
Donderdag 22 januari 1970
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Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar
Advertentieprijs 10 cent per mm per kolom

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

DONDERDAG 22 JANUARI

Hervormde kerk
1 * ^ . 3 0 uur Gebedsdienst van de gezamenlijke ker-
ken in de Christus Koning'kerk te Vorden

Gereformeerde kerk
l1).30 uur Gebedsdienst in de Christus Koning-
kerk (R.K. kerk dorp) van gezamenlijke kerken
voor de eenheid der christenen m.m.v. de chr. mu-
ziekvereniging Sursum Corda

ZONDAG 25 JANUARI

Hervormde kerk
9.00 uur ds. J. C. Krajenbrink bediening

H. Avondmaal
10.15 uur ds. J. C. Krajenbrink bediening
H. Avondmaal

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. J. H. Jansen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. Th. P. van Belzen

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 10.00 uur tot zondagavond
23.00 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 vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 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

Mejuff rouw N. Kersten van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van M.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.

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

Mejuff rouw 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

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

Gcborcn: Diana Francisca, dochter van J. J. G.
Valster en R. H. ter Hove; Angela Caroline Ma-
ria, dochter van E. J. H. Bos en J. W. Burghout.

Ondertrouwd: Geen.

Gehuwd: Geen.

Overleden: E. J. Berendsen, 78 jaar, weduwe van
D. Lettink.

Biafra kollekte
Fantastisch, dat hadden wij nooit verwacht, aldus
was de reaktie van één der organisatoren van de
Biafra-aktie, de heer Mackaay, toen bekend werd
dat de aktie ƒ 9.927,26 had opgebracht in Vorden.
Gestimuleerd door de akties van Avro's Televizier
waarin herhaaldelijk werd gewezen op de hon-
gersnood, die er in Biafra tengevolge van de oor-
log heerst, besloten de fam, Haverkamp en Mac-
kaay een aktie in Vorden op touw te zetten. De
heer Visser droeg ook een enorm steentje bij en
zorgde er voor dat op de verschillende scholen
stencils werden verspreid waarin de Vordenaren
werden opgewekt mee te doen.

Uitgangspunt van de organisatoren, die er na-
drukkelijk op wezen, dat het hier geen kerkelijke
inzameling betrof, maar zuiver een inzameling, ge-
boren uit partikulier ini t iat ief , was om het binnen-

gekomen geld te bestemmen, om kinderen uit Bia-
fra naar Gabon te doen halen waar ze 'op verhaal'
kunnen komen. Kosten voor één kind bedragen
f 2800,-. Zaterdagmorgen gingen 37 kollektanten
daarbij gesteund door een geluidswagen, welge-
moed op pad. Met intekenlijsten werd in het dorp
en in de buitenwijken gekollekteerd.

Het was frappant, zo vertelde de heer Mackaay,
maar vrijwel iedereen gaf wat. Een der kollektan-
ten kwam zelfs op een boerderij met 16 kinderen.
Alle kinderen gaven wat, een dubbeltje, kwartje,
gulden enz., zodat het gezin met een bedrag van

f 26,- op de proppen kwam. Elders kwam een gi f t
binnen van f 1770,- en zelfs één van ƒ 2000,-.
In totaal kunnen nu drie kinderen geadopteerd
worden. Mochten er deze week nog giften bin-
nen komen, dan kan nog een vierde kind geadop-
teerd worden. Zo niet, dan zal het resterende be-
drag worden overgemaakt op giro 400 in Utrecht.

Over ruim 14 dagen staat het jaarlijks karnaval
van De Deurdreajers weer voor de deur. Het ak-
tieve karnavalsbestuur heeft weer voor enkele grote
verrassingen gezorgd en een daverend programma
in elkaar gedraaid. Op 7 februari, zondag 8 fe-
bruari, maandag 9 en dinsdag 10 februari, dus '4
dagen feest.

Voor c/c jeugd
Op zaterdag 31 januari kri jgen de karnavalsvier-
ders al een voorproefje van de komende festivitei-
ten. Dat beat en karnaval heel goed bij elkaar pas-
sen zal dan blijken want, speciaal voor de beat-
minnende jeugd heeft het bestuur - in samenwer-
king met beatklub Turn - een unieke avond geor-
ganiseerd. Een van de bekendste beatgroepen uit
ons land The Livin Blues zullen hier triomfen vie-
ren.

Bal voor gehuwden
Zelfs aan de ouderen heeft men gedacht want op
zaterdag 7 februari startej^de 4 karnavalsdagen

met een gekostumeerd bal voor gehuwden.

De Mounties als hoogtepunt
Zondag 8 februari wordt het hoogtepunt van het
karnaval. Eerst wordt 's middags een gekostu-
meerde kinderoptocht gehouden, waarna een kin-
derprogramma wordt gebracht met medewerking
van Jeugdfestival. Hierin spelen ondermeer mee
Tako de bekende tv-clown en andere.

Zondagsavonds wordt het grandioos feest, want
niemand minder dan de Mounties zullen hier een
optreden geven in de grote feesttent. Met tal van
sterren o.a. Ronnie Tober, zullen ze zorgen voor
een onvergetelijke avond.

Maandag 9 en dinsdag 10 februari zi jn de grote
karnavalsdagen met vanaf 's avonds 7 uur een
non-stop programma van dans, leut en plezier. Het
gekostumeerde bal heeft in het jubileumjaar dui-
zenden bezoekers getrokken en ook dit jaar ver-
wacht men er velen. Weer zijn er prijzen voor de
mooiste kostuums. ^fe,

L.R.V. „De Graafschap"
Het belangrijkste punt op de agenda van de lan-
delijke rijvereniging De Gj^fschap was ongetwij-
feld de verkiezing van de^Rrzitter. De heer Par-
dijs, tot dusver voorzitter, had de wens te kennen
gegeven zijn funktie te willen neerleggen, aangezien
hem de tijd ontbreekt o.a. wegens zijn bemoeie-
nissen met de motorsport. Met algemene stemmen
werd de heer Wagenvoort gekozen als de nieuwe
voorzitter. De opkomst voor deze vergadering was
goed te noemen.

In verband met ziekte werd het jaarverslag dit-
maal behandeld door de heer Wagenvoort. De
vereniging telt thans 57 leden. Het hoogtepunt
uit het afgelopen verenigingsjaar was de herden-
king van het 35-jarig bestaan dat gepaard ging
met een defile voor de oprichter de heer van de
Wall Bake en met samengestelde wedstrijden op
Tweede Paasdag. Gezien het sukses van deze sa-
mengestelde wedstrijden tracht men op Tweede
Paasdag a.s. wederom dergelijke wedstrijden te or-
ganiseren.

Het viertal van de landelijke rijvereniging ,,De
Graafschap" viel in het afgelopen jaar verschillen-
de keren in de prijzen, terwijl individueel B. Wa-
genvoort het meest suksesvol was. Met Enuza
slaagde hij er nl. in om tweemaal bij de zgn. Hor-
denrennen als eerste te eindigen. Eenmaal in Duin-
digt en eenmaal in Zwolle.

Het jaarverslag van de penningmeesteresse me ju f -
vrouw D. Eggink (die deze avond eveneens haar
funkt ie neerlegde en opgevolgd werd door de heer
B. Tiessink) maakte melding van een klein nadelig
saldo waardoor de vergadering besloot de kontri-
butie te verhogen. Tot lid van de kaskommissie
werd benoemd de heer Joh. Norde jr. De heer B.
Wagenvoort zal in de plaats van de heer B. Wun-
derink de vereniging op vergaderingen vertegen-
woordigen.

De heer G. Wunderink werd een kleine attentie
aangeboden omdat hij het afgelopen jaar L-ruiter
was geworden. Hetzelfde geldt voor de heer B.
Wagenvoort die de M-klasse bereikte. De heer
D. Pardijs en mejuf f rouw D. Eggink werden dank
gebracht voor hetgeen zij in het belang van de
vereniging hebben verricht. Medegedeeld werd dat
er een verzoek van de Oranjevereniging was bin-
nengekomen teneinde medewerking te willen ver-
lenen aan het op handen zijnde bevrijdingsfeest.

Nadere besprekingen hieromtrent zullen nog ge-
voerd worden.

