUGURKEN
zoet zuur
per pot

99

KOFFIE- OF
KOKO'S
KOEKEN
per pak

75

BRUSSELSE
KERMIS

pakje van 100

voor

85

Van Doorn

KOEKJES
diverse

soorten

85

MONTILLA
PALE DRY
zachter dan

sherry
per fles

269

6 STUKS VOOR



In november openen wij....?
Geboren:

Adriaan Bernhard
ART

Zoon van:
A. B. Langeler
G. J. Langeler-Mennink
Deventer, 16 aug. 1970
Wezenland 330

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
het medeleven en de be-
langstelling die wij moch-
ten ondervinden na 'het
overlijden van onze lieve
man, vader en opa

Jan F reder ik van Ark
Uit aller naam:
Fam. Van Ark-

Kluvers
Vorden, augustus 1970
Zutphenseweg 53

Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden
tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze
lieve, zorgzame man, va-
der, groot- en overgroot-
vader

Bcrnard Wocrts
betuigen wij allen onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
Fam. Wed.
H. B. Marsman

Vorden, augustus 1970
,,Bonekamp"
Schuttestraat 20

Voor de vele hartelijke
blijken van belangstelling
en medeleven, in het bij-
zonder van de buren, on-
dervonden tijdens de
ziekte en na het overlij-
den van onze lieve moe-
der, dochter en schoon-
dochter, zuster en
schoonzuster

Johanna
Wuestencnk-Jansen

zeggen wij hierbij onze
welgemeende dank.

Everdien en Ineke
Fam. Jansen
Fam. Wuestenenk

Vorden, augustus 1970
Weidemanweg 2

Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden
tijdens de ziekte en na
het overlijden van onze
lieve moeder en oma

Grada Johanna
Eikclkarup

betuigen wij allen onze
hartelijke dank, speciaal
dr. Lulofs, zuster Van
der Schoot en zuster
Stoop voor de goede zor-
gen tijdens haar ziekte.

Uit aller naam:
H. Houtman

Vorden, augustus 1970
Hamsveldsezijweg 2

Wegens omstandigheden
a.s. vrijdagmiddag en
-avond GESLOTEN
B. Lammers
Woninginrichting - Le-
derwaren, Burg. Gallée-
straat 32 - Telefoon 1421

Te koop: 10 rood-bonte
nicuwmelkte koeien, 20-
24 liter melk per dag.
Veehandel Vlogman
telefoon 1287

Te koop: Mooie jonge
konijnen, Lotharingers.
Julianalaan 9, Vorden

Te koop: G.o.h. Zün-
dnpp bromfiets.
De Haar 3, Vorden

Te koop: Jongcnsfiets 8-
12 jaar. Galgengoorweg
7, Vorden

Te koop: Eetnardappclcn
H. J. Pardijs, Mosselse-
weg 4, Vorden

L.AMMERS
CONFECTIEBEDRIJF
Telefoon 05752-1971
Gevraagd:

Een goede
thuisnaaistcr

moet in het bezit zijn van
een goede mac'hine en in
de kom van het dorp wo-
nen.
Aanmelding voor vrijdag
a.s.

Te koop: Eetnarduppelen
E. J. Gotink, Maalde-
rinkweg 8, Vorden

w$y@i®^^

GERRIT SCHOUTEN
en
HENNY WESSELINK

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D.V. zal plaatsvinden op vrijdag
21 augustus om 13.30 uur ten gemeente-
huize te Hengelo (Gld.) .

Kerkelijke 'bevestiging en inzegening om
14.00 uur in de Hervormde kerk te Hen-
gelo (Gld.) door de weieerwaarde heer
ds. J. J. van Thiel.

Vorden, Deldensebroekweg 8
Hengelo (Gld.) , E 59
augustus 1970

Voorlopig adres: E 59, Hengelo (Gld . ) . <

Receptie van 15.30 tot 16.30 uur in zaal
Concordia Hengelo (Gld.).

| G. J. BONK
I en

'XX^KWCKXC^^

.'.•-s
' :
\\

T
T
:'
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Inplaats van kaarten

Op maandag 24 augustus a. s. hopen wij
ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

\l H. L. BONK-VELHORST

-
l

t

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
16.30 uur in café-restaurant ,,'t Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

Vorden, augustus 1970
Komvonderlaan 2

Heden is uit ons midden weggenomen, onze
lieve vader, behuwd- en grootvader

REINT FOKKINK
weduwnaar van

Gerdina Hendrika te Waarlo

op de leeftijd van 89 jaar.

Hengelo (G.): W. Fokkink
H. J. Fokkink-Zweverink

Vorden: J. W. Fokkink
G. J. Fokkink-Zweverink

Vorden: B. H. Fokkink
A. J. Fokkiink-Rossel

Vorden: H. Fokkink
J. R. Fokkink-Wensink

kleinkinderen en verloofden

Vorden, 12 augustus 1970
Wiersserbroekweg 8

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op
maandag 17 augustus op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

GEVRAAGD:

JONGEN OF MEISJE
VOOR TE BEZORGEN

Een paar dagen of de gehele
week. Zaterdags vrij.

