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INSTALLATIE PRINS WILLEN l GRANDIOOS SUCCES!!
De carnavalsvereniging „De Deurdreajers" te Vorden
heeft op een enorm enthousiaste wijze het carnaval
ingezet met de installatie van de nieuwe Prins 1973.
Tijdens het grote carnavalsbal in zaal Schoenaker dat
voor deze gelegenheid was herschapen in een car-
navaleske sfeer, werd de nieuwe Prins (de heer W.
Besselink) door zijn gevolg een grootse ontvangst
bereid.
Nadat voorzitter B. Smeets een welkomstwoord tot
de talrijke carnavalvierders had gesproken, gaf hij het
teken om de Prins binnen te brengen. Verborgen in
een levensgrote computer werd de Prins door zijn
gevolg naar binnen gereden. Het was een groots op-
gezet spektakelstuk wat het gevolg voor hun Prins
had gefabriceerd. De computer was geprogrameerd
door enkele op het technische en carnavaleske ge-
bied bekwame Deurdreajers, met als uitkomst van
het geprogrameerde een mengeling van geluiden o.a.
het doortrekken van een closetpot, het gehuil van
een enorme sirene met als omlijsting het flikkeren
van aan en uitgaande kontrolelampjes.
Dit was echter nog niet alles wat de carnavalliefheb-
bers te zien kregen, want de Dansmarietjes en Raad
van Elf waren geheel in nieuwe kostuums gestoken,
wat, naast de entourage van het geheel, een keurige
indruk maakte.

(Op de foto de binnenkomst van Prins Willem de I, hier
nog verborgen in „zijn" computer en begeleid door zijn
gevolg.)

De heer J. van Langen leidde als President van „De Deur-
dreajers" de installatieplechtigheid en op zijn teken werd
het licht in de zaal gedoofd en hielp één van de Dansma-
rietjes de nieuwe Prins uit de computer. Toen het licht weer
was ontstoken zagen De Deurdreajers hun nieuwe Prins in
levende lijve en vierden dit met een daverende polonaise.
Hierna verzocht de President de Prins op het podium om
hem te installeren als Prins der Deurdreajers. Doch eerst
werd de naam bekend gemaakt. De heer Besseling zal onder
de naam Willem de l het carnaval van De Deurdreajers
in 1973 leiden. Hierop overhandigde de President de Prins
de ambtsketen, de steek en de narrenscepter als tekenen

van heerser van het rijk der zotheid.
P r i n s Wil lem de Ie l ichtte zich vervolgens tot zijn gevolg
en onderdanen waarbij hij hen dankte voor de geweldige
ontvangst, waaruit hij konkludeerde dat dit voor hem een
extra st imulans is om het carnaval 1973 te doen slagen.
Het Raadslid Paul Eykelkamp las aansluitend hierop de
Prinselijke proklamatie van het carnaval 1973 voor, welke
na elk van de 11 punten werd onderbroken door het geluid
van de sirene en het alaaf van de aanwezigen. Hierna instal-
leerde Pr ins Willem de I de Flamingo's als Prinsenkapel
door hen de steek en de bijbehorende ordetekens van De
Deurdreajers te overhandigen. Tot slot van de installatie

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: elke morgen van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

VERVOLG RUIMTELIJKE ORDENING
Veertien dagen geleden begonnen wij met een bespre-
king over de ruimtel i jke ordening; nadat toen een al-
gemene inleiding was gegeven, willen wij nu wat die-
per ingaan op deze problematiek. Voor de duidel i jk-
heid nog even het systeem:
ruimtelijke ordening vindt plaats op rijksniveau, op
provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau. In de
praktijk komt dat op het volgende neer:
• het r i jk bepaalt in feite hoe de ruimtelijke ordening
over het gehele land moet plaatsvinden:
zij stelt wettelijke regels op (o.a. de Wet op de Ruim-
telijke Ordening), en maakt bepaalde facctplannen,
bv. op het gebied van de Openluchtrekreatie.

De provincies en gemeenten moeten bij het maken
van hun plannen rekening houden met deze algeme-
ne richtlijnen van het rijk; de bevoegdheid van het
rijk gaat zelfs zover dat zij Gedeputeerde Staten kan
verplichten een streekplan vast te stellen en aanwijzin-
gen kan geven over de inhoud van een streekplan, en
dat zij Gedeputeerde Staten kan verplichten in be-
paalde gevallen aan gemeenten op te dragen maatre-
gelen te treffen op het gebied van de ruimtelijke or-
dening.

• De provincie (provinciale staten, het algemeen be-
stuur van de provincie) kan voor de hele provincie of
voor gedeelten van de provincie een zgn. streekplan
vaststellen, waarin de toekomstige ontwikkeling van
dat gebied in hoofdlijnen wordt aangegeven (om een
voorbeeld te geven: de Veluwe moet ontwikkeld wor-
den tot een landschapspark); als zo'n plan is vastge-
steld, hebben Gedeputeerde Staten de bevoegdheid om
aan gemeenten aanwijzingen te geven over de inhoud
van een gemeentelijk bestemmingsplan. Dit is één van
de manieren waarop een hogere bestuursinstantie (de
provincie) kan ingrijpen in het gemeentelijk beleid.
Een andere wijze van beïnvloeding van gemeenten ligt
in het goedkeuringsbelcid van Gedeputeerde Staten;
hierop komen wij dadelijk terug.

o ledere gemeente is verplicht, op grond van de wet
op de ru imte l i jke ordening, zgn. bestemmingsplannen
vast te stel len; daarnaast kunnen ze ook zgn. struk-
tuurplunnen vaststellen. Wat is nu een bestemmings-
plan en wat is een s t ruktuurplan ' . '
a. Struktuurplan:
De aard en de funkt ie van dit plan komen op het vol-
gende neer: het plan bevat regels en zienswijzen over

de toekomstige ontwikkeling van de gemeente; er
wordt bv. in aangegeven waar woningbouw in de toe-
komst moet plaatsvinden, waar industrie en waar
sportparken. Omdat dit plan vooral ziet op de toe-
komst, zijn de burgers er niet^m gebonden; alleen
het gemeentebestuur zal bij h^Hfoaken van de be-
stemmingsplannen rekening (moeten) houden met de
in het struktuurplan aangegeven ontwikkelingsgedach-
ten.

Men ziet ook wel, dat enkele gemeenten samen struk-
tuurplannen opstellen (zgn. intergemeentelijke struk-
tuurplannen); zoals begrijpelijk, is de bedoeling hier-
van, dat deze gemeenten samen de toekomstige ont-
wikkeling van hun gezamenlijke gemeente proberen
gestalte te geven; soms hebben deze plannen slechts
betrekking op één facet van de ontwikkeling: de ge-
meente Hengelo Gld., Ruurlo, Vorden en Zclhem zijn
b v. bezig met het ontwerpen van intergemeentelijk
basisstruktuurplan voor de openluchtrekreatie.

b. Bestemmingsplan:
Het doel van dit plan is om de plaatselijke ruimte,
het plaatselijk gebied een zo goed mogelijke bestem-
ming te geven. Aan de hand van ons Buitengebied
kan een voorbeeld worden gegeven: in dit buitenge-
bied (het gebied buiten de bebouwde kom) spelen al-
lerlei faktoren een rol, bestaan - anders gezegd - al-
lerlei belangen waarmee een plan rekening moet hou-
den, bv. het belang van de agrariër, de natuurbescher-
ming, de landgoederen, de wegen, bestaande bedrijven
enz. Het is de taak van een gemeentebestuur om sa-
men met burgers een goede afweging van belangen tot
stand te brengen: de agrariër krijgt bouwmogelijkhe-
den op zijn agrarisch bouwperceel, de bossen en an-
dere waardevolle natuurgebieden worden beschermd,
enz.
Zoals hiervoor al eerder gezegd, hebben echter niet
alleen de burgers en het gemeentebestuur een stem in
het kapittel:

• in de eerste plaats moet het plan voldoen aan de
voorschrif ten, aanwijzingen en richtl i jnen die het r i jk
en de provincie vooraf hebben gegeven (/o hebben
Gedeputeerde Staten van Gelderland bv. een rond-
zendbrief aan alle gemeenten gezonden, waarin wordt
aangegeven hoe Gedeputeerde Staten denken over de
saner ing in het buitengebied). Wat gebeurt er nu als
de gemeente zich niet houdt aan die hogere voor-
schriften?