Feestavond sportverenigingen
Zaterdagavond werd in zaal 't Wapen van Vor-
den een feestavond gehouden, die werd georga-
niseerd door de sportverenigingen Vorden '64
(zwemklub) , Sparta (gymnastiek) en Dash (vol-
leybal) . Het werd een gezellig feest, waarbij het
dansorkest De Favorita's ervoor zorgden dat de
beentjes regelmatig van de vloer gingen, terwijl de
aanwezigen verder veel plezier aan het bingospel
beleefden, 's Middags werd er voor jeugdleden van
genoemde verenigingen (leeftijd 7-14 jaar) de
doldwaze film van Norman Wisdom 'de glazen-
wassers' vertoond.

Ned. Bond van Plattelandsvr.
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen kwam vo^kde eerste keer in 1970
in zaal ,,'t Wapen van^JIrden" bijeen. De presi-
dente mevrouw Jansen-van Soest wenste allen al-
lereerst een voorspoedig 1970 en begroette tevens
de heer T. Bekius, die de kondensfabriek Fries-
land oftewel Friese Vlag vertegenwoordigde.

De heer Bekius liet de aanwezigen allereerst een
fi lm zien genaamd Symfonie in M, een film die
liet zien wat er zoal in de fabriek van de Friese
Vlag gebeurt. Deze werd gesticht door boeren in
1913 en fabriceert nu allerlei melkprodukten, van
koffieroom tot frisdranken toe. De produkten wor-
den naar meer dan 100 landen uitgevoerd. Hierna
vertelde de heer Bekius hoe men de koffieroom
moet gebruiken en bewaren. O.a. gaf hij enige
keukentips en sprak over dieet- en babyvoeding. In
de quiz die hierop volgde wonnen enige dames
aantrekkelijke prijzen. Na vertoning van de film
ZOO van Bert Haanstra, werd dit programma
besloten. In de pauze werd koff ie en Rivella aan-
geboden door de Friese Vlag.
Mevrouw Jansen dankte de heer Bekius heel har-
tel i jk voor deze leerzame en plezierige avond.

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij:

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

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre, de GMvL en
de Bond van Plattelandsvrouwen gaan een geza-
menlijke kulturele avond beleggen en wel op maan-
dagavond 26 januari in hotel Bakker.
De ongetwijfeld door velen welbekende vertel- en
voordrachtskunstenaar Henri van Leeuwen uit
Amsterdam is voornemens op boeiende wijze zijn
belevenissen te vertellen getiteld Zwerver in Ma-
rokko. De organisatoren maken er iedereen attent
op toch vooral tijdig aanwezig te zijn.

Algemene Bond van Ambtenaren
De afdeling Vorden-Hengelo Gld van de ABVA
hield donderdag j l . een druk bezochte jaarverga-
dering in café Bloemendaal te Vorden.
Bij de opening deelde de voorzitter de heer Ploe-
ger mede, dat de distriktsbestuurder de heer Knol,
door een ongeval verhinderd was. Sekretaris Turf-
boer memoreerde in zijn jaarverslag dat het leden-
tal sterk was gegroeid en wel tot 54 leden. Een stij-
ging van 22 leden ten opzichte van 1968. De pen-
ningmeester de heer Bruil, kon melding maken van
een batig kassaldo.
Het huidige bestuur werd herkozen terwijl de heer

Slagman van de groep De Elshorst als lid van het
bestuur werd gekozen.
Hierna werden enkele huishoudelijke zaken afge-
handeld waarbij o.a. werd medegedeeld, dat tij-
dens het overleg tussen de Gemeente Vorden en
de vakbonden overeenstemming werd bereikt over
de verhoging van enkele toelagen terwijl ook het
minimum-verlof werd verhoogd.
Door mejuffrouw De Jonge werden vier voorstel-
len ingediend voor het in juni te houden landelijk
kongres, die na toelichting en diskussie werden
overgenomen.
Na de rondvraag sloot de voorzitter deze zeer le-
vendige vergadering.

Nieuws
van de kerken
In het kader van de internationale, interkerkelijke
week van gebed om eenheid tussen de christenen,
die jaarlij'ks gehouden wordt van 18-2 5 januari,
wordt in Vorden een gebedsdienst gehouden op
donderdagavond 22 januari.
Deze gebedsdienst, die ongeveer drie kwartier zal
duren, wordt gehouden in de R.K. kerk te Vorden
(dorp) aanvang half acht. De voorgangers van de
plaatselijke kerken zullen samen deze dienst lei-
den. De samenzang zal begeleid worden door de
leden van de christelijke muziekvereniging Sursum
Corda. Bij de ingang van de kerk worden liturgie-
en uitgereikt.
Velen zeggen vaak (en ze hebben gelijk): ,,-Er
moest meer samenwerking komen tussen de ker-
ken". Laten zij het dan nu niet bij deze woorden
laten. Laten zij, laten wij samen bidden voor de
eenheid der christenen. En laten wij werken voor
deze eenheid. Ora et labora is bid en werk. Laten
wij door mee te bidden en mee te werken tonen
dat wij menen wat wij zeggen: ,,Er moet meer
samenwerking en eenheid komen tussen de chris-
tenen".
Na deze gebedsdienst wordt de eerste vergadering
gehouden van de Raad van kerken in Vorden. In
deze raad werken samen afgevaardigden van de
R.K. kerk, de Hervormde kerk en de Gereformeer-
de kerk. (Zie advertentie)

Ingezonden mededeling
(buiten verantwoording van de redaktie)

Als initiatiefnemers van de aktie Het Biafraanse
Kind danken wij alle inwoners van Vorden met de
verschillende buurtschappen voor de fantastische
reaktie op onze oproep om kinderen vanuit Biafra
naar Gabon te brengen en hen daar te laten ver-
zorgen. Tot op heden (dinsdagmorgen) heeft de-
ze aktie ƒ 10.000,- opgebracht.
Toen de aktie zaterdag was afgelopen, kwamen de
eerste alarmerende berichten over Biafra via de
televisie tot ons. Zondag en maandag hoorden -wij
dat het allerbelangrijkste de voedselvluchten waren.
Bij informatie bij het aktiekomité Biafra in Utrecht
en bij de stichting Terre des hommes in Den Haag
bevestigde men ons dit. Daarom hebben wij enkele
gevers, die een groot bedrag geschonken hebben,
hun mening gevraagd. Ook deze vonden de voed-
selvluchten het belangrijkste op dat moment.
Daarom hebben wij besloten om i.p.v. drie, één
kind te ,,adopteren". Dit kost f 2800,-. De rest van
het geld, dus bijna ƒ 7200,- is voor de voedsel-
vluchten bestemd. Wij hopen, dat u ons moeilijke
en weloverwogen besluit kunt billijken.
U heeft de Biafraanse kinderen niet in de steek
gelaten. U heeft enkele van hen de kans gegeven
om te blijven leven. U heeft royaal gegeven. Daar-
voor danken wij u ten zeerste.
De initiatiefnemers van de aktie
'Het Biafraanse Kind'.

AGENDA

Elke vrijdagmorgen weeicmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

23 jan.
centrale
26 jan.

29 jan.
29 jan.

29 jan.
31 jan.
2 febr.

5 febr.
7 febr.
8 febr.
8 febr.
9 febr.