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Het Hoge - Telefoon 1394

Oranjefeest
Wildenborch

Op zaterdag 22 augustus

KINDER- EN
VOLKSFEEST
aanvang 13.00 uur met medeiver-
king van de muziekvereniging
Sursum Corda.

Vrijdagavond 21 en :.itcr<.Lig-
avond 22 augustus opvoering van
het blijspel

Een baby van duizend weken
door TAO in de Kapel, aanvang
19.30 uur precies

Gazelle
bromfietsen

EEN NAAM OP

BROMFIETSGEBIED

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

"CONCORDM"
Hengelo (Gld)

dansen
met medewerking van het orkest

HAMELAND COMBO
A.S. ZONDAG 23 AUG.

AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

l pak Spar koffie van 216 voor 189

/ PAK SPECULAAS 79

2 ROLLEN BESCHUIT van 78 voor 69

l FLES CHOLATTI . 69

l blik sperziebonen van 89 voor 69

3 TUBES PRODENT TANDPASTA van 330 voor 220

750 GRAM BOERENMETWORST 99

GEZINSFLES SLASAUS 139

l FLES RANJA van 120 voor 99

10 SINAASAPPELS . . 149

l pot Spar jam

I)
van 118 voor 98

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOpP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Ta het gaat
weer door .

DE KOEKJESMAN
DE KAASMAN EN
DE BLOEMENMAN
organiseren bij voldoende animo
weer een

mooie tocht voor u
met s-avonds een diner

Opgeven bij de marktmeester
voor 10 september a.s.

Kosten ƒ 15,— p. p.

NUTS BLOKFLUIT- EN
MELODIGAOLUB

Aanvang der nieuwe lessen op 21
en 22 augustus.

VRIJDAGAVOND
6.30 uur gevorderden Melodica.

ZATERDAGMORGEN
10 uur beginnelingen Blokfluit
10.45 uur gevorderden Blokfluit
11.30 uur beginnelingen Melodica

Opgave kan nog geschieden bij:

Mevr. Htuekamp, school Medlcr
De heer P. de Vries, De Bongerd 7
De heer A. Schipper, De Haar 7
De heer D. de Boer, Insulindelaan 33

en zaterdagmorgen 22 augustus bij de eerste
lessen in het Nutsgeboun'.

Wat word iker
wijzer van
als ik een Amro
Privérekening
neem?

Op een Amro Privérekening krijgt u 2%% rente.
Bovendien kunt u dan profiteren van alle
giromogelijkheden. Zo regelt de Amro Bank gratis
al uw betalingen: gas, abonnementen, huur enz.
Bij de Amsterda'm-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die andere Amro diensten;
U kunt een Amro Spaarboekje of Spaarrekening
openen (rente van 41/2 tot 8%).

Een Amro Lening opnemen.
Verzekeringen afsluiten.
Vreemd geld kopen. Enzovoort.
De Amro Bank wil graag een en ander
met u bespreken.
Wanneer komt u langs?

Giroservice?
De Amro Bank is ervoor.

Dorpsstraat 20 Vorden

Grasland vernieuwing

met de Lely-zaaifrees
In één bewerking alles kant en
klaar, graszaad wordt bijgeleverd

Beleefd aanbevelend

LOONBEDRIJF HISSINK
Hengelo Gld - Telefoon 05753-1439

Attentie!
ZEER GEACHTE MEISJES EN JONGENS,

Jullie allen willen immers toc'h graag een prettige
werkkring, met goede sociale voorzieningen en
daarbij tevens

ZEER GOED WORDEN BELOOND ?

Natuurlijk!
Dan komt u, natuurli jk vrijblijvend, eens rustig
praten bij:

N.V. TEXTIEL EN PLASTIC BEDRIJF
GEBR. MORSSINKHOF

Vorden Zieuwent Lichtenvoorde Lichtenvoorde
Zutphenseweg 35 / Harreveldseweg 32 / Esstraat 2 / Dieschstraat 16

Wilt u ons bezoeken, bel dan even voor een
afspraak telefoon 05752-1340
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GEVRAAGD:

ERVAREN
BOEKHOUDSTER
werktijden in overleg

J. W. M. GERRITSEN
BOEKHOUDBUREAU

Beatrixlaan 18 - Vorden - Telefoon 1485

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Grote pony-
en paarden-
markt te
Hengelo Gld.

Op woensdag 26 augustus ai.s.

KEURING VAN VEULENS
van de Shetland ponyfokver. „IJsselstreek"

KEURING VAN FJORDENPAARDEN
van het Ned. Fjordenpaardenstamboek

VEULENKEURING
va.n Haflinger, Wehls en New Forest

TEVENS GROTE
M.R.IJ. FOKDAG
uitgaande van de K.I.V.O. en Je
fokvcrenigingen.

Afstammelingen aanwezig van de goed fok-
kende stieren Borus, Hugo en Gonda's Rob.

Markt vereniging

Solex Flash: ronduit een
knappe verschijning

Zowel knap van binnen, knap snel als knap van buiten.
Let maar eens op de verrassende vorm, op de
snelle lijn die erin zit. Zie ook het pittige plaatwerk,
dat alle technische toestanden keurig wegmoffelt.
Waardoor de stuurman of -vrouw lekker schoon blijft.
En dan de blije tinten. Keus uit oranje-crème,
grijs-blauw en crème-blauw, ƒ479,— is de prijs van
deze auto op 2 wielen. Allerlei auto-trekjes als
cardanaandrijving, schijfremmen en turbinekoeling
inbegrepen.