• wel. als de gemeente het bestemmingsplan heeft
vastgesteld, moeten Gedeputeerde Staten het plan
nog goedkeuren, voordat het kan worden toegepast in
de prakt i jk. Gedeputeerde Staten beoordelen dan of
inderdaad bovengenoemde belangenafweging heeft
plaatsgevonden, maar ook . . . of de gemeente heeft
rekening gehouden met hun eigen (Gedeputeerde Sta-
t e n ) en de rijksvoorschriften. richtlijnen e.d. Als dat
nie t het geval is. onthouden ze goedkeuring aan het
plan . In het algemeen maken de gemeenten dus plan-
nen, die-ook een goede kans van slagen hebben bij de
u • • - • ! •<• hcstuursinstant ie(s) , of anders gezegd: de ge-
meente is maar een k le ine schakel in het geheel van
de r u i m t e l i j k e ordening; de gemeentebestuurders zijn
v a a k aan alle kanten gebonden.
Wat is nu de fe i te l i jke invloed van een burger bij het
onstcllen van de/c p lannen ; welke demokratischc rech-
ten heeft hij terzake? Dit onderwerp, alsmede de ver-
houding van de bouwverordening tot de genoemde
plannen hopen wij de volgende week te behandelen.

verzocht hij Prins Herman de I op het podium te komen
om hem dank te brengen voor de wijze waarop hij in 1972
als Prins het carnaval tot een suksesval einde had gebracht
en overhandigde hem de eretekens van oud-Prins. De heer
v. d. Sligte richtte zich vervolgens tot De Deurdreajers en
deed een beroep op hen de nieuwe Prins alle steun te geven
die hij ook van hen had ontvangen.
Als extra programmapunt bij deze installatie kreeg hierna
Ere-Prins Cornelis de I het woord. Zich richtend tot de
nieuwe heerser van De Deurdreajers, wenste hij hem alle
sukses toe en bood hem alle medewerking aan namens het
kollege van oud-Prinsen.
Prins Willem de I gaf hierna het goede voorbeeld en nodig-
de allen uit voor een polonai^^/elke een einde bracht aan
het officiële gedeelte van die aWnd. Onder de muzikale lei-
ding van de Prinsenkapel werd deze opening van het carna-
\ - i |(P.} voo ' tge/e t waarbij De Deurdreajers hun devies:
„Neet nöln, moar deurdreajen", alle eer aandeden.

Z I L V E R W I T E D E L STAAL

KOERSELMAN CASSETTES

PRIJSWINNAARS
KERSTPUZZEL
We maken onze prijswinnaars er op attent dat ze hun prijs
(/oals vorige weck is vermeld) af kunnen halen aan de druk-
kerij Nicuwstad 12 te Vorden. De prijzen blijven beschik-
baar tot 31 december 1973.

Het komité „Kinderpostzegels" afdeling Vorden heeft dit
jaar voor ƒ 2.845,85 aan postzegels en kaarten verkocht. De
verkoop in postzegels bedroeg nl. ƒ 1.693,40 en de kaarten
ƒ 1.152,45. Vergeleken bij vorig jaar heeft men deze keer
ƒ 425.- meer verkocht. Een mooi resultaat.

Feestavond
De voetbalvereniging Vorden hield zaterdagavond in zaal
,,'t Wapen van Vorden" haar jaarlijkse feestavond. Tn te-
genstelling tot andere jaren werd deze avond ditmaal ver-
zorgd door eigen leden.
Zes weken geleden vatten enkele spelers van Vorden 5 (ve-
teranenelf ta l ) het plan op zelf de feestavond te verzorgen.
Vol enthousiasme werd een programma in elkaar ..ge-
stampt" dat bestond uit een twint igtal nummers. Tn die zes
weken werd ontstellend hard gewerkt, hetgeen zaterdagmid-
dag nou eens overduideli jk bleek toen plotseling een der
deelnemers ziek was geworden. Tn een mum van tijd wer-
den zi jn rollen overgenomen met als resultaat dat de zaal
niets bemerkte.

l loogtcpunten van de avond waren ongetwijfeld ..Ode aan de
Po": ..Vader Abraham met zijn elf voetbalzonen" en het
..Vorclense volkslied". Ook de pantomime ging er bij het
publiek gretig in.
Voorzitter De Boer stak in zijn openingswoord niet onder
stoelen of banken er trots op te zijn dat leden zelf een feest-
avond verzorgen. Getuige de reakties was de zaal het daar
na afloop van het optreden van het gezelschap „Je zult wel
z.ien" roerend mee eens.
Johan Stapper, in voetbalkringen een bekende f iguur , kreeg
een „gouden plaat" aangeboden. Verder kregen alle dames
uit handen van de heer De Boer een boeket bloemen, ter-
wijl pianiste Jet Smit een geschenk onder couvert werd over-
handigd. Een gezellig bal besloot de feestavond.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

H).(X) uur ds. J . C. Krajenbrink

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH

19.00 uur ds. J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. A. J. G. Dronkert van Geesteren-Gelselaar

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur (crèche); zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen '• avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406,
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346; b.g.g. (05750)2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-

BURGERLIJItE
STAND

GEBOREN: Annet Francisca, dochter van A. . Nooijen en
R. E. Probst; Mieke, dochter van A. J. Stoltenborg en B. H.
N c u r i n k ; Daniëllc, dochter van G. W. H. Wargerink en M.
E. van Ditzhuijzen.

ONDERTROUWD: Geen.

GEHUWD: Geen.

OVERLEDEN: H. Slothouber, 87 jaar; W. H. Kappert, 82
jaar, weduwe van Bannink.

Optreden voor t.v.
Het Vordense duo Florijn-Strookappc (zingende zaag-akkor-
deon) heeft een uitnodiging ontvangen om donderdagavond
voor de televisie op te treden, nl. in het programma „En
nu . . . . mijn verzoek". De uitzending vindt plaats via
Nederland I van 21.10-21.40 uur.



BRH9

SUPERMARKT
presenteert:

NIEUW ;

Belgisch
Galette BROOD

NORMAAL 85 NU

Uit de slagerij
HAMBURGERS

3 stuks nu 128
HACHEVLEES

300 gram 228
KL A PST U K met klein beentje

500 grein, 298
VARKENSLEVER

500 gram 198
MALSE RIBLAPPEN

500 gram 498
ONS BEKENDE

SOEPPAKKET 235
OSSESTAART

500 gram 198
WIENER SNITZELS

per 100 gram

150 gram HAMWORST

150 gram TONGEN WORST

100 gram GEKOOKTE LEVER

150 gram SNUWORST

Groente- en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

140
89

89

89

98

PROFITEER NU

5 van Nelle

PRISMA KOFFIE
250 GRAM VAN f 2,12 VOOR

Herschi vruchten-

Ll MONADE

per fles 95

Elke 2e fles

69

Doos a 12 Euro

fl. Classe Royal

BIER

deze week

595

Grote fles

ROSE

tafelwijn

nu per fles

275

Profiteer nu

Grote fles

ADYOKAAT

van 525 voor

398

Diverse smaken

Geurts HUIS-

HOU D J AM l

van 125 voor

98
WWMMNWM^^

VAN DE JUWEELBAKKER

Slaqroomsoefen
4 STUKS NORMAAL i 2,80 NU

MM^^

Duchesse

BONBONS

per bakje normaal

182 nu

139

Rol

a 5 stuks

PENCE'S

nu slechts

59

Van Parein

Grote rol

PRINCE FOURRE

voor

98

Voor de kleintjes

LANGE VINGERS

per pak

van 85 voor

69

Diverse soorten

KOEKJES

normaal 109

nu voor

79

HEERLIJKE

Gevulde Koeken
PAK a 6 STUKS NU VOOR

Maisk

BISKWIE

per pak

van 110 voor

85

Pak a 3 rol

De Faam

KLAROP DROP

voor

59

Blookers

CACAO

500 gram

nu voor

269

Zak a 500 gram

VERMICELLI

geen 79

maar nu

69

Unox

SMAC

200 gram

van 155 voor

129

DIVERSE SOORTEN

Arosa Wijnen
met jonge jenever

UTERKKUIK VOOR

Groente en Fruit
Honingzoete HANDSINAASAPPEifN «IQQ

9 grote voor slechts l\/O

MANDARIJNEN Ctementines

per net 198
Prima PERSSINAASAPPELEN

12 stuks 198
Tegen de griep

CITROENEN 4 stuks 98
Prima KLEIAARDAPPELEN

5 ki/o 198
Donderdag:

GEKOOKTE BIETJES 500 gram 55
Vrijdag:
BLANKE WITLOF 500 gram 89
Zaterdag:

BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram 98

Literf/akon 78 WASVERZACHTER
voor maar 98

Blik Chinese SPERZIEBOONTJES

geen 98 maar 89
Pak Honig MIE per pak 121

nu voor 109
Literb/ik PERZIKEN

van 149 voor 119
Ce/tona CLOSETP4PIER

4 rol van 120 vcor 98
Pak a 45 stuks

ARDITA LUIERS van 450 voor 398



Langs deze weg willen wij
allen hartelijk danken voor
de betoonde belangstelling,
gelukwensen en kadoos bij
ons huwelijk ontvangen
Bertus Waarle
Joke Waarle-Wieggers
Hengelo Gld, jan. 1973
Snethlageweg 27

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kadoos die wij
bij ons huwelijk hebben ont-
vangen, zeggen wij u allen
hartelijk dank
Henk en Miny
Kreunen-Gotink
Lochem, jan. 1973
M. Hobbemalaan 45

Voor de zeer vele blijken
van medeleven, ons betoond
bij het overlijden van onze
lieve man en vader
ALBERT BRUGGEMAN
betuigen wij u onze oprechte
dank

Uit aller naam:
A. Bruggeman-Rietman

Vorden. jan. 1973

De Toneelvereniging
Vordens Toneel staat borg
voor een fyne avond!
En u?

Te koop jonge honden
zonder papieren, prima
waakhonden bij
Me j. R. Gotink te Vorden
Lankampweg 4
Tel. 05752-1458

TJit goed voor u!
En neem uw kennissen mee
naar de toneelavond op
vrijdag 26 jan. om 8 uur

Te huur gevraagd in Vor-
den of Hengelo woonruimte
voor echtpaar met dochter
van 12 jaar
Brieven onder nr 43-1
buro Contact

VOORvOL VW

Wapen, en sport handel

steeds doeltnffendl

Zutphenseweg - Vorden

Te koop donkerblauwe
kinderwagen
't Jebbink 26, Vorden

Staat u op het punt
gezellig uit te gaan?
Dan tot ziens op vrijdag
26 jan. in het Nutsgebouw!

Te koop roggestro
Poorterman, Vorden
Hilverinkweg 4 tel. 1591

5 februari a.s. hoop ik te
verhuizen naar 'De Wehme'
kamer 140, tel. 1628
Ruurloseweg 9
Mevr. C. J. Roghaer-de Buck

Wat?! Kost die fijne
toneelavond met bal na
maar f 3,-?
Da's toch geen geld meer!

Rektifikatie
FIANOSTEMMER
26 januari komt pianostem-
mer en -bouwer
de heer B. Westera
in Vorden en omgeving
Nog plaats voor enkele
piano's. Jarenlang
vakmanschap f 25,-
Bel meteen 1831 te Vorden

Te koop Citroen Ami
bouwjaar 1966 's avonds na
18.00 uur. Kamperman
Julianalaan 19 Vorden

Garage en Rijwielhandel

A. G. Tragter
te Vorden
vraagt een
BROMFIETSMONTEUR
OF RIJWIEL- EN
BROMFIETSMONTEUR
5-daagse werkweek, loon
nader overeen te komen
Tel. 05752-1256

U leest het in Contact.
l f /iet het voor 't laatst in
het Nut:
De verwikkelingen rond
'Een bruid kwam op bezoek'

JAN LEUNK
en
DINY ELLEN KAMP

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op dinsdag 30 januari a.s. ten
gemeentehuize te Zelhem om 13.45 uur

Kerkelijke inzegening vindt plaats om 14.30
uur in de Ned. Herv. Kerk te Zelhem, door
de weieerwaarde heer ds F. Gerbrandy

Zelhem, januari 1973
Lochem, Molenweg 2
Zelhem, Doetinchemseweg 79

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot 18
uur in hotel 'Het Witte Paard' te Zelhem
Toekomstig adres: Spaanslaan 5, Westendorp

Hyyyyiiyiiyyyyyyyyyyyî ^

Op vrijdagavond 2 februari om 8 uur

vergadering
van de Carnavalsvereniging
'DE PLAGGENSJEKKERS'
Tevens restant kontributie

Café-Wegrestaurant

de Boggelaar
Warnsveld - Telefoon 05752-1426

Heden is tot onze diepe droefheid nog vrij onver-
wacht van ons heengegaan, onze lieve zorgzame
moeder en grootmoeder

ANNA GARRITSEN
weduwe van G. J. Haverkamp

in de ouderdom van 86 jaar

G. J. Haverkamp
G. J. Haverkamp-Halfwerk
Jan
Gerrit en Henriëtte

Almelo, 21 januari 1973
R. J. Schimmelpenninckstraat 27

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 26
januari a.s. des v.m. om 10.30 uur in café Eskes
Dorpsstraat 42 te VoVden, waarna de teraarde-
bestelHng zal plaats hebben op de Algemene
Begraafplaats aldaar om 11.30 uur. Belangstel-
lenden worden verzocht om 10.15 uur in café
Eskes aanwezig te zijn

HUISDAMTOURNOOI

Damclub Vorden
organiseert voor niet-leden in de
maand februari
ENKELE DAMAVONDEN

De wedstrijden worden gespeeld op
vrijdagavond in het jeugdcentrum

Inlichtingen en opgave voor 2 februari bij:
Wansink, Prins Bernhardweg 18
Wassink, De Horsterkamp 4, Telefoon 1552
Hulshof, Zutphenseweg 90, Telefoon 1748

Heden overleed, geheel onverwacht, onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder

WILHELMINA HENDRIKA KAFFERT
weduwe van B. Bannink

in de ouderdom van 82 jaar

Vorden, 21 januari 1973
'De Wehme'

Uit aller naam:
Familie Bannink

De begrafenis zal plaats hebben donderdag 25
jan. om 13 uur op de Alg. Begraafplaats te Wich-
mond
Condoleantie adres:
J. Bannink, Baakseweg 4 te Vorden

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

N.V. TWENTSCHE KABELFABRIEK LOCHEM
vraagt voor spoedige indiensttreding:

een HEFTRUCKBESTUURDEF
met ervaring;

een
ONDERHOUDSMONTEUR
voor het mechanische reparatie- en onderhoudswerk
aan kabelmachines en installaties.

Bezit van tenminste LTS-dipl. machinebankwerken is
vereist.

Dipl. lassen en elders opgedane ervaring strekken tot
aanbeveling. Voor beide funkties geldt dagdienst.

Tevens kunnen enkele flinke personen
worden aangesteld voor de bediening
van kabelmachines
in een 2- of 3-ploegendienst

Beloning en arbeidsvoorwaarden vlgs. Metaal CAO (C.)

Schriftelijke of persoonlijke aanmelding aan de
N.V. Twentsche Kabelfabriek, Industrieterrein Kwink-
weerd te Lochem, Telefoon (05730) 2147

NVTWENTSCHE
KABELFABRIEK
HAAKSBERGEN - LOCHEM

Martens
Zutphenseweg - Vorden

^ r ̂ / J ~^ "̂  plegen de Tibetanen tegen hun
brood te zeggen. Ze zijn er even

1 gek op als op hun gebedsmolens,
hun lama's en jaks. Maar helaas, ze hebben meer bergtoppen dan
broodsoorten. Boffen wij even in ons lage landje met 'n Echte Bakker
in de buurt: uitmuntend in veelsoortig brood, vers, geurig en knap-
perig! Uw Echte Bakker: een bakker op eenzame hoogte...