Propaganda-avond VVD, staten-
in hotel 't Jachthuis te Warnsveld

Kulturele avond B.v.Pl.vr.
G.M.v.L. Jong Gelre
Jaarverg. CBTB, zaal Eskes
nutsavond, dia avond verzorgd
door de heer G. A. W. Boerkoel
uit Aalten

Bejaardenkring 14,. 15 u. Nutsgeb.
Beatbal Carnavalsver, (zaal)
Jaarvergad. G.M.v.L.
Herv. Vrouwengroep Dorp
Carnavalsbal gehuwden (zaal)
Kindercarnaval ( tent)
Carnaval Mountieshow (tent)
Groot carnaval ( ten t )

café De Zon
Rekreatiemiddag voor bejaarden
Groot carnaval ( t en t )
Medlervergadering G.M.V.L.
Ned. Chr. Vr. Bond vergadering
Jaarvergadering
Ned. Bond van Plattelandsvr.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen
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HAMBURGERS QQ
3 stuks

HACHEEVLEES 1CLQ
300 gram IOO

STOOFLAPPEN OTQ
500 gram £. f O

Vitella

instani-
pudding

dubbel pak

van 84 nu voor

69

4 rollen

closetpapier
1000 vel

van 96 voor

75

Rumbonen
250 gram

slechts

119

Smarius

eierbeschuü
2 rollen

59

50 gram

witte peper
busje

79

MALSE RIB
500 gram

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

LITERBLIK

MAGER GEKOOKT
ONTBIJTSPEK

Doperwten
150 gram 89 MIDDELFIJN 89 ELK 2e BLIK

rm*iv*mij*9* fcfc«w •.nvvwn^ l liJU gram 99

LEVERKAAS 150 gram 79

KALFSLEVERWORST
aan stuk 250 gram 99

BOEREN METWORST 150 gram 89

PIEK AFWAS literf lacon 98 . Q
elke 2e liter

ZAKJE WAFELS ^-
••̂ •̂̂  V^^^iK

frou-frou, Ja va waf els enz. Vr v

Pico
"Tf\

MAGERE CHOCOLADEMELK 79
PENNYWAFELS ftQ

pakje van 89 voor ^J?^

POTATO CHIPS pQ
Golden Wonder reuze zak ^3*y

Dido 6x10

PAPIEREN ZAKDOEKJES 75
HUISHOUDJAM 1 Qft
Jonker Fris per pot

50 gram

1 • • •vleeskruiden
V busje

89

Pyramide

• • flucifers
3 pakken (

69

Winl

bruin:
COLOMBO

koffiemelk
LITERFLES 1060 GRAM

VAN 159 NU, &&*&• 4^^

SSI9w
VAN DE PIJL

2 GROTE 3/4 POTTEN SLECHTS

Literfles l

vruchten-
limonade

78

elke 2e fles

69

Grote zak

Tutti
frutti

75

Grote zak

pruimen

75

PRIL
handmild

flacon van 195

voor

165

Volledig gevi-

tamineerde

margarine
geen 3 maar

4 pakjes voor

08

Lolly's
24 knotsen

voor slechts

98

CADUM TOILETZEEP
3 stukken van 125 voor

Pak heerlijke Utrechtse

SPRITS
ZOUTE PINDA'S
PCD 500 gram van 169 nu

RODE BIETEN
v. d. Pijl

KRENTEBROOD

1O5

3/4 literpot

ovenvers

LIMONADESIROOP
grote fles framboos - sinaasappel

PERZIKEN
literblik nu

149

49

98

79

139

Groente en vleesreklame t.e.m. zaterdag

en,

WITLOF

SLA

SINAASAPPELS

GOLDEN DELICIOUS

AARDAPPELEN

GESNEDEN KOOLRAAP

89

2 kroppen 79

2 kg 179

2 kg 89

5 kg 149

500 gram 29



Voor de blijken van be-
langstelling, ondervonden
en de vele kado's en
bloemen, welke wij moch-
ten ontvangen bij ons
50-jarig huwelijk, onze
hartelijke dank.
B. H. Lebbink
G. J. Lebbink-Versteege
Vorden, januari 1970
B 54

Voor de vriendelijke be-
langstelling, betoond bij
ons 25-jarig huwelijks-
feest, zeggen wij allen
hiervoor mede namens
onze kinderen, zeer har-
telijk dank.

G. Weulen Kranenburg
M. A. Weulen

Kranenbarg-Pasman

Vorden, januari 1970
Ruurloseweg 45

Te koop: Erres waskom-
binatie
A. Bosch - Linde E 41a
tel. 6673, Vorden

VOOR

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: 2 toom zware
biggen
G. J. Eyerkamp . B 35

Te koop: huishoudkachel
in goede staat
H. J. Kettelerij
Dr Lulofsweg 16, Vorden

Te koop:
een dragende maal
Wed. Schotsman, C 103

Te koop: elektr. was-
machine m. verwarming
merk AEG
H. Luth, Nieuwstad 4
Vorden

Te koop: biggen
J. W. Wesselink
't Elshof

Te koop: 3 dragende
varkens, Groot Yorkshire
uitgeteld eind januari
H. J. Eggink
'De Boomgaard'
Linde E 10, Vorden

VOORAL UW

40*6
^P'tficnillfiKLEDING

Wapen- en sporthandel

Martens
steedr doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkcnshandel
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a ƒ 1.000,—

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden. tel. 1541 (over-
dag)

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

~
j j
j j

Op maandag 26 januar i a.s. hopen onxe ;
ouders hun 25-jarig huweli jk te herden-
ken .

B. WUNDERINK
en

G. W. WUNDERINK-EYERKAMP

Dat zij nog lang gespaard mogen blijven
is de wens van hun dankbare kinderen j

(Jerrie - Henk |
Bernard - Riek

Vorden, januar i 1 (>7()
Burg. C J a l 1 eest raat 22

xxwiaaw^^

I

Op vrijdag 30 januari a.s. hopen onze
lieve ouders, groot- en overgrootouders

l W. A. DERKSEN
l en

J. H. DERKSEN-TER BOGT

hun 55-jarige echtvereniging te herden-
ken.

Dat / i j nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van
hun dankbare kinderen, klein- en achter-
k l e ink inde ren .

Uit a l l e r naam, l ;am. .). B. Vreeman

Vorden, januar i 1970
Linde E 35

Recept ie van 20.00 tot 22.00 uur in hotel
eaIe r e s t au ran t Schoenaker, Kranenburg
Vorden.

Op bijna (>0 jarige leeftijd overleed na een
kortstondige xiekte, in het St. Walburgis/ie-
ken l i u i s te Zutphcn, < > n / e l ieve moeder en
oma

MARTINA MARIA VERNOOY
weduwe van W. A. J. van Resteren

Vorden: II. J. A. van Kesteren
en kinderen

Santpoort: A. M. M. Kohde-van Kesteren
en kinderen

Vorden, 15 januari 1970
Zutphenseweg 87

De b e g r a f e n i s h e e f t reeds plaatsgehad op het
K.K. kerkhof te Kranenburg-Vorden.

l leden overleed, geheel onverwacht, onze
lieve. xorg/amc moeder en grootmoeder

EVERDINA JOHANNA LETTINK
weduwe van Derk Lettink

in de ouderdom van 78 jaar.

Vorden: D. Lettink
.1. Lettink-Teerink

Hengelo (CJld. ) : li. .!. Lettink
I I . K Lettink-Jansen

Zclhcm: .1. Lettink
U. Lettink-Kossel

en kleinkinderen

\ o rden , 17 j anua r i J ( >70
„'t L i e f e r i nk" E 15

De teraardebestelling /al plaatsvinden op
donderdag 22 januari om U.00 uur op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Zij, die de overledene de laatste eer willen
bewijzen, worden hierbij uitgenodigd.

Staten-
centrale
Zutphen

Propaganda-avond op vrijdag 23 januari a.s.
om 20.00 uur in hotel „'t Jachthuis" te
Warnsveld.

Drs Th. H. Joekes
Tweede Kamerlid, spreekt over

„AKTUELE, POLITIEKE
VRAAGSTUKKEN".

Na de pau/c gelegenheid tol l i e t s tel len van
vragen aan een forum, bestaande uit de
heer Joekes, mr 11. P. Jager, Ede; ir J. Baas,
Zutphen en mevrouw J. van der Spek-
Tromp Meester, Zutphen.

:

•i:

Makelaars- en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

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

Verse haantjes
deze. week reklame prijs
ƒ3,- per kg. Aan huis en
aan de markt verkrijg-
baar.

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

Geen tarief- of bandwerk
en toch goed verdienen,
plus mooie japonnen
leren maken.
Dat kan bij confectiebe-
dri j f Lammers!
Kom eens praten natuur-
lijk vrijblijvend. Raad-
huisstraat 16a, tel. 1971

Ketexturingsbedrijf
..ACCURAAT"
Oldenzaal
Gedurende de maand ja-
nuari geven wij
20% KORTING
op het chemisch reinigen
Tevens uw adres voor
verven, onzichtbaar stop-
pen en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21
^archem: Me j. Dijkman,

zhemseweg 52 a

Tot en met zaterdag 24 januari

kunt u nog profiteren van onze

grandioze

Opruiming.
T
Opnieuw verlaagde prijzen

Doe uw voordeel

A
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

SIMCA10OO

"Klein en groot", vier deu-
ren, uniek in goedkope prijs-
klasse.