HROMFIETSHEDRI.IF

TRAGTER
Zutphenseweg

Gevraagd:

JEUGDIGE
MEDEWERKERS

Firma

B. H. Groot Bramel
Houtzagerij
Ruurloseweg 12 „ Telefoon 1351

Te koop: Vroege aardap-
pelen, 30 cent per kg.
G. Kuenen, Galgengoor-
weg 5, Vorden

Grote ivinterbcrging voor
caravans, boten enz.
1400 m- afgesloten ruim-
te; 1000 m- voorkant
open ruimte. Prijzen voor
toercaravan vanaf ƒ 50,-
C. W. Seegers, Hulze-
voortseweg 2, Drempt
bij Doesburg, telefoon
08334-2722

Te koop: 7 dragende
gelten bij Wed. Teerink,
Verl. Alb. Hahnweg 3.
Klein Dochteren Lochem

Te koop: Nieuwe aardap-
pelen ,,Parel". H. J. Brin-
kerhof, Kruisdijk 11
telefoon 05752-1674

Te koop: Ca 150 jonge
hennen, Huberts t.d.l.
ook wel bij gedeelten.
H. J. Eggmk ,,De Boom-
gaard" Linde

Te koop: Damesrij wiel
i.z.g.st, donkerblauw m.
remnaaf. R. Zweverink,
lekink 8, Hengelo Gld.

Te koop: Grijze Jaarsma
oliehaard z.g.a.n. met lei-
ding en tank.
A. Walgemoet, De Ha-
nekamp 9, Vorden

Te koop: Partij Oud-
Holl. blauwe pannen en
een luchtbandenwagen.
W. M. Wassink, Al-
menseweg 56, Vorden

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Voor goede
rijwielreparatic naar:

RIJWIELBEDRIJP
TRAGTER

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

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

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

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

In onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter ƒ 1,95
Ijssalon D. Bocrsma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Bij voldoende deelname zal er in het Groene
Kruisgebouw te Vorden

ZWANGERSCHAPS-
GYMNASTIEK
worden gegeven.

Opgave bij de wijkzusters tnxsen
13.00 en 13.30 uur in het wijkgc-
boutv.

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Wij zijn:

een snelgroeiend bedrijf, dat ma-
chines en installaties voor zowel
binnen- als buitenlandse veevoe-
derindustrieën fabriceert.

Wij zoeken:
serieuze medewerkers, zoals

BANKWERKERS

DRAAIERS
W ij bieden:

* een prettige werkkring
' hoog loon
* goede pensioenvoorziening
* vakantietoeslag en gratifikaties,

totaal 11%
* reiskostenvergoeding
* werkkleding
' 17 vakantie- + snipperdagen

Aanmeldingen:

Machinefabriek

G. TEN HAVE
Industrietveg 8 ~ Vorden

dagelijks aan de fabriek _ telefoon
(05752) 1323.

Na 18.00 uur Wilhelminalaan 2,
Vorden, telefoon (05752) 1813

Alle leden van de

Damclub Vorden
worden vrijdag 21 augustus 197
om 20.00 uur verwacht in zaal
Eskes aan de Dorpsstraat ter
hervatting van de training.

Vrijdag 28 augustus d.a.v.

GONGWEDSTRIJD
waarvoor ieder een prijsje gelieve
mee te brengen ad plm. f 1,50.

HUISDAMMERS:
Komt u eens geheel vrijblijvend een vrijdag-
avond binnen en maakt kennis met de onge-
kende mogelijkheden en moeilijkheden van
het damspel.

Indien u zich werkelijk voor het spel interes-
seert, bent u binnen afzienbare tijd lid van
DCV, waarna, mits serieus beoefend, uw
spelinzicht en kwaliteit zullen stijgen, waar-
door de animo zo mogelijk nog groter wordt.
Ondergetekenden, allen te Vorden, z i jn
steeds bereid tot een oriënterend gesprek.

Het bestuur van ,,DAMCLUB VORDEN"

}. F. Geerken, Zutphenseweg 52, Ie voorz.
H. W. Wesselink, Prins Bernhardweg 26,
2e voorzitter
W. Heuvink, Prins Bernhardweg 15,
Ie sekretaris
H. Wansink, Prins Bernhardweg 18,
2e sekretaris
B. Nijenhuis, Zutphenseweg 125 penning-
meester

DANS
VRIJE TIJD
GEZONDHEID

Dansschool
Houtman

INSCHRIJVING NIEUWE
LESSEN

A.s. zaterdag 22 augustus van
20.00-21.30 uur in zaal

SCHOENAKER
Kranenburg

Zondag 23 augustus na de Hoog-
mis in zaal

LUDGERUSGEBOUW
t c Vier akker.

,,Een juiste bewegingstherapie voor jong en
oud brengt levensvreugde"

Modern - Latin - Discotheek
Popdancing

Voor onze boekhoudkundige afdeling vragen ir
voor spoedige indiensttreding:

MULO-opleiding alsmede boekhoudkundige ervaring strekken voor
het vervullen van deze verantwoordelijke funktie tot aanbeveling.