Echte bakker HOF
't Hoge 24 Vorden Telefoon 1395 LZJ

Vordens Toneel
brengt u op vrijdag 26 januari 1973
om 20 uur in het Nutsgebouw
het prachtige blijspel

EEN BRUID

KWAM OP BEZOEK
van S. Olivier en G. M. Middleton

Grime: H. Jurriëns, Arnhem - Regie: H. Holsbeeke
Decor: Vordens Toneel
Toneelaankleding: Meubelshow Vorden

Na afloop gezellig bal tot 02.00 uur
op de tonen van het bekende uit 7 per-
sonen bestaande dansorkest

THE STARLETS

Voor het welslagen van deze prachtige avond
rekenen wij op de gehele Vordense gemeenschap!
Zaal open 19.30 uur . Entreeprijs f 3,. inkl. bal

Profiteert
nu nog

t.e.m. a.s. zaterdag

27 januari van onze

Opmiminq
KOOPJES
IN ALLE AFDELINGEN

Ui i 4: M
RAADHUISSTR.. VORDEN

KNALLERS!
Matrassen

Met docrgestikt bovenblad

Leuke dessins 80/790

Extra aanbieding nu f 55,-

Twee zijden doorgestikt

teer fraai en 'harde' matras

80/190

90/190

120/190

Twee zijden doorgestikt
Exclusieve matras nu guldens goedkoper

80/190

90/190

120/190

nu f 109,-

nu f 120,-

nu f 165,-

Rolschaatsen HUDORA Rolschaatsen ^ ̂ ebr: B„alendsen
Zutphenseweg — Vorden



'Qevolg gevend aan de wens geuit op de laatst
gehouden ledenvergadering volgt onderstaand een
opgave van de Icdenraadsleden';

Ledenraadsleden voor Vorden:
1 Mevrouw A. J. Bijenhof, Zutphenseweg 66
2 Mevrouw C. M. M. Besselink, Het Hoge 14
3 A. de Roode, Het Gulik 11
4 W. A. Kok, Het Vaarwerk
5 A. J. Stoltenbarg, De Haar 32
6 D. Krol, Het Kerspel 3
7 H. Voskamp, Het Wiemelink 29
8 A. Ploeger, Het Gulik 10
9 A. Sikkens, Mispelkampdijk 32

10 H. J. Westerveld, Het Kerspel 4
11 A. Schipper, Het Vaarwerk 19
12 Mevrouw M. B. J. Zents, Ganzesteegje 9
13 G. W. J. Tolkamp, Ruurloseweg 84
14 A. B. Veldkamp, Het Wiemelink 55
15 G. Koerselman, Het Kerspel 19
16 Mevrouw Bijlsma, Het Gulik 8
17 Mevr. van der Heide-v.d. Ploeg, Margrietl. 2

Voor Hengelo G/d:
18 H. Voskamp, Asterstraat 18
19 Mevrouw Nijhof-Krook, Kerkekamp 3
20 H. Bos, Sarinkkamp 26
21 Mevrouw Liesting-ten Barge, Sarinkkamp 6
22 H. Hendriks, Nijssinckkampstraat 20
23 J. Beerthuizen, Meidoornstraat 26
24 J. Schuurman, Ruurloseweg 53
25 J. M. F. van Aken, Wichmondseweg 7
26 B. A. Roth, Ruurloseweg 35
27 A. J. Oldenhave, Prins Bernhardlaan 19
28 H. Oldenhave, Prunusstraat 2
29 J. A. N. Pot, Poelsweg 19
30 P. van Paridon, Nijssinckkampstraat 10

Besfuurs/eden:
31 E. L. v.d. Broek, Wilhelminalaan 5, Hengelo
32 W. C. Gieling, Beatrixlaan 6, Hengelo
33 J. W. M. Gerritsen, Beatrixlaan 18, Vorden
34 W. B. J. Lichtenberg, De Banenkamp 2, Vorden
35 W. Bielderman, Wilhelminalaan 6, Vorden
36 J. W. Hulshoff, Synagogestraat 4, Hengelo
37 J. A. de Wijs, Wilhelminalaan 9, Hengelo
Het bestuur van de

WONINGBOUWVERENIGING

Thuis Best

welk®® p
ZEER PRAKTISCH VOOR DE
KOMENDE SCHOONMAAKTIJD:

KEU KEN BOY
Handige keukenhulp, met gelakte
metalen frame met 2 opklapbare
treden en een houten bovenblad

Ook geschikt als keukenkruk

Normale winkelprijs f 23,50

Nu als Welkoop-aktieprijs

f 15,95
V.L.C.

De Graafschap
afdeling Welkoop-landbouwwinkel
Hengelo Gld, Spalstraat 37
Linde, Ruurloseweg 120
Ruurio, Stationsstraat 14
Vorden, Stationsweg 20

Keune
GAS- EN OLIEHANDEL

heeft plaats voor

goede
chauffeurs
voor olie en gasvervoer

KEUNE
Oliehandel - Tel. 1736 - Nijverheidsweg 4, Vorden

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
U kunt het zei i ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK is ook onze kollektie

Cornp/èfs en
4vond/aponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-^22, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurio

BEIJER-BESSELINK
het toonaangevende bruidshuis in de

omgeving /

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

Zondag 28 januari

DANSEN
Muziek:

The Evening Stars
Bal voor gehuwden en paartjes op 27 jan.

Muziek: The Moodchers

Voor tafelreservering: telefoon 05753-1461

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

Woningruil gevraagd voor
ruime flat 4 kamers, cv
evt. garage, vlakbij winkel
centrum, goede busverbin-
ding met stad Met dergelijke
woning in Vorden
H. Over, Braillelaan 121
Haarlem (Meerwijk)
Telefoon 023-331604

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

FRUIT IS GEZOND /

De laatste Golden De/i ei ous
ü f 6,— per kist

LOMBART5

GOUDREI NETTE N
«

Verkoop:
Zaterdagmorgens van 9-12 uur in
schuur bij Huize Medler

Fruit fee/f bedrijf

MEDLER

Fles HALFYETTE MELK van 74 voor 59

Krat AMSTEL PILS van 14,40 voor 1098

10 EIEREN nu 30 cent GOEDKOPER !

3 pak SPAR MARGARINE van 123 voor 100

Pak VACUÜM SPAR KOFFIE van 236 voor 208

Zak POTATO CHIPS van 98 voor 89

Pak PENNYWAFELS van 98 voor 69

Fles Winner KOFFIEMELK van 173 voor 149

HAANTJES per kilo 318

Fles SINAS ZONDER PRIK van 120 voor 108

Fles SPAR SINAS van 90 voor 79

l pak LANGE VINGERS van 100 voor 79

l pak MERGPIJPJES van 122 voor 89

150 gram SNIJWORST van 128 voor 108

150 gram GEBRADEN GEHAKT van 89 voor ... 75

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseueg 41 Telefoon 1281

Profiteer nu nog van onze

OPRUIMING
Sterk verlaagde prijzen o.a.

SLAAPKAMER MET 3-DEURS KAST

nu f 675,-

EETKAMER STOELEN per 4 stuks

v.a. f 159,- f 179,- enz.
Salonkasten - Bankstellen - Stalen meubelen
groot in sortering en voordelig in prijs !

Hoek tv-tafels me*- onderkast in teak en eiken vanaf f 149,-

Nog enige coupons

GORDf JNSTOF EN TAPIJT
waaronder voor woon- en slaapkamer

ZIE ONZE ETALAGES EN TAPIJTHAL

Ook in onze tapijthal diverse speciale aanbiedingen met inbegrip van onze
bekende service !

UW WONINGINRICHTING :

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Keune
IVletaalvvari'iifabrirk rn Handelsonderneming

heeft plaats voor

ALROUND

METAALBEWERKERS
die zelfstandig willen werken

KEUNE
Nijverheidsweg 2-4 - Vorden - Telefoon 1736

UIT!
GOED VOOR U !

Café-Reetaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

M.i.v. 30 januari a.s. houdt
dr Van Tongeren
het zuigelingenburo m
Het Groene Kruis-gebouw
van 3-4 uur

II kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Voor:
Tijdschriften

Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio- en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en PT"js

OEBR. WTLLEMS
kleermaker^, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264



Donderdag 25 januari 1973

Tweede blad Contact
34e jaargang no. 43

PRINSES BEATRIX

35 JAAR
Ondanks dat zij haar kwaliteiten
reeds talloze keren heeft bewezen,
is onze kroonprinses nog steeds
bezig zich nog beter op de haar
wachtende taak voor te bereiden.
Zojuist heeft zij een studiereis naar
de zuidelijke landen van Afrika
achter de rug. Zij maakte die reis
samen met haar echtgenoot, prins
Claus, die deze landen al leerde
kennen tijdens zijn diplomatentijd.
Wij hopen dat prinses Beatrix
evenals haar moeder de tijd zal
k-ijgen, de opvoeding van haar
kinderen te voltooien, zodat zij zich
ten voüe aan haar taak als koningin
van Nederland kan wijden.
Een taak, die zij zeer serieus op-
neemt. Weet ieder van ons niet hoe
zij zich interesseert voor sociale
misstanden en hoe zij haar invloe-
den probeert aan te wenden om
hierin iets te veranderen.
Wij kunnen er gerust op zijn, als
het eenmaal zover is een goede
koningin te krijgen. Wij wensen haar
voor de 31e vast een prettige dag
toe.

