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Gemeente-
nieuws

Ad 1.

Deze week vervolgen wij (opnieuw) de serie be-
schouwingen over de ACHTERGRONDEN
VAN DE GEMEENTEBEGROTING

De vorige keer eindigden wij met een uiteenzet-
ting over subsidies aan allerlei verenigingen en
instanties, waarbij wij vooral het oog hadden op
de sport en ontspanning van de kinderen van de
familie „N".
Wij komen nu tot de beschouwing over de uit-
gaven van de gemeente voor voorzieningen
waarvan het gehele gezin „N" (en eigenlijk de
gehele burgerij) profiteert, nl. de wegen en ove-
rige zaken, waarbij ,.gemeentewerken" is be-
trokken. Want wat voor toestanden zouden wij
meemaken, als de gemeente niet zorgde voor het
onderhoud van de wegen, het schoonhouden
van het rioleringsstelsel. Die toestanden hebben
de burgers van het goede dorp Vorden in 1824
wel gekend, maar zij kenden niets anders dan
slecht verlichte wegen, die in de regentijd meer
op modderpoelen leken.
Of zij met die toestanden genoegen namen? Ze-
ker niet. Althans niet de gemeentebestuurders.
Nu is het niet zo, dat men van de ene maand op
de andere in het jaar 1823 in de gemeenteraad
tot nieuwe ideeën kwam, zoals nu 150 jaar la-
ter, als wij nauwelijks bekomen van de opwin-
dende gebeurtenissen rondom Jeugdcentrum en
toekomstig dorpscentrum, via verbetering van
enkele wegen zonder blikken of blozen even een
kasteel aankopen. Neen, men deed er jaren over
maar het kwam er. Zo begon men in de ge-
meenteraad van 19 december 1823 te praten
over de toestand der wegen, en wat men daar al
aan kon doen. Men deed er in het verleden niet
veel aan. De wegen, zo die de naam „weg"
mochten dragen en er waren, werden onderhou-
den voor diensten in natura. Voor het verrichten
van diensten werden de burgers daartoe opge-
roepen (..opboding") door de ogenaamde rot-
meesters. Uit het verslag van die tijd kunnen wij
lezen, „dat over het algemeen de wegen zich in
een vrij goeden staat bevinden". Er waren ook
wegen, waarbij wij tegenwoordig het bord „werk
in uitvoering" zouden plaatsen; volgens ge-
noemd verslag waren deze „wegen" dijksgewijze
over de heide (zaliger gedachtenis!) aangelegd
ter breedte van 9 ellen en 4 palmen; enkele ge-
deelten van deze wegen waren reeds „uitgekiel-
spit". De ..hoofdstraat" in het dorp was ook
nog niet alles. Het gemeentebestuur beklaagt
zich er nameliik over, dat het Smidshuisje van
Hendrik Muyderman op de weg staat; niet al-
leen een misstand, schrijft de gemeentesekreta-
ris, maar ook de weg tussen huis en smidse is
te smal. Anderhalf jaar later, in begin 1825.
wordt met de smid tot een akkoord gekomen,
dat deze het huisje verplaatst en daarvoor
ƒ 25,— krijgt. De brug in de weg van Vorden
naar Hengelo verkeerde in een slechte staat en
stond op instorten. Er waren wegen waaraan
men in 1824 vooral aandacht besteedde; om er
maar één te noemen: de weg over het Wiersser-
broek, het Kamphuizen, op Enzerinck. achter
langs den Bramel, door het Bukkersveld en het
Hakkerijeveld tot aan de „limiet" (grens) van
Warnsveld, als zijnde een weg van algemeen nut
voor de kortste weg van Borculo en elders op
Zutphen. Omtrent diezelfde tijd kwam in „re-
gionaal" verband aan de orde de aanleg van de
weg van Zutphen naar Ruurlo. Dat leek onze
vroegere bestuurders wel wat. want „de nijvere
ingezeetenen" die met veel geld zand- en woeste
gronden hadden ontgonnen en daarvan de
vruchten plukten, moesten met lede ogen aan-
zien dat door onbruikbaarheid van „zwaarzan-
dige" wegen hun eigendommen minder waard
werden. (Vorden moest hiervoor ƒ 1.500,— bij-
dragen.) De eerste stap op de figuurlijke weg
tot verbetering kwam pas in 1827, toen men tot
inzicht kwam, dat men het onderhoud van alle
wegen beter kon gaan aanbesteden, de uitgaven
ten laste van de gemeentekas brengen en die via
belastingheffing weer over de ingezetenen kon
omslaan. Hier zien wij dus in een primitieve
vorm een begin van de dienst van de gemeente
en de heffing van een wegbelasting.
En met deze bekende uitdrukking zijn wij weer
in de tegenwoordige tijd aangeland, om na te
gaan wat de gemeente in grote trekken uitgeeft
voor allerlei nuttige voorzieningen. De grootste
moot van de totale kosten van openbare werken
komt voor rekening van het onderhoud en ver-
dere kosten van de wegen (dus ook hier weer:
onderhoud, rente en aflossing van investerin-
gen). De wegen worden in vier soorten: klassen
onderscheiden, al naar gelang van de belang-
rijkheid uit een oogpunt van verkeersverbindin-
gen. Wordt een weg in een klasse geplaatst, dan
betekent dit, dat de gemeente voor die weg van
de overheid een bijdrage krijgt. Voor Vorden
geldt alleen de 3e 'klasse (of wilt u het woord:
tertiair) voor de weg Vorden-Lochem en de 4e
klasse (quartair) voor meerdere wegen, zoals