Wij bieden een goed gehonoreerde positie in een jong en dynamisch
bedrijf met vanzelfsprekend uitstekende sociale voorwaarden.

Sollicitaties aan ons adres:

MOTRAC N.V. Zutphen
Pollaan 49 Telefoon 05750-6044

Mahonic kasten
100 cm breed ƒ 120,—

TL-ARMATUUR
-f lamp + starter

voor slechts ƒ 15,95

KUNSTSTOF
KEUKENS

uit voorraad leverbaar
vele afmetingen

reeds v.a. ƒ 215,—
exkl. BTW

BEHANG
nergens zo'n grote

kollektie

VLOERBEDEK-
KING

vinyl op vilt 2 m breed
ƒ 4,75 per m-

TUINBANKEN
slechts ƒ 47,50

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop: Elektrische ga-
zonmaaier en een meis-
f i e t s 8-10 jaar..
H. Besselink, Eikenlaan
3, telefoon 6762

Nü diepvriezen
voor de winterdag

SPECIALE PRIJS
DIEPVRIESKIST BBC

Inhoud 150 liter

Regelbare temperatuur

Met snelvriesschakeling

Invrieskapaciteit 17 kg in
24 uur

Voorzien van drie signaal-
lampjes

Bovenblad van Reseopal
(werkblad)

Gestandaardiseerde inn ten

Prijs inklusief geplastificeer-
de mand

399,-

BBC 220 liter kist 499,-
Nog méér diepyrieskisten en -kastrn kun t u
dagelijks zien in onze showroom boven de
winkel. Daar staat óók de nieuwe diepvries-
automaat van BBC

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

Alles voor de voetbalsport
CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

MELANCA TRAININGSPAK-

KEN, ADIDAS SPORTSCHOE-

NEN VOOR TOPPRESTATIES

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Contact
ook uw advertentiemedium!

BAKKIiRSVAKANI
A.S. MAANDAG 24 AUGUSTUS TOT EN

MET ZATERDAG 5 SEPTEMBER IS

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

BAKKERIJ HARTMAN
Ruurloseweg



Donderdag 20 augustus 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 20

wetkoucleró
Over veertien dagen zullen de heren A. J. Lense-
link (AR) en G. J. Wuestenenk (PvdA) voor de
laatste keer de raadszaal betreden in hun funkties
als wethouders van de gemeente Vorden. Tijdens
een gesprek dat we dezer dagen met beide heren
mochten hebben, werd ons wel duidelijk, dat met
weemoed in het hart afscheid zal worden genomen
want zowel de heer Wuestenenk, die 28 jaar in de
raad zitting heeft gehad, als de heer Lenselink, die
25 jaar de belangen van de gemeenschap heeft ge-
diend, konkludeerden eensgezind dat het een pret-
tige tijd is geweest met ups en downs maar waar
met voldoening op terug wordt gekeken.

28 jaar in de raad
De heer Wuestenenk deed in 1931 op 28-jarige
leeftijd zijn intrede in de raad van Vorden. Tot
1935 had hij zitting voor de partij ,,De Vrijheids-
bond", de voorloper van de latere VVD. O.m. had-
den toen zitting in de raad de heer W. F. van
Mourik, W. J. Thate (de vader van de huidige
burgemeester van Gorssel). In 1935 werd de heer
Wuestenenk niet herkozen. Direkt na de oorlog
in 1946 deed hij opnieuw zijn intrede in de raad

Samenwerking
,,A1 waren we het niet altijd met elkaar eens, toch
was de samenwerking in het kollege goed en pret-
tig. Ook is er altijd een goede verstandhouding met
de verschillende frakties in de raad geweest. Dit
komt ook, omdat een bepaalde partijpolitiek in Vor-
den niet mogelijk is. We hebben nu éénmaal geen
frakties die het wat ledental betreft, het voor het
zeggen hebben. Hierdoor is men op samenwerking
aangewezen. De één korrigeert immers de ander."

Ridder in de Orde van van Oranje Nassau
Op het gebied van de landbouw heeft wethouder
Wuestenenk veel werk verzet. Niet alleen in Vor-
den, maar ook op provinciaal en landelijk gebied
was hij werkzaam. Dit bracht tal van bestuurs-
funkties met zich. Om een greep te doen: de heer
Wuestenenk is momenteel behalve nog lid van de
gemeenteraad, lid van de schoolraad; lid van de
Gewestelijke Raad voor de Landbouw; lid pro-
vinciale raad voor bedrijfsvoorlichting; bestuurs-
lid van de landelijke jachtraad; voorzitter Ruilver-
kaveling Warnsveld; voorzitter Vordense Markt-

Wethouder G. }. Wuestenenk

van Vorden, ditmaal als lid van de PvdA. Tot op
heden heeft hij z i t t ing in de raad, waarvan sinds
2 september 1958 als wethouder. Nu op 67-jarige
l e e f t i j d vindt hij het welletjes.
„Men moet op z'n tijd weten wanneer je er mee
moet stoppen. Bovendien stelt het landelijk be-
s tuur van de PvdA het op prijs dat raadsleden die
de 65 zijn gepasseerd, zich niet meer herkiesbaar
stellen", aldus de heer Wuestenenk.