Raadsvergadering
der gemeente Vorden
Gemeenteoverzicht 1972
In deze eerste openbare raadsvergadering in het nieuwe jaar
gaf burgemeester Van Arkel een kort overzicht van de be-
langrijkste werken die in 1972 van gemeentewege tot stand
kwamen of in u i tvoer ing werden genomen. H i e r u i t blijkt
dat ook het jaar 1972 zich heeft gekenmerkt als één van gro-
te aktiviteit op velerlei gebied.

Bevolking:
Het aantal inwoners bedroeg op l januari 1972: 7120. Ei
werden in 1972 110 babys geboren. Het aantal overledenen
bedroeg 76. Er vertrokken 354 personen uit de gemeente,
terwijl zich 503 personen in deze gemeente vestigden, zodat
het bevolkingscijfer op l januari 1973 7303 bedroeg. Een
toename van de bevolking met 183 personen nl. een ge-
boorte-overschot van 34 en een vestigingsoverschot van 149
personen. Er werden in 1972 61 huwelijken gesloten.

Werkloosheid:
Aangaande de omvang van de werkloosheid in deze ge-
meente werd bekend, op grond van recente gegevens van het
Gewestelijk Arbeidsbureau te Zutphen, dat het gemiddeld
aantal werklozen in Vorden over 1972 31 bedroeg (2,1 pro-
cent). Vorig jaar 11 (0,8 procent). De gemiddelde werkloos-
heid in het gewest Zutphen bedroeg in 1972 2,3 procent (vo-
rig jaar 1,1 procent). Voor de gehele provincie Gelderland
bedroeg dit percentage in 1972 2,9 procent (vorig jaar 1,6
procent) en voor het hele land 3,2 procent (vorig jaar 2
procent).

Woningbouw:
Gereed kwamen 51 vr i je sektoi-woningen en 60 gesubsi-
dieerde woningen t.w. 20 woningwetwoningen. 12 prcmie-
bcjaardenwoningen en 28 premiekoopwoningen (10 Mulder,
6 Bomon in de Boonk en 12 Bomon in plan Zuid) , totaal
l l l woningen. Op l j anuar i 1973 waren 32 vrije sektor wo-
ningen in aanbouw. Afgebroken of aan woonbestemming
onttrokken werden 14 woningen. Onbewoonbaar verklaard
werden de woningen Het Hoge 57 en 28 en Smidsstraat 18.
De woning Dorpsstraat l werd verbouwd tot kapsalon met
woning; de woning Het Hoge 64 wordt verbouwd tot atelier
voor een pottenbakkersechtpaar.
Helaas is de grond voor sociale woningbouw in de bestaan-
de uitbreidingsplannen uitverkocht, het kollege van B & W
zet alle krachten in om het nieuwe bestemmingsplan Brin-
kcrhof van de grond te krijgen.

Wegen, straten en paden:
Aan verbetering van het wegennet in onze gemeente werd
gestaag verder gewerkt. De burgemeester noemde hier de
verharding van de Waarlerweg vanaf de Lindeseweg tot
Breukcr. De Burg. Galléestraat werd van een asfaltverhar-
ding voorzien vanaf de Zutphenseweg tot aan Het Wieme-
link. De Hamelandweg werd verbreed vanaf de Ruurloscweg
tot de Oude Zutphenseweg, terwijl deze weg bij de stort-
plaats voor een verder gedeelte werd verhard met klinkers.
De Mispelkampdijk werd verbreed en van een nieuw asfalt-
dek voorzien. De Oude Zutphenseweg werd bij het sportter-
rein en het zwembad verbreed met parkeerstroken. Met de
verbetering van de Baakseweg en de vervanging van de brug
bij kasteel Hackfort werd een begin gemaakt. Een rijwiel-
pad vanaf.de Lindeseweg naar de Horstcrkamp werd aan-
gelegd. Oppcrvlaktebehandeling vond plaats op de Waarier-
weg, de Oude Zutphenseweg, de Mispelkampdijk, de Nieuw-
stad en het rijwielpad langs de Horsterkamp.

Bestemmingsplannen:
Noodbestrating werd gelegd in Het Wiemelink vanaf de
kleuterschool De Timpe tot de Burg. Galléestraat. Eveneens
in de Christinalaan vanaf de Willem Alexanderlaan tot de
Horsterkamp; de Parallelweg langs de Horsterkamp en De
Steege.
Hcrstraatwcrk en nieuw straatwerk omvatten gedeelten van
Het Gulik, Het Kerspel, Het lebbink, Het Vogelbosje, Het
Elshof, de Boonk, de Beatrixlaan, de Staringstraat, de Van
Vollenhovcnlaan, de Clauslaan, de Margrietlaan. Met de
aanleg van het plantsoen en plein in plan Zuid werd begon-
nen. Trottoirs en parkeerhavens werden langs diverse wegen
aangelegd, al naar gelang de bebouwing daarlangs gereed
kwam.

Groenvoorziening werd langs diverse straten aangelegd o.a
bij Het Kerspel en langs de Horsterkamp. De raad voteerde
tevens gelden voor metingen van het komplan, aldus de
burgemeester.

Onderwijs:
De raad voteerde gelden voor de stichting van een perma-
nente bijzondere kleuterschool in ^^Schoolstraat. Voor de
ui tb re id ing van de bijzondere bai^Rchool aan Het Hoge
annex rijwielkeldcr, rijwielstandaards en betegelen van de
speelplaats bij deze school. Voor de verbouw en verbetering
van de toiletten bij de openbare basisschool in het dorp
Ook werden de nodige geldmiddelen beschikbaar gesteld
voor de aanschaf van leermiddel|^^oor de openbare en
bijzondere scholen in het dorp en^Fde buurtschappen.

Kuituur:
Gelden werden gevoteerd voor de stichting van een open-
bare leeszaal en bibliotheek in het voormalige Nutsgebouw
en voor toneelakkomodatie in het Jeugdcentrum. De ge-
meentemolen werd gerestaureerd.

Riolering:
Een hoofdriool werd aangelegd in de Chris t inalaan tussen
de Willem Alexanderlaan en de Horsterkamp. Eveneens in
Het Wieme l ink vanaf de kleuterschool De Timpe tot de
Burg. Galléestraat. Tevens worden diverse huisaansluit ingen
en straatkolken in diverse wegen aangelegd.

Diversen:
Straatverlichting langs diverse wegen en straten in bestem-
mingsplannen en in het buitengebied werden aangebracht.
In en bui ten de bebouwde kom zijn diverse verkeersmaat-
regelen ge t rof fen , zoals het plaatsen van bermpalen, schrik-
hckkcn en verkeersborden, terwijl in de bebouwde kom langs
diverse wegen parkeerverboden werden ingesteld.
Voor de vuil verwijdering werd in 1972 begonnen met het
g e b r u i k van plastic zakken. Een gemeentelijke schoon-
maakakt ie werd gehouden waarbij plm. 50 vrachtauto's
vuil naar de stortplats werden gevoerd.
De storm r ich t te vr i j veel schade aan ook in het gemeen-
telijk houtbestand. Het woonwagenkamp werd ontruimd
en gesloten. Als gevolg van de zachte winters hoefde wei-
nig aan gladheidsbestrijding te worden gedaan.

Brandweer:
Uitgerukt werd voor: 3 x bosbrand, 2 x ongeval, 3 x brand
t.w. Coöperatie Medler, hotel Bakker, houtopslag meubel-
fabriek aan de Ruurloscweg, l x loos alarm.
Het door de burgemeester gegeven overzicht is in genen
dele volledig, hij heeft zich beperkt tot het voornaamste.
Vele zaken zullen ook dit jaar de aandacht vragen. Hij hoopt
dat allen in eendrachtige samenwerking er in zullen slagen
ook dit jaar veel tot stand te brengen dat strekt tot gro-
ter bloei en vooruitgang van onze gemeente, aldus burge-
meester Van Arkel in zijn jaaroverzicht.