SIMCA1000

Nu ook een snelle, nog spor-
tievere Simca 1000, topsnel-
heid 150 km.

SIMCA 1100 ©0$®K1

Een grandioos fijne Gimca.
Verbijsterend functioneel.

SIMCA110O

Ideale nieuwe combinatie van
prestige en prestaties.

SIMCA 1100

Prachtwagen en vrachtwagen
voor werkdagen en week-
ends.

Een veelheid van goed doordachte modellen in elke
betaalbare prijsklasse. Soepele regeling van inruil en
financiering. Uitstekende service in onze moderne

SIMCA 1100

Snel, zuinig, ruim, een han-
dige 1100 bestelwagen.

eoupe SIMCA 1200®
Bertone's meesterlijke cre-
atie. Top: 179 echte kilo-
meters.

SIMCA

Ruime, economische, zeer
representatieve auto.

SIMCA 1501

Zeer snelle, comfortabele
auto met verfijnde allure.

SIMCA1601

Een werkelijke Grand Tou-
risme met zeer aanzienlijke
prestaties.

SIMCA 1501

Representatieve, snelle com-
binatiewagen voor de win-
kelier.

werkplaats. Komt U eens langs in ons bedrijf en maakt
U eens een geheel vrijblijvende proefrit in de Simca
van Uw keuze.

A u t om obiel bed r i j f

A. G. Tragter
Eutphensewejf 95 . Vorden . Telefoon 1256



WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

gaat door t/m zaterdag 24 januari

Nu nog profiteren van
restantkoopjes

Acryl kinderdekentjes
met band afgezet 75 x 100

nu 4,95
idem in de maat 100 x 150

nu 11,75

Prima oogjesluiers
per 6 stuks voor 8,90

PRACHT KLEUREN

Acryl dekens
l-pers. 150 x 220 nu voor een extra
prijsje

22,50
zolang de voorraad strekt

Zuiver wollen dekens
zware dubbele l effen en l geruite zijde

l-pers. 43,00
2-pers. 65,50

Prima veren kussens
met zware veren tijk nu

9,98

Overgordijnstoffen
per m vanaf 2,50

Terlenka
Mystère gordïjnstof
200 cm hoog

nu per m vanaf 2,50

Damespullovers
assorti nu 12,50

Herenpullovers
nu maar 19,50

Japonnen en deux-pièce's
voor sterk verlaagde
prijzen

Grote badlakens
nu nog 5,75

Baddoeken
reeds vanaf 2,75

Kindernachthemden en
pyama's

reeds vanaf 4,50

Fantasie manchester
jongensbroeken

nu maar 12,50

H.LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN

AFDELING VORDEN

De kontributie ad ƒ 12,50 kunt u
vóór 15 februari 1970 betalen

door overschrijving op postgiro
847903 of Raiffeisenbank Vor-
den ten name van Groene Kruis
Vorden.

Na 15 februari zal u een kwitantie worden
aangeboden, verhoogd met ƒ 0,50 inkasso-
kostCn.

Het bestuur

GEVRAAGD:

MEISJE
voor administratieve werkzaam-
heden. Typevaardigheid niet ver-
eist.

Administratie- en assurantiekantoor

S. A. Huizinga en Zn
Smulsstraat 17 te Vorden

GEVRAAGD:

Ongeschoolde
en jeugdige
medewerkers
voor licht werk.

Goede sociale voorzieningen.

HOUTZAGERIJ

Fa B. H. Groot Bramel
en Zn c.v.
D 11 Vorden - Telefoon 1351

Maandag 26 januari
HEBBEN WIJ NOG OPRUI-
MING IN

BABYARTIKELEN
Komt u maar eens kijken bij

V O R D E N

Wegens opheffing van de

kan er een batig saldo van ƒ 3,50
per lid terugbetaald worden en
wel op vrijdag 30 januari van
19.30 tot 22,00 uur en op zater-
dag 31 januari van 14.00 tot 17.00
uur in café Eskes, Dorpsstraat te
Vorden.

Rekening en verantwoording liggen tevens
ter inzage. Zij die van de/e terugbetaling
geen gebruik maken wordt het bedrag over-
gemaakt aan het Groene Kruis.

Het bestuur

H.H. Landbouwers
Laat uw grasland fresen met de

„LELY" grondfrees
Door een „overtop" werking, ge
kombineerd met de roosterstaven
is bereikt, dat in één bewerking
het grasland weer dirckt
xaaiklaar is.

LOONBEDRIJF

H. J. GROOT ENZERINK
Vorden B 30 - Telefoon 1571

Laat uw binnenwerk (Schildersbedrijf Van der Wal N.V.)
schilderen in verband met subsidie in de periode van 2 de-
cember 1969 tot en met 7 maart 1970

Gebedsdienst voor de
eenheid der christenen

DONDERDAGAVOND 22 JA-
NUARI 19.30 UUR IN DE R.K.
KERK TE VORDEN (DORP).

De kerken te Vorden en kranen
burg nodigen u uit mee te bidden
en mee te werken

KANTOORPERSONEEL GEVRAAGD:

1. Boekhoudkundige
vrouwelijke kracht
l i e f s t met prakt i jkdiploma boek-
houden. Part-time geen be/\vaar.

2. Oudere admini-
stratieve kracht
voor hele of halve dagen.

Accountants- en makelaarskantoor

J. W. M. GERRITSEN
Beatr ixhum 18 - Vorden - Tel. 05752-1485

Wij vragen terstond:

Flike jongen
op pluimveebedrijf

JOH. LufftlES
Broeden) - \ \urnsveld Telefoon 0575.2-1

SIR EDWIN MANNENMODE

TRUIEN,
VESTEN,
PULLOVERS,

PULLI'S
EN SWEATERS

mannenmode in zuiver
scheerwol

Wapen- en sporthandel

ds doellreffendi

Zutphenseweg - Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, td. 1306

Voor
elk doel

verf en behang van
BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Wintertijd
Leestijd
Kies uit onze grote
sortering:

Tijdschriften
Dames- en mode-
bladen
Hobbi/bladen
Pockctboekcn
Stripverhalen

Sigarenmagazijn
D. Boersma
Dorpsstraat 6, tel. 1553

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in 'contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!

Zondagmiddag 25 januari a.s.

Vorden 2 - Grol 2
(Groenlo) ~-

aanvang 14.30 uur

l kilo bananen

l blik CAPUCIJNERS

l pot PINDAKAAS

500 gram JONGE KAAS

slechts 89

1 58

van 118 voor 98

\an -270 voor 218

3 pakjes Spar margarine van 114 voor 93

2 pakken TARWEBLOEM

500 gram ROZIJNEN

200 gram DUCHESSE BONBONS

150 gram HAM

92

van l 15 voor 98

van 170 voor 149

van l.>4 voor 99

Fabeltjeskrantfiguren gratis
bij 3 zakjes Royco groentesoep of 2 zakjes
kippesoep

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



Donderdag 22 januari 1970

Tweede blad Contact
31c jaargang no. 42

Vervolg
gemeentebegroting

DUURDERE AUTOBOXEN

Autoboxcn gaan waarschijnlijk meer kosten
dan 26 gulden per maand

De gemeentebegroting die vorige week op nogal
uitvoerige wijze door de raad van Vorden 'uit de
doeken' werd gedaan, noopte ons in Contact de
overige agendapunten te laten schieten. Toch kwa-
men er een paar punten aan de orde waaraan we
niet zonder meer voorbij mogen gaan. Zo bv. de
bouw van 7 autoboxen in het Molenplan.

De situatie is nl. zo, dat de gemeente 18 auto-
boxen in het Molenplan voor verhuur beschikbaar
heeft. Deze boxen zijn allemaal bezet en nog altijd
is er veel vraag naar dergelijke boxen, aldus deelde
burg. van Arkel de raad mede. Het is nu mogelijk
op het binnenterein bij de bestaande autoboxen
nog 12 van deze boxen te bouwen, waarvan nu de
bouw van een 7-tal wordt voorgenomen. De huur-
prijs wordt door B&W voorlopig bepaald op 26
gulden per maand. Totale stichtingskosten der-
halve ƒ 20.944,-. Zodra de werkelijke stichtings-
kosten bekend zijn kan de definitieve huur wor-
den vastgesteld, aldus B&W die er bij monde van
burg. van Arkel nog aan toevoegde dat de raads-
kommissie voor gemeentewerken zich zowel met
het bouwplan als met de onderhandse aanbeste-
ding kan verenigen.