,,Ik ben zeer erkentelijk dat ik zo lang als raadslid
heb mogen zitten en voldoende vertrouwen heb
mogen genieten om 12 jaar de fuktie van wethou-
der te bekleden. Als wethouder wordt je natuur-
lijk altijd kritisch gevolgd in handelen en spreken,
een deel van de mensen zou sommige dingen na-
tuurl i jk graag anders willen doen. Een van de
naarste dingen vond ik altijd dat men soms (hoe
noodzakelijk het ook was) mensen grond moest
afnemen d-m.v. onteigening. Onteigening is noch
prettig voor de eigenaar, noch voor de raad, laat
staan voor het kollege van B £» W. Over het al-
t i e m e e t i kan ik echter niet anders zeggen dat we
op allerlei gebied altijd veel medewerking hebben
ondervonden van de plaatselijke bevolking, ook
wanneer het ging om afstaan van gronden voor
aanleggen of verbetering van wegen, trottoirs etc.
waarbij als eis werd gesteld dat de belanghebben-
den de grond gratis beschikbaar dienden te stel-
l e n . "

Uitbreiding
„Terugblikkend vind ik het prettig te mogen kon-
stateren dat Vorden zich gestadig heeft uitgebreid.
Mei uitzondering van de laatste paar jaar hebben
we wat betreft de woningbouw redelijk in de be-
hoefte kunnen voorzien. Gelukkig staat er t had s
een f l i n k - a a n t a l woningen op stapel, koopwonin-
gen, huurwoningen en bejaardenwoningen."
, , I n al die jaren heeft de gemeente Vorden een
geheel ander aanzien gekregen. De meest spekta-
kulaire: de uitbreiding van het dorp, alsmede ook
de enorme verbetering van wegen in het buiten-
gebied. Na de oorlog is er in Vorden zeker 40 km
weg verhard", vertelde de heer Wuestenenk niet
zonder trots. Vijf t ien km is tot stand gekomen door
de ruilverkaveling Warnsveld.

,.Veel is er gedaan voor het onderwijs. In mijn tijd
als wethouder heKben alle scholen in Vorden een
grote of kleinere beurt gehad in de bouw en inven-
taris, voornamelijk zijn de kleuterscholen naar vo-
ren gekomen. De Dienst Gemeentewerken speelt
bij veel van deze dingen een bijzonder belangrijke
rol. Er is altijd een prettige samenwerking geweest
met de leiding van de dienst gemeentewerken. Na-
t u u r l i j k b l i j f t er altijd nog veel te wensen over, de
middelen zijn echter vaak beperkt. Zorgen z i j n er
bv. ten aanzien van het feit of we wel voldoende
grond hebben om te bouwen, het bouwrijp maken
van de grond in het uitbreidingsplan; zorgen zijn
er voorts ten aanzien van de oostelijke rondweg,
hoewel dit laatste een financieringskwestie is", al-
dus de heer Wuestenenk.
,,De nieuwe raad wens ik toe dat ze niet al te veel
in de uitvoering van haar taak wordt beknot."

vereniging; voorzitter Oranjevereniging; lid van
bestuur voor vee-arbitrage; bestuurslid Ned. Jacht-
fonds; bestuurslid wildschadekommissie provincie
Gelderland; voorzitter afdeling Graafschap noord-
west Twente van de Kon. Ned. Heide My; sekre-
taris kommissie van toezicht op de middelbare
landbouwschool te Zutphen.
Voorts was de heer Wuestenenk 29 jaar sekretaris
van de afdeling Vorden van de GMvL; voorzitter
KIVO; bestuurslid van het instituut voor land-
bouwcoöperatie Gelderland en Overijssel, daaraan
verbonden Stichting 't Velde. Van 1952-1956 had
hij zitting in de kommissie van de kerkrestauratie.
Verder was hij geïnteresseerd in de verbetering
melkwinning, waarbij hij vele jongelui heeft op-
geleid voor het Gelders melkexamen en voormel-
kersexamen. Voor het Kon. Ned. Landbouwkomi-

ters van de plaatselijke kommissies tot regeling van
de krisismaatregelen voor de landbouw benoemd
tot plaatselijk bureauhouder. Ik had daardoor o.a.
tot taak te zorgen voor de verdeling van veevoer,
kunstmest, voedsel etc."
,,Omdat alleen boeren een slachtvergunning kre-
gen, was in Vorden binnen de kortst mogelijke tijd
iedereen natuurli jk boer. Zelfs de dominee en de
pastoor", vertelde de heer Lenselink lachend.
„Doordat ik uit hoofde van mijn funktie vele men-
sen heb leren kennen werd er een vertrouwensband
geschapen. Dat is voor mij van doorslaggevende
betekenis geweest om op 20 november 1945 het
wethouderschap te aanvaarden in de toentertijd
tijdelijk gevormde raad."