Raadsvergadering
REKONSTRUKTIE BAAKSEWEG
De raad van de gemeente Vorden werkte zich dinsdagavond
in snel tempo door de door B & W gelanceerde raadsvoor-
stellen heen. Besloten werd dat de Baakseweg gerekonstru-
cerd zal worden. De kosten van de rekonstruktie worden ge-
raamd op totaal ƒ 230.190.-. Verder werd besloten de re-
kons t ruk t ie onderhands aan te besteden.
De raad besloot voorts tot rekonstruktie van de Industrie-
weg. Hiermee is een bedrag van ƒ 76.000,- gemoeid. Het
wegdek van de Dr. C. Lulofsweg alsmede de trottoirs en het
straatwerk voor de woningen zijn slecht en dienen te wor-
den verbeterd. De raad stelde hiervoor ƒ 14.000,- inklusief
BTW beschikbaar.

f-Iet wandelpad langs de Vcengoot zal worden verhard, u i t -
gezonderd het gedeelte vanaf het Schimmel tot aan de brug
dit gedeelte b l i j f t ongewijzigd). Tevens zullen een drietal
- . i tbanken en enkele papierbakken langs de Veengoot wor-

den geplaatst. Totale kosten bedragen ƒ 31.605,- waarvan
70 procent wordt gesubsidieerd. De gemeente Vorden dient
derhalve ƒ 9.482,- te betalen.

VERVANGING BRt'G IN SCHONEVELDSDIJK
De brug in de Schoneveldsdijk zal vervangen worden door
een duiker. De raad stelde ƒ 16.000,- beschikbaar en be-
sloot tot onderhandse aanbesteding. Het onderhoud van de
duiker komt voor rekening van de gemeente Vorden.
Voor de aanschaf van leermiddelen voor de bijz. school aan
Het Hoge werd ƒ 1.646,- beschikbaar gesteld.
15i j de vorige raadsvergadering verleende de raad ƒ 2.500,-
startsubsidie voor de speeltuinvereniging Vorden. Voor een
bosbeplanting rondom de speeltuin stelde de raad ƒ 3.480,-
beschikbaar. , . \Vij zullen trachten nog iets van dit geld van
Staatsbosbeheer leni i ; te krijgen", aldus de voorzitter.
De raad besloot voorts de verordening geldelijke steun krot-
opruiming en 'Doors t roming te wijzigen. Overtreding van de
gemeentelijk • bouwverordening en derhalve ook van de
voorschrif ten kan worden bestraft door tussenkomst van de
rechtelijke mach ' , daarnaast bestaat de mogelijkheid politie-
dwang toe te passen. Deze laatste maatregel is niet te prefe-
reren zodat resteert een gerechtelijke procedure. Momenteel
heeft het kollege van M & W de bevoegdheid met behulp
van de sterke arm afdwingen van voorschriften. De be-
voegdheid het door een onparti jdige rechter laten afdwin-
gen der voorschriften, werd door de raad aan het kollege
van B & W gedelegeerd, al had mevr . v. d. Heide-v, d. Ploeg
(PvdA) aanvankel i jk bezwaren.
Hot Sociaal Werkvoorzieningsschap „Regio Zutphen" heeft
een tekort op de begroting. Voor de gemeente Vorden be-
tekent dit dat een bijdrage geleverd zal moeten worden van
ƒ 51.389,-, waarmee de raad akkoord ging. De gemeente
Vorden heeft het schap verzocht er naar te streven de
schapsbegroting regelmatiger aan te passen aan de eventueel
gewijzigde omstandigheden. Op een vraag van de heer v. d.
Wall Bake (VVD) antwoordde wethouder Gerritsen dat de
begroting momenteel ,,up to date'' is.
De raad nam een voorbereidingsbesluit voor het gebied ten
oosten van de Almenseweg, ten westen van de bebouwing
van de machinefabriek G. ten Have en ten noorden van de
spoorlijn Zutphen-Winterswijk, hetgeen inhoudt dat dit in-
dus t r ie te r re in ook eventueel voor woningbouw gebruikt mag
worden.

GELD VOOR VIETNAM
De frakt ie van de PvdA maakte bij monde van de heer
Bosch bekend het presentiegeld van deze raadsvergadering
te bestemmen voor een aktie t.b.v. het door oorlog geteis-
terde Vietnam. De overige raadsleden waren echter van
mening „laat ieder dat voor zich zelf uitmaken wat hij doet
of wil doen".
De heer Van Overbeeke (KVP) kreeg te horen dat B & W
samen met de GTW zal bekijken of er bij de Ned. Herv.
kerk een abri geplaatst kan worden. Mevr. v. d. Heide- v. d.
Ploeg bepleitte een brievenbus in plan Zuid.

Lesing
fdWneOp de vergadering van de afdsBng Vorden van de Ned.

Chr. Vrouwenbond onder leiding van mevr. Berenpas-v, d.
Kamp hebben de dames geboeid geluisterd naar dr. Meken-
kamp, arts in de homeopathie te Doetinchem. Dr. Meken-
kamp bezag zijn standpunt vanuit de schepping. God heeft
alles gemaakt, dus ook de bakteg^die de mens zoveel leed
kunnen berokkenen, maar daarteiBrover heeft de natuur ons
ook middelen gegeven ziekten te genezen. Een middel tot
ziektebestrijding is de homeopathie. De medicijnen die de
kwaal bestrijden, zijn veelal van plantaardige afkomst. Door
het toedienen van een bepaalde dosis middelen kan de le-
venskracht, die in ieder mens aanwezig is, geprikkeld wor-
den. Op deze wijze kan de ziekte door eigen kracht over-
wonnen worden.
Na de pauze kwamen veel vragen naar voren die door dr.
Na enkele huishoudelijke zaken te hebben afgehandeld werd
Mekenkamp op uitvoerige wijze werden beantwoord.

ook meegedeeld dat de volgende vergadering op 20 februari
zal worden gehouden. Het bureau voorlichting merkartikelen
hoopt dan de aanwezigen een gezellige avond te bezorgen
met een kleur- en klankdokumentatie daarbij een originele
qu iz met leuke prijzen.

Voor de afdel ingen Vorden van de GMvL, CBTB en ABTB
sprak vrijdagavond in zaal Bakker de heer Westendorp, ver-
bonden aan het I n s t i t u u t Landbouwbedrijven te Wageningen,
over verschillende rundveestallen.
Na te zijn ingeleid door de heer Zents (ABTB) die alle le-
den namens de dr ie organisa t ies een gelukkig 1973 toe-
wenste /.owel voor gezin als bedrijf , werden door de heer
Westendorp verschillende ligboxenstallen voor rundvee aan
de hand van een groot aantal dia's belicht. In de Achter-
hoek heeft men momenteel ru im 500 van deze stallen. Voor-
al dient men te le t ten op het komfort van het dier. Achter-
eenvolgens werden dia's vertoond van gewone ligboxenstal-
len, van voci l igboxenstal len, van doprloopmelkstallen, van
kombinatiestal len waarbij verschillende boxafscheidingen
aan de orde werden gesteld. Vooral de vloeren dienen van
een xachte bedekking te zijn bv. zaagsel.
Na de pauze weiden diverse vragen door spreker op dui-
delijke wijze beantwoord.

A N DE DOMMIGHEID

Nog dommer dom as domsfcn doninieii
Is 't vun niieii, da'k hier de dommighcid bczingc.
l Y.j mot op mien moor neet goan brommen:
Domme luu doet altied domme dinge.
Kom uu! de dommighcid is ok 'n gave,
Vol mooier nog as mcnnig mcnse wel vemoedt,
Moor zuiltjes an 'n witte rave,
Dee kom i'ej ok neet maklijk bi'j de hoed.
Goddank, et huskruut hc'k neet uut-evonnen,
D'n A-bom neet en ok neet 't mosterdgas.
Stel oc vcur, dat domme luu dat konncn!
7,o'j neet denken, dat 't geveurlljk was?
Dat geleerde luu zu'k spul kont maken
Is, dunk micn, al beroerd gcnog.
Dut z'ocw en mien door met kont kraken,
Hcn'k al jorcn in de loch.
Geef mien dan moor de domme schroeten,
En a'j ze missen kont, de allerdomsten moor,
Met van dce köppc lomp as varkcnssnocten:
In vette hasscns schuult gevoor.

MAX HOLT

Voetbal
GSCD - RA UI (zaterdag) 0-0
Ratt i afdeling zaterdag speelde in Dieren tegen het hoog-
geplaatste GSCD l een van haar beste wedstrijden van het
seizoen. Niet alleen werd de stand op 0-0 gehouden, doch
het spel van de Rat t ianen l ie t een duidelijke vooruitgang
zien. Tn de eerste helf t wogen de partijen goed tegen elkaar
op waarbij de gastheren al direkt tot scoren trachten te ko-
men. Doelman Wassink en back Mellendijk hielden het
hoofd koel en wisten enkele goede mogelijkheden te verijde-
len. Aan de andere kant had Reindsen tot tweemaal toe
pech bij schoten die centimeters naast gingen.