Het was de heer Gerritsen (Binding-Rechts) op-
gevallen dat de afschrijvingsduur nu op 50 jaar
was gesteld, terwijl in de begroting waarin de ove-
rige 69 boxen (die er al z i jn) deze termijn op 35
jaar was gesteld. De heer Gerritsen, er van uit-
gaande dat 35 jaar al te lang is, gezien de bouw-
konstruktie was 25 of 30 jaar beter zo meende hij,
heeft de begroting van deze 7 boxen eens nader
berekend. Hij kwam hierbij tot een opmerkelijke
konklusie, nl. dat de maandelijkse huur voor deze
boxen 34 guld enper maand zal gaan bedragen, dus
8 gulden hoger dan hetgeen voorlopig door BöW
is geraamd.

De heer Gerritsen had dit als volgt berekend: het
rentetype van 8,75 procent heeft hij 35 jaar annu-
iteit een percentage van 11,273 procent een ver-
schil dus van 3,1 procent. Dit betekent een ver-
hoging der lasten per jaar van 650 gulden. Voorts
werden de grondlasten van ca 4 gulden per jaar
niet berekend en is het onderhoud te laag ge-
waardeerd. Al leen al het normaal jaarlijks onder-
houd is volgens de begroting 20 gulden per box,
aldus motiveerde de heer Gerritsen zijn bereke-
ning. Voorts gat het frakticlid van Binding-Rechts
een dergelijke berekening over het oude boxen-
bestand van 69 stuks, hetgeen neerkwam op een
tekort van ca f 2500,- per jaar of wel een tekort
van 3 gulden per maand per box.

Met het oog op de financiële positie van de ge-
meente vroeg de heer Gerritsen zich af, hoe dit
tekort t .z.t . gefinancierd moet worden, terwijl we
dan nog maar moeten afwachten of er straks voor
,/ 34,- p. mnd. nog l i e fhebbers voor deze boxen
zijn zo voegde hij er aan toe. Namens Binding
Rechts stelde hij daarom voor dit agendapunt te
verdagen. De voor/it ter voelde hier niet veel voor.
De boxen worden gefinancierd door middel van
een kasgeldlening wat in dit geval kan, omdat de
stichtingskosten beneden de 25 gulden liggen.

De heer Hartelman (KVP) vond het reëel om de
huur van de bestaande boxen op te trekken, het-
geen ook beslist zal gebeuren, ladus vulde hij aan.
De meeste raadsleden waren wel van mening de
bouw door te moeten laten gaan. Wanneer we
bang zijn dat de huur hoger gaat worden, moeten
we heel gauw gaan bouwen, aldus merkte de heer
Regelink (AR) op. De heer Tjoonk (VVD) vroeg
zich af, waarom hier onderhands aanbesteed moet
worden. Ons oordeel is gebaseerd op de situatie op
de situatie op de bouwmarkt, terwijl we mede gelet
hebben op de geringe omvang van het projekt,
aldus gaf de voorzitter ent antwoord. De heer Ger-
ritsen bleef er op hameren, om de huur aan de
duur aan te passen. Toen de heer Gerritsen werd
toegezegd, dat de huur van de 69 en 7 boxen bin-
nen enkele maanden zal worden herzien, gaf ook hij
zijn fiat onder de aantekening, dat de 35 jaar ge-
handhaafd blijft.

Aanschaf klapstoelen

Het hoofd van de openbare lagere school Linde
heeft B&W verzocht een extra krediet beschikbaar
te stelen voor de aanschaf van 60 klapstoelen. Tot
voor kort waren er in de o.l. school te Linde een
aantal klapstoelen aanwezig die o.m. werden ge-
bruikt bij kerkdiensten en eigendom zijn van de
Ned. Herv. Kerk. Aangezien dergelijke diensten
niet meer in de school worden gehouden, zijn de
stoelen overgebracht naar de kapel in de Wilden-
borch. Er is hier sprake van een bijzonder geval,
aldus van Arkel. Het vieren van het St Nikolaas
feset en het houden van ouderavonden is in deze
niet goed mogelijk. Geregeld huren van stoelen zal,
mede omdat in de naaste omgeving praktisch geen
stoelen beschikbaar zijn, duur worden. De inspek-
teur van het lager onderwijs acht evenwel een aan-
schaf van 60 stoelen op 40 leerlingen aan de hoge
kant. Zijns inziens zou kunnen worden volstaan
met 40 stoelen. Het kollege van BöW deelde deze
mening. De ouderkommissie van de school wil
toch garag 60 stoelen en is bereid de kosten van
20 klapstoelen in de geme^^kas te storten zijnde
een bijdrage van 300 gulden

De heer Bannink (CHU) vond het niet juist dat
dit kleine schooltje met 20 klapstoelen beknibbeld
moet worden. Laten we he^K» laten en ook die 20
stoelen voor rekening van^^ gemeente laten ko-
men, stelde hij voor. De voorzitter deelde deze me-
ning niet en merkte op de bijdrage van de ouder-
kommissie in dank te moeten aanvaarden. De raad
was het hier mee eens. Het was de heer Bannink
duidelijk aan te zien, dat hij zich met tegenzin uit-
eindelijk bij de beslissing van de raad neerlegde.

Prof. Mr LA. DIEPENHORST „KOERS HOUDEN

ALMENSEWEG VOORRANGSWEG

Bij besluit van GS is de weg Vorden-Almen, voor
zover gelegen tussen de grens van de bebouwde
kom (wegenverkeerswet) van Vorden en de weg
Zutphen-Lochem aangewezen als voorrangsweg.

B6W achten het gewenst het gedeelte van de Al-
menseweg gelegen binnen de bebouwde kom even-
eens aan te wijzen als voorrangsweg. De raad ging
hiermee akkoord.

Biljarten

KOT-nieuws

De belangrijke wedstrijd in klasse Cl van het
biljartdistrikt Zutphen 6 Omstreken kon niet door-
gaan doordat verschilende spelers wegens griep
het bed moesten houden. Hierdoor blijft de situ-
atie aan de kop onveranderd. DLS l dat de derde
plaats op de ranglijst inneemt, kon van de afge-
lasting van de ontmoeting Voorst-KOT geen ge-
bruik maken door geheel onverwacht met 5-2 van
de Pelikaan l te verliezen.

Alleen Swienink slaagde er voor DLS in de eer
te redden door in 47 beurten zijn tegenstander Jeb-
bink te verslaan. Oelemans speelde goed (o.a. een
hoogste serie van 66 karamboles) maar kon een ne-
derlaag tegen Lievers niet ontlopen. Oelemans
kwam tot 189 (220) . Wiggers tenslotte kreeg in 30
beurten een nederlaag te slikken van Eikelboom.

Het Vordense KOT behaalde in de uitwedstrijd
tegen Poorte l een 5-2 zege. Klein Hekkelder was
in vorm en versloeg zijn tegenstander in 20 beur-
ten. De spelers kwamen tot hoogste series van 82
en 74 karamboles. Zieverink leed in 29 beurten
een kleine nederlaag tegen van Praag. Meyerman
stelde de Vordense zege veilig na een spannende
partij, door één karambole verschil.

DLS 2 bleek beter op dreef dan het eerste drietal
want het won met 5-2 van de Kroon l . Alleen
Bosman moest een nederlaag inkasseren tegen de
sterk spelende Denkers. Lauckhart won van de
Wit en ten Have versloeg tenslotte Zeegers. In
deze ontmoeting scoorde Denkers een hoogste se-
rie van 23 karamboles. De stand in klasse Cl luidt
momenteel: Voorst l 10-59, KOT l 10-45, DLS
l 11-43, DLS 2 11-37, KOT 2 11-35, Kroon l
11-27, Poorte l 11-25, Pelikaan l 11-25.