[jpco~burgemeester
,,Ln de nieuwe gemeenteraad werd ik in augustus
1946 opnieuw tot wethouder gekozen samen met
de heer A. J. Meyer. Tevens werd ik verzocht de
funktie van loco-burgemeester op mij te nemen,
wat ik tot op heden nog ben. In al die jaren heb ik
de burgemeester vele malen moeten vervangen
(o.a. van augustus 1946 tot februari 1947). Van
de gemeentesekretarissen t.w. de heren Bergsma
en Plas heb ik altijd veel steun ondervonden."
„Toch heb ik in de beginperiode wel eens gedacht
ik schei er mee uit. Acht dagen nadat ik tot wet-
houder was gekozen overleed mijn vrouw, hetgeen
een geweldige klap voor me was. Omdat de belan-
gen van de bevolking van hoog tot laag, mij altijd
zeer ter harte gingen, heb ik doorgezet. Ik voelde
mij het meest aangetrokken tot die groep, die in
de maatschappelijk moeilijke hoek zaten", aldus de
heer Lenselink.

Niet voor de centen
„Vanaf september 1949 tot en met 1953 heb ik
samengewerkt met wethouder H. B. Emsbroek, ver-
volgens tot 1958 met Baron van Westerholt en
vanaf dat tijdstip met wethouder Wuestenenk.
Ondanks het verschil in politieke richting heb ik
al t i jd prettig met de heren samengewerkt", aldus
de heer Lenselink.
„Voor de centen behoefde je de funktie van wet-
houder niet te aanvaarden, als men bedenkt dat ik
in 1945 f 200,— per jaar ontving. In 1955 bedroeg
dit ƒ 850,— per jaar. Momenteel l i jkt het er beter
op en ontvangt een wethouder in Vorden f 5.150,-
per jaar. Ik ben ontzettend blij te hebben mogen
meewerken aan de ontwikkeling in het dorp. Ik
denk hierbij aan de oude kom, de elektriciteit, rio-
lering etc. Dit alles heeft mij grote voldoening ge-
schonken. Nu moet men het tot stand komen van
al deze dingen niet alleen als verdienste van het
kollege zien, maar het is allemaal de verdienste
van de gehele raad."

Oppositie ^~
„Een ding heeft mij altijd ontzettend dwars geze-

Lcnselink verder „nl. de wo-
ningnood waar we momenteel weer mee gekonfron-
teerd worden. Ik vind het^^g tegen jonge mensen
die willen trouwen, te nÉBen zeggen: „het spijt
ons want we hebben geen woning". De hogere
overheid dient dit euvel snel uit de wereld te hel-
pen."
„In 1952 is er oppositie tegen mij gevoerd hetgeen
me toen zeer tegen de borst stuitte. Er moest nl.
16 km weg verhard worden. Mij werd toen ver-
weten niet de goede klinkers gekocht te hebben
(de stenen waren nl. nogal goedkoop). Nu na 18
jaar is aan de bewuste wegen in Linde en Delden
nog steeds geen onderhoud geweest, wel een be-
wijs dat ik het toen bij het rechte eind had", sprak
de heer Lenselink niet zonder trots.

•
Industrie
„Om in Vorden „grotere" industrie te bevorderen
zie ik geen heil. In de eerste plaats kan een grote
industrie in Vorden waarschijnlijk geen personeel
aantrekken (hetgeen in het verleden al eens is ge-

\Vethouder A. J. Lenselink

té hield hij desti jds verschillende malen een praatje
voor de radio. Voor al deze werkzaamheden werd
de heer Wuestenenk in 19h5 benoemd tot Ridder
in ed Orde van Oranje Nassau.

Wethouder Lenselink op 7^-jarige leeftijd
nog steeds ;eer kras
„Dat ik in de gemeenteraad ben terecht gekomen",
zo vertelde ons wethouder Lenselink, „is volledig
toe te schrijven aan het feit dat ik vele jaren in
Vorden plaatselijk bureaühouder ben geweest. In
1939 werden nl. alle sekretarissen-penningmees-

bleken). Bovendien vind ik dat Vorden een toeris-
tendorp moet blijven", merkte hij terloops op.
De heer Lenselink die thans 78 jaar is („ik voel
me nog niet oud, ik merk alleen dat ik ouder ben
geworden, wanneer ik de trappen van het gemeen-
tehuis op ga") wilde vier jaar geleden zijn funktie
al neerleggen. „Ik heb me toen echter over laten
halen, maar nu moeten jongeren het maar over-
nemen. De raadsleden die de funkties van wethou-
der volgende maand zullen gaan bekleden, moe-
ten zich wel bedenken dat het wethouderschap
lang niet gemakkelijk is, omdat zij het beleid moe-

ten bepalen en dat is heel wat moeilijker dan raads-
lid zijn. Wat mij altijd heeft gespeten, is dat er in
Vorden geen taakverdeling voor de wethouders
bestaat. Daardoor heb ik de mensen wellicht ver-
wend, want ik heb altijd veel mensen van alle ran-
gen en standen over de vloer gehad die om advie-
zen vroegen."

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Het onderwijs is de heer Lenselink altijd zeer ter
harte gegaan, terwijl hij verder veel werk heeft
verzet voor de landbouwcoöperatie De Eendracht
(thans ere-voorzitter); gedurende 26 jaar sekreta-
ris van de Zuivelfabriek; 20 jaar voorzitter van
de vereniging voor christelijke landbouw- en tuin-
bouwonderwijs in Vorden. Van deze vereniging
was hij mede-oprichter. Dankzij deze vereniging
kwam er in Vorden een landbouwschool en een
landbouwhuishoudschool. Verder was de heer Len-
selink jarenlang bestuurslid van de Bijz. school
aan Het Hoge, terwijl hij momenteel nog voorzit-
ter is van de afdeling Vorden van de AR-partij.
Voor al deze verdiensten is ook de heer Lenselink
destijds benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
Vrijdagavond 28 augustus zal tijdens een speciale
raadsvergadering afscheid van de beide wethou-
ders worden genomen.