In de tweede helft drong Ratti meer naar voren doch ver-
der dan een buitenspcldoelpunt van Jansen kwam men niet.
De beide defensies overheersten hierna de wedstrijd zodat
voor beide elftallen een juiste stand van 0-0 werd bereikt.

Brand in varkensschuur; vee gered

iVoensdagmiddag is door tot nu toe onbekende oorzaak
rand uitgebroken in een varkensschuur achter de boerderij
Het Oud Rikkenberg" van landbouwer Arfman aan de

5chuttestraat in Linde. De meer dan 60 varkens - biggen,
eugen en beren - die zich in de schuur bevonden konden
vorden gered. De schuur is n ie t geheel verbrand; het rieten
lak werd een prooi der vlammen en ook een aantal balen

stro op de zolder.
De Vordense brandweer was spoedig na de alarmering
ter plaatse met het volledige materiaal, zodat men de brand
in korte tijd meester was. De heer Arfman was zelf niet
t h u i s wel zi jn schoonvader. Met behulp van een buurman
slaagde hij er in de zeugen, beren en biggen in veiligheid te
brengen.



tot 28 januari

EXTRA AANBIEDING:

IJsmutsen
Duivelcaps
vanaf f 2,25

Wapen- en Sporthandel

Martens
Mcds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Prachtige films in Yorden !

Zaterdag 27 januari aanvang 20 uur in het Nutsgebouw
draait 's avonds de grandioze oorlogsfilm D-DAY in
kleuren. Een serieus opgezette en met grote historische
nauwgezetheid uitgewerkte rekonstruktie van één van
de meest uitgebreide militaire akties gedurende de 2e
Wereldoorlog, te weten de invasie van de geallieerden
in Normandië op 6 juni 1944. Voor de jeugd wordt er
zaterdagmiddag 4.15 uur een grandioze filmmiddag
vertoond met bekende sterren als de Comed Gapers,
ouderwetse gooi- en taartensmijtwerk. Te veel om op
te noemen. Dit belooft een plezierige middag te worden.

Ouders, laat uw kinderen genieten!

Tot a.s. zaterdag gaan wij door met onze

KOOPJES!

Ook op onze texf;e/-afde//ng
nog meer verlaagde prijzen

Zie onze etalages

VOOR AL UW TEXTIEL NAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VOROEIM ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Aptito n. v.
fabriek v/h Coveco
Burg. Galléestraat 65 - Vorden

Vraagt voor haar moderne produktie afdelingen:

medewerkers
en

dames
voor halve en hele dagen
Kunnen ook donderdag 's avonds van
6 tot 7 uur solliciteren

A.s. zaterdag 27 januari

feestavond
VOLLE YBALVEREN I(i ING

DASH
in café-restaurant 't Wapen van
Vorden' (F. P. Smit) te Vorden

Aanvang 19.45 uur

Gratis entree voor leden <;n donateurs

Elke dag

een exfro voordelige panklare
groenteaanbieding

Zie raambiljet:

Don. l/z kg Groene Kool panklaar 49

Vrijd. y2 kg Gesneden Andijvie 75

Zat. ]/2 kg Witlof Ie soort 75

l kg Jonathans g9

Mnd. l pak Vezet ^fe Kool tafelklaar ...55

Di. MJ kg Gesneden Koolraap 45

Wnd. y^ kg Gekookte Bieten 45
BLOEMEN: weekendasinl>i<>ding

. 198l bos Narcissei

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1384

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. t.m. 1 maart 1973 verzorgen wij uw

binnenschilderwerk met subsidie ad f 15,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen

HET ACCOUNTANTSKANTOOR

GELDERLAND

Vraagt voor haar breed en aantrekkelijk werkterrein

Assistenten
Minimale eisen:
MAVO- of gelijkwaardig diploma en het Praktijkdiploma
Boekhouden, alsmede de bereidheid om verder te
studeren

Aanvangssalaris afhankelijk van opleiding, ervaring en leeftijd minimaal
f 600,- - maximaal f 1400,- per maand, terwijl elk halfjaar bekeken wordt
of er aanleiding bestaat het salaris te herzien

Toeslag voor bepaalde diploma's
Goede vakantie- en reiskostenregeling
Tegemoetkoming in do studiekosten
(iocdü promotiekansen

Sollicitaties worden met spoed tegemoet gezien aan het adres:
ZAADMARKT 95, ZUTPHEN, TELEFOON 05750-2074 en 2075

Zangfes ?
ELLEN DE WAABD-
STBOINK, dipl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 12
Telefoon 2049

Ook pianolessen
voor beginners

Gratis af te halen
een jong hondje
Ruurloseweg 38 Vorden

KEU N E
SUPERBENZINE

68,4 cf per liter
Nijverheidsweg 4 - Vorden

Voor uw
familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

slaagt u zeker bij

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

Vestiging
Accountantskantoor Gelderland

Accountantskantoor Gelderland, dat is de nieuwe ver-
korte naam van de Stichting Accountantskantoor en
Adviesburo van de Gelderse Maatschappij van Land-
bouw. Sinds 1948, toen de stichtingvorm werd gekozen,
heette de instelling Stichting Boekhoudburo en Accoun-
tantsdienst van de Gelderse Maatschappij van Land-
bouw. Het kantoor heeft ook een vestiging in Zutphen,
in een vorig jaar keurig gerestaureerd pand aan de
Zaadmarkt 95. Dit buro staat ten dienste van het
midden- en kleinbedrijf, alsmede van partikulieren voor
o.m. verzorging van landbouw- en middenstandsboek-
houdingen, verzorging loonadministraties, verzorging
belastingaangiften en behandeling bezwaar- en beroep-
schriften, adviezen op het gebied van sociale \.
keringswetten, pachtzaken, bedrijfsvoering enz. Tot slot
merken wij op dat wij elke Ie vrijdag en donderdag
van de maand zitting houden resp. te Vorden en Hen-
gelo Gld. In Vorden wordt deze zitting gehouden in het
gebouw van de VLC De Graafschap van 8.30-11 uur
en in Hengelo in het gebouw van de Coop. De Volhar-
dde eveneens van 8.30-11 uur.

Vergadering
PvdA tevreden over het fraktiebeleid

Onder voorzitterschap van mevrouw van der Heide-
van de Ploeg en in aanwezigheid van de gewestelijke
bestuurster mevrouw van Rossum, hield de PvdA afd.
Vorden een ledenvergadering, waarbij de jaarverslagen
van sekretaris en penningmeester het voornaamste
agendapunt gevormd werd door het fraktieverslag van
de raadsleden. De leden hadden dit reeds in beknopte
vorm schriftelijk ontvangen om de diskussie te ver-
gemakkelijken.
De vergadering betreurde het dat de sportnota nog
steeds niet inbehandeling is genomen, nadat deze een
klein jaar geleden is uitgekomen. Ook het nog steeds
niet instellen van een sportraad wekte verbazing. Op
de vergadering werd gesteld dat de reeds aanwezige
overkoepelende orgaan voor de sportzaken, zoals dit
thans in Vorden werkt, a la minute als sportraad kan
optreden en reeds haar visie op de sportnota klaar heeft.
De vergadering hoopt, dat het met deze nota niet zo zal
gaan als met de nieuwe politie verordening, die ook
al jaren geleden is aangekondigd maar waarvan tot
op heden nog geen tastbare resultaten in de openbaar,
heid zijn gebracht.

Met het thans gevoerde subsidie beleid blijken verschil-
lende sportverenigingen zich t.o.v. andere benadeeld
voelen. Er zijn inderdaad verbeteringen gekomen, maar
het bleek dat de vergoeding voor leiders bij vergelijkin-
van de grootte van de verenigingen sterk in het nadeel
van de grote verengingen is en daardoor niet redelijk
genoemd kan woré^^
Het gebrek aan bouwgrond voor woningwetbouw vorm-
de ook nu weer een punt van bespreking. Gehoopt werd
dat hier met voortvarendheid aan gewerkt zal worden
om uit de impasse te komen.
Uit diverse raadsverslagen van omliggende gemeenten
is inmiddels geblel^ftdat het bedrag f 37,50 dat thans
door het gemeenteDestuur beschikbaar wordt gesteld
voor het aanschaffen van leermiddelen voor het openbaa
onderwijs veel te laag is. Op verhoging van dit bedrag
is bij de behandeling van de begroting door onze fraktie
met weinig sukses aangedrongen.