In klasse C2 bleef koploper de Poorte 2 doorgaan
met winnen. Ditmaal werd Carambole l met 7-2
verslagen.

De Pauw l klom 2 plaatsen op de ranglijst door
Voorst 2 met 7-2 te verslaan. KOT 3 bleef thuis
met 5- de baas over Lindeboom 1. In deze afde-
ling scoorde Beumer van Voorst 2 de hoogste se-
rie nl. 22 karamboles. De stand in klasse C2 luidt:
Poorte 2 9-55, Lindeboom l 9-44, Pauw l 9-39,
KOT 3 9-39, Carambole l 9-35, Voorst 2 9-31.

In klasse C 3 maakte DLS 3 een reuzesprong op
de ranglijst door met 6-3 van KOT 4 te winnen.

Voorst 3 won met 7-2 van Pelikaan 2. Lindeboom
2 verloor thuis met 6-3 van Pauw 2. Luiken van
Lindeboom 2 scoorde de hoogste serie nl. 21 ka-
ramboles. De stand in C 3 luidt: DLS 3 10-50,
KOT 4 10-50, Pelikaan 2 11-50, Pauw 2 10-48,
Kroon 2 11-46, Voorst 3 9-39, Lindeboom 2 10-34.

In klase C4 bleef KOT 6 aan de leiding door na
een spannende strijd klubgenoot KOT 5 met 7-2
te kloppen. Lindeboom 4 verloor met 5-4 van Lin-
deboom 3.

Poorte 3 versloeg Carambole 2 met 7-2. Pauw 4
versloeg Pauw 3 met 5-4. Voorst 4 verloor met
7-2 van Pelikaan 3. DLS 5 tenslotte won thuis met
7-2 van DLS 4. Vier spelers kwamen tot een hoog-
ste serie van 10 karamboles te weten: Vetter,
Moolhuizen, Wonnink en Stapper.

De stand in klase C4 luidt: KOT 6 12-73, Poorte
3 12-70, DLS 5 12-67, Pelikaan 3 12-62, Linde-
boom 3 12-57, Lindeboom 4 12-53, Pauw 3 12-49,
Carambole 2 12-48, Pauw 4 12-44, DLS 4 12-44,
KOT 5 12-43 en Voorst 4 12-42.

Op uitnodiging van de AR-kiesvereniging sprak
prof. mr I. A. Diepenhorst uit Amsterdam in de
zaal van ,,'t Wapen van Vorden" over het onder
werp: „Koers houden".

Na een kort inleidingswoord werd inzonderheid
de spreker door de voor/itter, de heer A. J. Lcn
selink, hartelijk welkom geheten.
De heer Diepenhorst zei dat hij enkele kantteke-
ningen van het huidige wereldgebeuren zou wil-
len beliehten en enkele vensters daarvan te wil-
len openstoten.

Nederland is met /ijn staatkunde nu niet /o ge-
lukkig omdat de /aken tegenwoordig heel moei
lijk /ijn te over/ien. Na de kabinetten vanaf 1963
de revue te hebben laten passeren, deelde spreker
mede dat in ons land geen chaos heerst, in die
zin, dat zulks in andere landen /oals Polen, Bul-
garije, Italië en Spanje het lot nu niet zo bege-
renswaardig is. In Nederland verhongert gelukkig
nog geen mens. Men kan in ons vaderland in vrij-
heid aktie voeren. Studenten, arbeiders enz. kun-
nen in volledige vrijheid leven, hoewel sommigen
daarvan ten enemale stekeblind zijn voor dit voor
reeht.

Kr roepen weer andere vragen om een oplossing
(luchtvervuiling, het moderne verkeer in het wes-
ten van het land, het toenemen van de vrijetijds-
besteding, toerisme, sport). De televisie is een
grote verovering van de veraangenaming van het
leven, maar dit heeft ook zijn keerzijde nl. dat het
„zelf doen" daardoor verwaarloosd wordt, l i e t
verkeer brengt voordelen, maar aan de andere
kant kan men nooit meer rustig zijn. Tot een rus-
tige bezinning van de problemen komt men niet
meer. Het leven is daardoor veel ingewikkelder
geworden.

Was het totaal aantal van de wereldbevolking tij-
dens Christus omwandeling op aarde 200 tot 300
m i l j o e n , tot 1800 kreeg men een bevolkingsaan-
was van de wereld van l mi l ja rd , na ruim 100 jaar
was dit cijfer reeds 2 miljard en na 50 jaar zelfs
3 miljard. Men heeft uitgerekend, aldus spreker,
dat in het jaar 3000 er 3 duizend m i l j a r d mensen
op de aardbodem /u i len wonen dat is 1200 zielen
op een vierkante kilometer. Ook in ons land liep
de bevolking in de laatste 100 j aa r op van 3 tot
12 mi l joen .

Wanneer de konfessionele wapens p laa ts maken
voor atoomwapens zullei^^le werelddelen worden
vernietigd en spreker vro?g zich af of er dan nog
wel zoveel overlevenden zijn om hun doden te
kunnen begraven. Wil men een oorlog vermijden
dan moet er oorlogsbrandstof worden weggedaan.
Er leven ontzettend veel mensen beneden de
drempel van een mensy^Éfdig bestaan om twee
derde deel van de wcrelc^rcvolking kri jgt niet vol-
doende om van te leven. In onze tijd is het al zo-
ver dat er ieder jaar 20 tot 25 miljoen analfabeten

bijkomen, omdat er geen in r ich t ingen van onder-
wijs zijn waar kennis kan worden bijgebracht die
zij zo d r ingend nodig hebben. Degenen die armoe
de lijden kunnen niet meer verdragen dat andere
mensen het beter hebben clan hun. Zelfs in het
welvarende Amerika lijdt 24 procent van de be-
volking armoede.

In Knge land kon in 1845 de h e l f t van tic vron
wen en eenderde deel van de mannen niet Ie/en
noch schri jven. In dat land heef t men zulks inge
zien zodat men in 1900 dit euvel uit de wereld
heeft geholpen door krachtige verbetering van het
onderwijs aldaar in te voeren. De welvaart in een
land als Amerika is thans driemaal zo groot als
bij het begin van deze eeuw.

Verschillende landen wedijveren me de invoering
van de computers. Wee cle regering, aldus spre
ker, die hiervoor haar ogen sluit. l i e t blanke ras
is ekonomisch bcvooroordcckl (eenvi j tc le deel van
de wereldbevolking) doch kan het op de duur niet
opnemen met de rest van de wereldbevolking.

Ons land dat een eervol ver leden heeft , kan men
in de politiek nog wel /o werken /oals zulks be-
hoort. Veel ondernemingen (fruitteelt, landbouw,
veenkoloniën, zeesleepvaart e.d.) voelen zich ver-
waarloosd. Na het distriktenstelsel, stembusak-
koorden, terugtreding van de kroondraagsters e.cl.
te hebben behandeld , zei spreker dat door cle ra
dikalen de grondwet geweld wordt aangedaan. Ou-
de partijen wensen een eenheid, maar niet een op-
gelegde eenheid (socialisten met liberalen en om-
gekeerd). Men c l i ën t met e lkaar te overleggen wat
z i j t i jdens of na cle verkiezing hebben te doen. In
Nieuw-Links t r e f t men ook weer verschillen aan.
Alen d ien t eerbied voor cle kie/ers te hebben en
er moet gezocht worden naar een brede samen-
werking.

Waarom, zo vroeg spreker, moet cle kroonraad
weg worden gedacht en vervangen te worden door
cle volksvertegenwoordiging. Dit is onhistorisch en
zal tot staatsrechtelijke gevolgen leiden.
De ,,staking als middel" heef t volgens spreker wel
bestaansrecht, doch clan niet anders clan om hei-
lige belangen te dienen. De leuze „gezag is ge-
zag" is volgens spreker niet meer te handhaven in
deze wereld. Wanneer men uit eigen belang wil
beoordelen, clan zal men moeten streven naar ge
rechtighcid, welvaart, vrede en men altijd zou
willen luisteren naar ..claar is geschreven". Evan
gelie is niet aan cle politiek van de dag te binden.
Men cliënt daarbij grote soberheid te gebruiken.
( I c z a g en vri jheid aan cle goddelijke autoriteit dat
komt een p a r t i j en het volk ten bate.