Jubileum-seriewedstrijden Ratti
De sportvereniging Ratti is het afgelopen weekend
gestart met de seriewedstrijden, die werden geor-
ganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan
van de vereniging. Voor dit „monstertoernooi"
hadden zich niet minder dan 65 teams opgegeven
waarvan 22 voor de zaterdagafdeling en 43 voor
de zondagafdeling.
Het aktieve Ratti-bestuur, dat in nauwe samen-
werking met de jubileumkommissie de organisatie
in handen heeft , kreeg tijdens dit eerste weekend
dan ook zo'n 300 voerballiefhebbers „over de vloer"
welke mede door de goede organisatie een vlot
verlopen programma afwerkten met vele spannen-
de wedstrijden. De duur van de wedstrijden was
bepaald op 2 x 15 minuten.
Men startte zaterdagmiddag om 12 uur met de
ontmoeting DZC 3 uit Doetinchem tegen Ratti l
welke in een kleine 2—l overwinning voor DZC
eindigde. Ratti 2 moest een l—O nederlaag ver-
werken tegen CJV 6 uit Deventer.
Het afvalsysteem dat aanvankelijk was vastgesteld
zal voor de zaterdagafdeling niet worden gehand-
haafd. Hierdoor zullen de wedstrijden a.s. zater-
dag vroeger beginnen. Er wordt dan een program-
ma afgewerkt met puntentelling voor de laatste
twee zaterdagen van het toernooi waarin alle deel-
nemers elke zaterdag 2 wedstrijden spelen.
Zondagmorgen moest men reeds om half tien be-
wedstrijden t.w. GSV 3—Ratti 2 0—1; Erix 3—
ginnen. De drie Ratti-elftallen wonnen alle hun
Ratti 3 0—1 en Ratti l— Steenderen 2 2—1.

ASBEST BOARD
120 x 250 cm

l t.m. 5 stuks
ƒ 8,52 per plaat

6 t.m. 12 stuks
f 7,56 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,86 per plaat

31 of meer
ƒ 6,81 per plaat

BITUMEN
GOLFPLATEN

92 x 200 cm
l tot en met 50 stuks

ƒ 8,27 per stuk
meer dan 50 stuks

ƒ 8,05 per stuk

ASBEST
GOLFPLATEN

tot en met 50 m-
|' 5,— per m-

tot en met 120 m~
ƒ 4,80 per m-

meer dan 120 m-
f 4,65 per m-

CEMENT
tot en met 20 zakken

ƒ 3,95 per zak
tot en met 60 zakken

ƒ 3,85 per zak
boven de 60 zakken

ƒ 3,80 per zak

WANDTFGELS
afm. 1 5 x 1 5 cm

wit en ivoor
tot en met 200 stuks

f 0,24 per stuk
tot en met 500 stuks

ƒ 0,20 per stuk
boven 500 stuks

ƒ 0,19 per stuk

SPAANDER-
PLAAT

a f m . 122 x 244 cm
8 mm dik

f 3,48 per m-
10 mm dik

f 3,90 per m-
18 mm dik

f 5,85 per m-

Pr i jzen exkl . BTW
indien afgehaald en
betaling a kontant

KORTING

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

AANGEBODEN:
KOMPLETE DOKA
w.o. vergrotingsapp. 6x6
cm en kleinbeeld; spoel-
bakken; thermomet.; ver-
warmingsmat; geel-groe-
ne lampen; vergrotings-
raam; opbergflessen voor
vloeistof; papiertangen;
filmklemmen; ontwikkei-
bak; papier; maatbeker;
ontwikkelaar enz.
Inlichtingen drukkerij
Weeevers Vorden of na
18.00 uur 05735-1780

VERSE HAANTJES
eet goedkoop en lekker
ƒ 2,90 per kilo

Poeliersbedr.
Rossel
Nieuwstad 69
Vorden
tel. 1283

VOORAL UW

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Gratis: 2 mooie poesjes.
Marjan Radstake Over-
weg 5, Vorden

Te koop: Biggen. Joh.
W^esselink, Kranenburg

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

WIFO achterladers
hefbakken enz. enz.

Te koop: P/m. 43 <ire
kuilgras met gebruik van
naweidc. Briefjes inleve-
ren maandagmiddag 12
uur. B. Koers, Kranen-
burg



Welke kant
gaat u op ?

Of u nu in de toekomst zeer modern of een beetje kon-
servatief blijft werken, zaak is dat u uw administratie tot
in de perfektie gaat voeren.

DAARVOOR IS NODIG:

Een voorraad uiterst punktueel verzorgd drukwerk, dat
het visitekaartje van uw zaak behoort te zijn.

Vraagt u eens vrijblijvend inlichtingen over de vele
mogelijkheden, die er ook voor u zeker zijn.

Kleurendrukwerk en zwart-wit, niets is ons te gortig !