De tot nu toe gevolgde procedure betreffende Nuts-
gebouw, Openbare Leeszaal, Jeugdgebouw enz. deed
ook nu vele vragen reizen, gezien de ontwikkeling en
realisering van een en ander daar aan verbonden hoge
kosten en de uiteindelijke resultaten.
De vergadering sprak haar goedkeuring uit over het
tot dusver gevoerde fraktiebeleid en wenste de raads-
leden veel attentheid en goede inzichten voor het ko-
m ei K Ie '.".ar, waarbij ze zich geruggesteund kunnen we-
ten door de achterban vaji de advieskommisie, leden
en kiezers. De voorzitster deelde tenslotte mede, dat er
getracht zal worden ook in Vorden te komen tot de
d:skussiekursus 'Samen Overleven'.

Goed jaar
Landbouwcoöperatie De Graafschap
De verenigde landbouwcoöperatie De Graafschap, welke zo-
als bekend vestigingen heeft in Hengelo Gld., Linde, Ruurlo
en Vorden, heeft het afgelopen boekjaar 1971-1972 afge-
sloten met gunstige resultaten.
Uit het jaarverslag van de dircktie is te lezen dat de omzet
in voederartikelen is toegenomen met 4050 ton tot 62.451
ton of met bijna 7 procent. In geld uitgedrukt een toename
met f 627.000 of ruim 2 proc. zodat de gemiddelde no-
tering voor de voeders ca ƒ 1,90 per 100 kg lager is geweest
dan het voorafgaande boekjaar. De totale geldomzet bedroeg
ƒ 30.634.000,- en was daarmee ƒ 515.000,- hoger dan het

Zie ook onze speciale aanbieding

Prima divanbedden
vanaf f 44,-

Matrassen v.a f 69,-

EN KWALITEIT !

Voor grote sortering
en laag in prijs naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

boekjaar daarvoor.
Doorvoeringen van noodzakelijk geachte saneringen en tech-
nische verbeteringen in de bedrijven hebben een gunstige
invloed gehad op het rendement. Na een ruime afschrijving
en voldoende reservering resteerde nog een f l ink bedrag voor
bijschri jving aan de leden nl. ruim 2 procent van de afname
mengvoeders en l procent van de afname overige voeders,
mes t s to f fen , vaste b r a n d s t o f f e n , zaaizaad en pootgoed, ruw-
voeders en diverse a r t ike len .
De jaa rkor l ing . k o r t i n g voor b u l k a f n a m e . v rach l r eduk t i e en
afhaalvergoeding vroeg een totaal bedrag van / 713.000,-.
Vorig boekjaar werd voor een bedrg van ƒ 431 . (MM) , - aan
kor t ingen verleend.
Van de totale om/.et vocdeiar t ikelen, groot 62.451 ton, werd
bijna 60 . (MM) ton in eigen bedrijven aan mengvoeder gepro-
duceerd. R u i m f > l procent h i e r v a n was bestemd voor var-
kens. 23 procent voor rundvee en 15 procent was p l u i m v e e -
voeder. De a f l e v e r i n g in bu lk nam toe van 44 procent tot
gemiddeld 52 procent .

De to ta le om/.et aan mests toffen bedroeg 1M2K.MO kg ( v o -
rig boekjaar 9.035.240 kg) . Het grootste aandeel h i e r i n had
de a fname aan s t iks to f meststoffen nl. b i jna 6.5(M).0(M) kg.
Opva l l end was de grote vraag naar Tripelsuper 43 procent
en k a l k m e s t s t o t t e n . Als gevolg van het mooie voorjaarsweer
in 1972 was er ruimschoots gelegenheid om aan de bemes-
t i n g a l l e aandacht te besteden, hetgeen een meer-om/et aan
enke lvoud ige en een lagere omzet aan mengmeststotlen tot
gevolg had.
De ruwvoedeiom/.cl heeft zich n i e t kunnen handhaven. Als
gevolg van de weersomstandigheden heelt men op eigen be-
d r i j f meer ruwvoeders k u n n e n w i n n e n als het voorafgaande
jaar , t e r w i j l door toename van maisteell de vraag naar na t t e
bierbostel geringer was. De U > urn voeders bedroeg
ca 4.750 ton en was daarmee ca 770 ton lager dan in het
voorafgaande j aa r .
Vaste brands tof fen g a v e n - zoals v e r w a c h t - een s t e rke om-
zetdaling te zien. Door verandering v. stookwijze (olie aard-
gas) en de snelle u i tb re id ing van centrale verwarming, zal de
vraag naar vas te brandstoffen in de toekomst nog verder

dalen.
De zaaizaad en pootgoedafdeling gaf een verminderde omzet
te zien. Het areaal granen loopt sterk terug als gevolg van
inzaaien van bouwland tot grasland en door uitbreiding van
maisteelt. Doordat het niet meer mogelijk was aardappelen
te telen voor de aardappelmeelfabrieken, was de omzet poot-
aardappelen ca 50 ton lager dan het voorafgaande boekjaar.
Ter ak t i ve r i ng van de akkerbouw is door enkele coöperaties
in de omgeving een Coöp. Akkerbouw Studiekommissie
(CAS) in het leven geroepen, waarin ook VLC De Graaf-
schap is vertegenwoordigd. Deze kommissie stelt zich ten
doel de mogelijkheden te onderzoeken voor de aardappelaf-
zet terwijl ook de mogelijkheden voor de verbouw van an-
dere gewassen worden onderzocht.

In de diverse Welkoop-winkels werd een omzet behaalt van
ƒ 1.131.000.- exkl . BTW. Deze winke l s mogen zich jaar op
jaar in een stijgende omzet verheugen. Na de nieuwbouw te
Vorden - die aan alle verwachtingen heeft voldaan - zal
ook in Hengelo ( i ld. de winke l vergroot worden terwij l
plannen bestaan om te R u u r l o de Welkoop-winkel ook een
rianter onderkomen te verschaffen.
De verbruiksafdel ing van De Graafschap aan de Stations-
straat te R u u r l o is opgeheven en ondergebracht in de Coöp.
Verbruiksvereniging De Samenwerking te Linde. Onder aus-
piciën van VLC De C i raaf schap exploiteert deze coöperatie
naast de winkel te Linde nu ook de supermarkt Het 7,uivel-
hu i s te R u u r l o . die half december geopend is. Deze prach-
tige winkel met een zeer grote parkeergelegenheid ernaast,
is bijzonder goed gesitueerd in de kom van Ruurlo. Naast
het gebruikel i jke assortiment is in deze winkel aan te treffen
een ambachtelijke slagerij, een speciale afdeling voor groente
en f r u i t , bloemen en verder een grote sortering dranken en
wijnen en vanzelfsprekend de ru imste keus zuivelprodukten
waarmee de naam Het / u ivc lhu i s alle eer wordt aangedaan.
Deze supermarkt heeft een zeer goede start gemaakt, waar-
door meteen al gunstige pei spek lieven werden geopend voor
een goede toekomst.

Damrubriek
Ter afwisseling van onze openingen thans eens weer
een partijstand uit Canada.
Zwart 14 sch. op 3 6 7 8 10 12 13 14 19 22 23 24 28 29
Wit 14 sch. op 16 25 263036 37 38 39 404142434445
V. Dorochers heeft met zwart 20-24? gespeeld, waarop
G. Lefebre de winst overzag die Durochers na de partij
vond. Wit had kunnen winnen door 26-21! 25-20, 40-34,
45-40, 38x9, 36-31 21x5 en 5x13! +
Oplossing vorige probleem van Contact nr 41 was
blijkbaar niet zo moeilijk gezien de vele oplossingen
die binnen kwamen. De stand was zwart 7 schijven op
16 18 19 23 24 26 en 29
Wit 7 schijven op 31 32 33 35 38 39 en 40
Het gaat als volgt: 32-27 26x37 27-21 16x27 35-30
24x44 33x42 44x33 38x18
Goede oplossingen van: van Manen, Bolink, Wolferink
Grotenhuis ten Harkel, Eggink, Reuver, Eykelkamp
Bennis, Siebelink, Jansen, Burghout, Wassink Lammers
en Harmsma. Om nog meer aan de damsport te beleven
zie de advertentie in dit blad!
Ons nieuwe probleem is:
Zwart 4 schijven op 2 4 30 en 31
Wit 4 schijven op 11 29 33 en 41

zwart

wit
Wit speelt en wint
Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Be/oordensoos

"Vierakker-Wichmond"
Woensdag 81 januari om 11.00 uur
in het LFDCiERI SOJEBOrW

De heer A. G. Nijenhuis zal natuurdia's vertonen
Het bestuur