Na cle pauze werden een aantal gestelde vragen
door spreker op zeer du ide l i jke wijze beantwoord.
De voorzitter dankte aan het slot prof. Diepen-
horst voor z i jn gehouden betoog, waarna deze op
verzoek van de voorzitter voorging in dankgebed,.

Nieuwe prins De Deurdreajers

Met grote praal en vreugdebetoon heeft de kar-
navalsvereniging De Deurdreajers te Kranenburg
zaterdagavond haar nieuwe prins Karnaval 1970,
Paul de Eerste een feestelijke ontvangst bereid en
ingehuldigd. Aan het regeringsloze tijdperk, vanaf
11 november toen prins Cornelis I afscheid nam
en men nog in het ongewisse verkeerde omtrent
zijn opvolging was er geen prins meer, was nu
een einde gekomen.

In zaal Schoenaker verdrongen de narren en nar-
rinnen van De Deurdreajers zich reeds om half
acht om een zo goed mogelijke plaats te krijgen en
niets van de huldiging te missen. Om 8.11 uur, het
tijdstip van aankomst der prins, hield voorz. van
Langen een feestelijke toespraak, waarna tot veler
verrassing eerst de heer Schoenaker op het podium
verscheen, die later een 'schijnprins' bleek te zijn.
In waarderende woorden werd hij dank gebracht
voor zijn steeds weer grote medewerking.

Maar om 11 minuten over half negen werd de ver-
rassing nog groter, toen de zaaldeur openging en
de dansmarietjes in treurige stoet een brancard,
overdekt met wit laken naar binnen droegen. Ter-
wijl de Prinsenkapel treurmuziek ten gehore bracht
werd het 'lijk' naar het podium gebracht. De aan-
vankelijke verbazing sloeg over in enthousiasme,
toen het 'lijk' opstond en de nieuwe prins Karnaval
1970 Paul de Eerste (de heer Eykelkamp) in le-
vende lijve voor het voetlicht verscheen.

De prins werd door de voorzitter van harte ver-
welkomd en hield een keurige speech, waarin hij
zijn onderdanen beloofde om voor hen in 1970 een
goede vorst te zijn. Hij zou zich voor de volle hon-
derd procent inzetten, maar vroeg daartoe aller
medewerking. Nadat de heer Besselink namens het
gevolg der prins het protokol had voorgelezen,
werden de nieuwe heerser de onderscheidingste-
kens omgehangen en reikte de voorzitter hem de
scepter aan. Mt een driewerf Alaaf was de prins
toen tot nieuwe heerser der Deurdreajers gein-
stalleerd. Met behulp van de onmisbare Prinsen-
kapel, werd er gezellig gefeest tot l uur. Het was
een waardige inzet van de komende karnavals-
feesten, die naar men verwacht dit jaar veel be-
langstelling zal trekken.

Zie voor programma advertentie en de raam-
biljetten.

Blauwe
asbest golfplaten

lengten 153, 183, 213,
248

Goedkoper dan ooit

Alle bovenstaande
maten voorradig
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Tel. 1486 - Vorden

ASBEST BOARD
(eternit) 120 x 250
l t.m. 5 stu'ks

ƒ 8,04 per plaat
6 t.m. 12 stuks

ƒ 7,14 per plaat
13 t.m. 30 stuks

f 6,56 per plaat
31 of meer

ƒ 6,43 per plaat
exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

2-deurs
Mahonic kasten

half hang half leg

slechts ƒ 120 —
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen

Tel. 1486 - Vorden

Kunststof
keukenkasten

nu f 52.50 per stuk
DOE-HET-ZELF

CENTRUM
Harmsen tel. 1486

Vorden

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts ƒ 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Nog slechts enkele da-
gen kunt u profiteren
van onze aanbieding

BEHANG MET
50% KORTING

Bij aankoop van 10
rollen l doos be-

hanglijm gratis

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

T.m. zaterdag 24 jan.

VLOERBEDEK-
KING

vinyl op vilt 2 m breed
voor de verrassend

lage prijs van

ƒ 5,20 per vierkante m

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Ongekend lage
prijzen voor

KUNSTSTOF
KEUKENS

buffetten, kasten

Alles direkt uit eigen
voorraad leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Volop voorradig

Plastic afvoerbuis
Plastic rioolbuis
Plastic dakgoten

met alle benodigde
hulpstukken

Uiterst scherpe prijzen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486



CARNAVAL 1970
VAN '

De Deurdreajers
TE KRANENBURG
ZONDAGMIDDAG 8 FEBRU-
ARI 15.00 UUR

Groot jeugdfestival
voor kinderen tot 14 jaar.

Met de bekende TV-artiesten:
Tako de clown, Ad Engel goo-
chelaar; Joop v. d. Engel konfe-
rencier; veldwachter Flipsen; de
boef Linke Bartje en anderen.

ZONDAGAVOND DE GROTE

Mountiesshow
aanvang 20.00 uur.

Met de T V-ster ren:
Piet Bambergen, Rene van Voo-
ren, Gonnie Baars, Ronnie Tober
en vele anderen.

Kaarten voor de shows vanaf heden verkrijg-
baar bij sigarenmagazijn Eijerkamp, Vorden
schoenenhuis Jansen Vorden, café Schoen-
aker en A. Mombarg, Kranenburg.

Prijzen: Jeugdfestival ./ 1,50 p. p. boven de
14 jaar ƒ 2,— p. p. Mountiesshow ƒ 4,50 p. p.

PROFITEERT NU NOG TOT

EN MET A.S. ZATERDAG

24 JANUARI VAN ONZE

OPRUIMING

i H i 4: M
RAADHUISSTR., VORDEN

Isolatiemateriaal
2, 3, 4, 6 cm dik.

Alles direkt uit voorraad
leverbaar.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN ~ Schoolstraat - Vorden
Telefoon 05752-1486

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Verse worst 500 gram 260
Gehakt 500 gram 225
Vet spek 500 gram 100
Balkenbrij 500 gram 50
Haas-, rib-, schouder-
karbonade 500 gram 325
Fijne rookw. 500 gram 250
Boterhamw. 200 gram 70
Haantjes 325

Rund- kalfs- en varkensslagerij

H. Krijt
Vorden Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

GEVRAAGD:

Aankomende
timmerman of leer-
ling

Fa H. J. Bosch en Zn
LINDE-VORDEN

Opruimings-
voordeel

NOG TOT EN MET ZATERDAG l
VEEL KLEINE EN GROTE HUISHOUDE-
LIJKE ARTIKELEN EN ELEKTRISCHE AP-
PARATEN STAAN IN ONZE WINKEL EN
SHOWROOM (BOVEN) VOOR U KLAAR

Huishoudelijke artikelen
DEKSCHAAL roestvrijstaal
STRIJKPLANK stalen buis
WA NDBLIKOPE NER
STEELPAN met teflon
ROLVEGER
FLESSENDRAGER Tornado
En nog véél andere huishoudelijke artikelen in
glas- en aardewerk

Verlichting
TOT 50% KORTING
WANDLICHTEN, TAFELLAMPJES, VLOER-
SCHEMERLAMPEN, PLAFONNIERS, HUIS-
KAMER- EN -KEUKENVERLICHTING ENZ.
VAN 10 TOT 50% KORTING

Elektrische apparaten
KOFFIEZETAUTOMAAT Philips
KOFFIEMOLEN
HANDMIXER Erres
VOLAUTOMATISCHE WASMACHINE
Marijnen
DROOGAUTOMAAT Philips
ELEKTRISCH FORNUIS 4-plaats
VAATWASAUTOMAAT Philips
KOELKAST tafelmodel 155 liter
KOELKAST kastmodel 170 liter
OP ALLE ANDERE KOELKASTEN
UIT VOORRAAD 10 TOT 15%
KORTING OP DE TOCH AL LAGE
PRIJZEN
DIEPVRIESKIST Esta 420 liter

Gereedschap
GEREEDSCHAPKIST
WATERPAS hout
NIJPTANG
STEL RINGSLEUTELS
STEL STEEKSLEUTELS

TSELMES model Stanley

24,50
16,95
42,50

499,—
299 —
299 —
799-
249,—
329,—

798,—

6,95
3,95
2,25
4,50
3,90
1,65
2,30

ELEKTRISCHE BOORMACHINES TEGEN
VERLAAGDE PRIJZEN

Er is nog méér. Wij kunnen hier niet alles noemen, maar waarom
zou u zelf niet eea^komen kijken.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