Oh ja ... wij houden ons stipt aan de levertijden !

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Briefpapieren

Rekeningen

Enveloppen

Doorschrijfsystemen

Orderbloks

Nota's

Systeem kaarten

Konvokaties

Prijscouranten

Alle familiedrukwerken

Zaterdagmiddag 22 augustus

VORDEN 1 •
WILSONMETERS

(Den Haag)

Aanvang 16.00 uur

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

steedc doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Adverteren doet verkopen

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

AANBIEDING

Warmte
voor u

GASHAARDDEN
BOCAL 5000 kcal/u
van 625,— voor

BOCAL 6500 kcal/u
van 645,— voor

NOBEL 8500 kcal/u
van 663,— voor

JAARSMA 5000 kcal/u
van 615,— voor

van 565,— voor

JAARSMA 6000 kcal/u
van 495,— voor

JAARSMA 7000 kcal/u
van 785, —voor

GEVELKACHELS
BOCAL 6700 kcal/u
van 695,— voor

BOCAL 4050 kcal/u
van 575,— voor

BOCAL 2500 kcal/u
van 360,— voor

495,—

495,—

560,-

425,—

450,-

395,-

455,—

525,-

495,—

290,—

Alle apparaten met volledige service. Voor
gevel-, schoorsteen-, kcnkenkachels en
CENTRALE VERWARMING

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 • 15 46

Donderdag
500 gram schouderkarbonadc

3

Vrijdag en zaterdag

500 gnun spekl&ppen

500 gram verse worst

500 gram riblappen

500 gram rundcrrihLippen

Voor de boterham

2,68
0,98

7,90
2,60
3,98
2,75

7,09
0,93
0.68
0,68

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 - 1321

DCV-nieuws
De Vordense damclub DCV is voornemens om op
vrijdagavond weer met de voorbereidingen voor
het 'nieuwe seizoen te beginnen, omdat over een
maand de kompetitie weer van start gaat. En wat
dit betreft wachten de Vordenaren een paar span-
nende maanden, want doordat DCV het afgelopen
seizoen het kampioenschap wist te grijpen, promo-
veerde de ploeg naar de hoofdklasse.
En dat het moeilijk is om zich te handhaven in de
hoofdklasse, ondervond DCV twee jaar geleden,
toen ook promotie -naar de hoofdklasse een feit
werd. De degradatieregeling was erg zwaar (drie
ploegen moesten degraderen, waaronder DCV)
zodat na een jaar hoofdklasserschap de damemrs
weer een stap terug moesten doen. Nu wil men
trachten zich in de hoofdklasse te handhaven, ter-
wijl het tweede tiental alles in het werk zal stellen
om kampioen te worden en zodoende het verloren
gegane terrein (afgelopen seizoen degradeerde de
ploeg) te heroveren.
Door dit alles kan DCV best nog een paar jongelui
gebruiken die zich aangetrokken voelen tot het
damspel. Zoals gezegd, vrijdagavond 21 augustus
begint men met een beetje „onder ons", terwijl een
week later op vrijdagavond 28 augustus gongwed-
strijden gehouden zullen worden. Ieder lid brengt
een prijsje mee zodat aan het eind van de avond
niemand met lege handen naar huis gaat.
Op vrijdag 4 september wordt een begin gemaakt
met de onderlinge kompetitie. Het bestuur doet een
dringend beroep op alle leden om toch vooral elke
clubavond aa.nwezig te zijn, zodat de onderlinge
kompetitie volledig uitgespeeld kan worden. Een
half uitgespeelde kompetitie zoals de laatste jaren
het geval was, is voor alle partijen onbevredigend.
De indeling voor de clubkompetitie is momenteel
nog niet bekend.

Bevolkingsonderzoek
op longtuberculose
De opstelplaatsen van de röntgenauto zi jn als
volgt:

Schoenaker. Rranenburg
maandag 24 augustus 10.00-12.00 uur ; 14.00-16.30
uur ; 17.30-19.00 uur ;
dinsdag 25 augustus 1 0 . 0 0 - 1 1 . 5 0 uur.

De Wehrne. Nieuwstad
dinsdag 25 augustus 14.00-16.30 uur bejaarden te-
huizen -l- hulpbehoevenden; 17.30-19.00 uu r ;
woensdag 26 augustus 10.00-12.00 u u r ;
14.00-16.30 uur; 17.30-19.00 u u r ;
donderdag 27 augustus 10.00-11.30 uur.

Marktplein, dorp
donderdag 27 a u g u s t u s 14.00-16.30 u u r :
17.30-19.00 uur;
vrijdag 28 augustus 10.00-12.00 uur ; 14.00-16.30
uur; 17.30-19.00 u u r .

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL N.V. - Het Hoge - Vorden

Grote verwarmingsshow
op donderdag 20 augustus van 3-10 uur en op vrijdag 21 augustus van 3-10 uur in hotel
Bakker te Vorden.

Wij demonstreren u de allernieuwste modellen gashaarden uit de kollektie van 1970.

GEBR.BARENDSEN VORDEN

Tevens demonstreren wij u een

volledige centrale verwarmings-

zelf bouwinstallatie!

Zutphenseweg 23 - Vorden - Telefoon (05752) - 1261