T
TOT EN MET ZATERDAG 24 JANUARI

10 pet. korting
WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schocnenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

MERKBENZINE
goedkoop
gratis zegels

G. Weulcn-Kranenbarg

Gevraagd: woonruimte
voor klein gezin van l
mei 1970 tot en met aug.
1970. Inlichtingen
bureau Contact

Profijt
AANBIEDING

melitta
nu 3 pakjes a 40 filter-
zakjes Melitta 102
van ƒ 2,55 voor

f 1.95
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

HBO I
vraagt prijs

G. \Vculcn-Krancnbarg

Te koop: Jonge hennen,
aan de leg. W. Rietman,
Zutphenseweg 74 Vor-
den

KOLEN
een grootse sor-
tering

G. Wculcn-Krancnbarg
Wij vernieuwen voor u
ritsen in pantalons, rok-
ken, windjacks enz.
Ook verkorten wij win-
termantels, rokken en
japonnen!
STOMERIJ VISSER
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

GEMEENTE VORDEN
AANGIFTE LEERLINGEN
OPENBARE
KLEUTERSCHOOL

Tot 29 januari a.s. bestaat er alsnog gelegen-
hied ter sekretarie, a fde l ing algemene /aken,
aangifte te doen van leer l ingen, die de per l
februari 1970 te openen openbare kleuter-
school /ui len gaan bezoeken.

Vorden, 19 januari 1970.

Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

Adverteren doet verkopen

DEZE WEEK EXTRA AANBIEDING

Koelkastdozen
4-delig ƒ 2,15

Emaille schalen
gedekoreerd

0,80 - 0,85 - l,- -1,15
met deksel grote maa t

2,15 - 2,65

Nu met 20 pet. korting

Closetzittingen
gedekoreerd, met deksel

ƒ 10,65

Koerselman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

GEMEENTE VORDEN
CARAVANS-, LIGSCHEPEN-
EN TENTENVERORDENING
GELDERLAND

Burgemeester en wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis, dat per l ja-
n u a r i 1°70 in werking is getreden de door
provinciale staten van Gelderland vastge-
stelde „Caravans-, ligschcpen- en tcntenver
ordening Gelderland".
Volgens de/e verordening is l ie t o.in. ver
boden in het landelijk gedeelte van de pro-
vincie niet één o t' meer caravans standplaats
te nemen, /onder van gedeputeerde staten
van de/c verbodsbepaling o n t h e f f i n g te heb
ben verkregen.
Formulieren voor het aanvragen van onthel
f i ng /ijn ter sekretarie a f d e l i n g a lgemene /a
ken verkrijgbaar, alwaar tevens nadere in
lichtingen kunnen worden verkregen.

Vorden, 1 (J januari ]°70.

Burgemeester en wethouders,
de burgemeester ,
van Arkel
de sekretaris,
J. D rij f hou t

BOND VAN PLATTELANDS-
VROUWEN

GELD. MIJ VAN LANDBOUW

JONG GELRE

De gezamenlijke kulturele
avond

op maandag 26 januari is niet bij
„'t Wapen van Vorden" maar bij

HOTEL BAKKER
aanvang 19.30 uur.

De besturen

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLEG

M. G. SPIEGELENBERG
Zutphenseweg 57 - Vorden - Telefoon 1464

Voor al uw

snoei- en spuitwerk-
zaamheden

Spui ten van bessens t ru iken en vruchtbomen
gaarne /o vroeg mogelijk bestel len

„De Graafschaprijders"
l i e t gaat goed met de Vordcnsc au to en motor
club De (.. 'raafschaprijdcrs. Uit het jaarvers lag van
sekretaris .1 .Kouwenhors t bleek, t i jdens de in ho-
tel H loemendaa l gehouden j aa rve rgade r ing , dat de
vereniging thans ca 300 leden telt. Dit betekent
dat De ( i ' raa l sc l iapr i jdcrs thans één der grootste
ve ren ig ingen is in Vorden. M n nog steeds groeit
het ledental.
De in het a fge lopen j aa r gehouden oricntcrings
ritten /ijn naar wens verlopen, t e r w i j l de deelna-
me aan het toerevenement De Acht Kaste len rit
bedu idend groter was dan in 1%S en naar het /ich
laa t aan/ien /al de deelname de komende jaren
steeds groter worden, a ldus de heer Kouwenhors t .
l i e t aantal leden crossers en ot betrou\\ baarheids
r i t ten rijders wordt steeds groter en een betrouw-
baa rhe ids r i t waarb i j leden van De ( I raa i scbapr i j -
ders niet in de voorste gelederen te vinden /ijn,
is n i e t meer denkbaar , /owel bij de j un io r en als
de senioren.
l i e t /ou te ver voeren om al le geboekte resul taten
van leden van De ( J raat schapr i jders te memoreren
(dit /ijn er n l . heel wat) één naam sprong er in het
afgelopen jaar wel uit en dat was dan Jan Ooste
r i n k die het presteerde om op erossgebied k a ï n ^
pioen van Nederland te worden in de junioren
klasse boven 250 cc. Veel h u l p ontving hij tijdens
/ijn vele gewonnen weds t r i jden van , lan Lense l ink
en .lan Broekhof .
Van het t r a in ingsc i r cu i t in Delden wordt door de
leden nog iedere /aterdag een dankbaar gebruik
gemaakt . 'Pot slot van / i jn jaaroverzicht memo
reerde de heer Kouwenhorst de promotie van de
heer \V. Hieldennan die , /oals bekend, het a lge
lopen jaar benoemd is tot l id van de ( C e n t r a l e
Sportkommissie der KNMV.
Alvorens bovengenoemd jaarvers lag door de se-
kre tar i s was behande ld werden de leden op de/c
vergadering welkom geheten door voor/itter H.
Pardijs die al len een voorspoedig en sportief 1^70
toewenste.
P e n n i n g m e e s t e r \V. Mic ldc rman kon, ondanks de
gestegen kosten, toch gewag maken van een klein
bat ig saldo. Hij de bes tuursverk ie / ing werden de
af t redende heren H. Pardijs en .1. W. Kouwenhorst
bi j a k k l a m a t i e herko/en.
Op 31 j a n u a r i /al de jaar l i jkse feestavond p l aa t s
v i n d e n in de /aal van ,,'t Wapen van Vorden".
Hiervoor werd door de vergadering ecu f e e s t k o m
missie benoemd onder l e id ing van de heer ( J . .1.
van Ark. l let dansorkest The \\Oodpeckers /al
de/e avond voor de mu/ iek /orgen.
Voorts werden de volgende r i t t en vastgesteld:
28 f eb rua r i o r iën te r ingsr i t ; 30 maar t idem; 12 apr i l
of 2d a p r i l l ' C X l - r i t ; 7 mei o r i ën te r ings r i t ; 1 1 12
j u l i Ach tkas te l en stcrrit, toerrit en oriënterings
ri t ; (> september oriënteringsrit; 11 oktober idem;
28 n o v e m b e r wi ldr i t ; 20 december pannekoeken
rit .
Voor de crosswedstrijden in Delden werden de
volgende data vastgesteld:
18 of 25 a p r i l ; 23 mei; O j u n i ; 4 j u l i ; 2<> augustus
en 12 of \l) september. 8 (> augustus weekend Dru
nen.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:

Witkampers 1-Vorden 1; Vorden 2-Grol 2; Vor-
den 3-Markelo 3; De l loven 4-Vordcn 4; Vorden
5-Angerlo 2.

Dammen

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderl inge kompet i t ie van de damc lub
l H A ' werden in /aal Kskes de volgende wedstrij-
den gespeeld:
l . cunk Oukes 0-2; Essel ink N i j e n h u i s 0-2; Geer
ken j r Lammens afg.; Ter Heest-1 lu lshof 0 2 ; l leu
v ink \ \ i e r sma sr 2-0; Sloe t jcs -Dimmendaal 2-0;
Kle in K r a n c n b a r g Wansink 2-0; l lesse l ink-Hreu
ker 2 0.