Almenseweg, Lindeseweg, Mosselseweg, Scho-
neveldsdijk en nog anderen. Om het eenvoudig
te houden: bij klasse 3 betaalt de gemeente een
kwart gedeelte der jaarlijkse kosten (ongeveer
ƒ 15.000,—) en voor de 4e klas wegen de helft
(ongeveer ƒ 100.000,—). Maar het onderhoud
van de dorpsstraten, pleinen en de overige bui-
tenwegen moet de gemeente zelf bekostigen,
waarmede een uitgaaf van ƒ 300.000,— gemoeid
is. „Waar laten ze het' zult u zich ongetwijfeld
afvragen. U moet hierbij wel bedenken, dat in
die grote som van ƒ 300.000,— wel de lonen en
sociale lasten van het gemeentepersoneel begre-
pen zijn, en een behoorlijke omslag voor het
toezicht (dit onderdeel is in de begroting aange-
wezen met een bedrag rond ƒ 130.000,—, en
voor de vrachtauto en traktor nog eens een be-
drag van ƒ 12.000.—). Ook hier weer: geleend
geld voor de dure aanleg en verbetering, waar-
voor in 1974 ƒ 20.000,— gerekend wordt. Ver-
der reserveert de gemeente elk jaar ongeveer
ƒ 24.000,— voor het af en toe vernieuwen van
de slijtlaag. Dat wil niet zeggen, dat alle wegen
elk jaar een beurt krijgen; dit wordt naar om-
standigheden beoordeeld. Soms moet men het
„spaarpotje" tot op de bodem aanspreken, dan
komen er weer enkele jaren van rust.
Goed, dat weten wij dus weer over de wegen.
Maar nou die plantsoenen .waarop kinderen
spelen en er eigenlijk niet op mogen spelen.
Waarop eigenaren van honden hun dieren „uit-
laten" met alle gevolgen van dien. terwijl een
grotere wandeling de gewenste uitkomst zou ge-
ven (waarbij wij niet te vermijden „nood"geval-
len in de straatgoten maar voor lief nemen). Nu
kunt u over het nut van grote en mooi aange-
legde plantsoenen van mening verschillen. Zo
mogen er zijn en wij zijn er blij mee, al kost dat
de gemeente in 1974 ƒ 115.000,— waarvan een
bedrag van ƒ 100.000,— aan loon- en transport-
kosten. Zo ziet u, dat gemeentewerken een groot
gedeelte van de gemeentemiddelen opslokt,
maar wij kunnen u verzekeren, dat deze uitga-
ven elk jaar terdege worden beoordeeld door
de raadsleden in raadscommissies en andere be-
sprekingen. 4fc
De huisvuilafhaaldiensTkomt op een uitgaaf van
ƒ 70.000,— maar dat geld wordt ook weer door
ons allen opgebracht in de vorm van huisvuil-
recht (ƒ 20,— per huisgezin) en verkoop van
plastic zakken, alsmede stortgelden voor het
wegbrengen van grc^pioeveelheden vuil naar
de stortplaats.
De begroting voor 1974 telt alleen voor ge-
meentewerken 35 uitgaafposten. Het onderdeel
van de begroting, waarop de ontvangsten en uit-
gaven heel precies omschreven worden, geeft
aan. dat dit onderdeel een tekort oplevert van
ƒ 650.000.—. Er is dus over de uitgaven nog
niet alles gezegd. En al vertellen wij u. dat de
jaarlijkse schoonmaakactie ƒ 5.500.— kost (dat
is om rondslingerende plastic zakken en ander
vuil op te ruimen - wat kan goede burgerzin de
gemeente al niet een geld besparen! -); dat het
wegenzout en (gelukkig) ook nog ander strooi-
materiaal op ƒ 6.000.— komt; de torenverlich-
ting en klokluiden altijd zo'n ƒ 2.500.—; het
verrichten van metingen ƒ 5.500,—; onderhoud
van bruggen, duikers ƒ 4.000,— en ... (enz.).
Wij hopen, dat u met deze uiteenzetting tevre-
den bent. maar vooral ervan overtuigd, dat de
financiën van de gemeente volkomen openbaar
zijn.

Ad 2.

HINDERWETVERGUNNING

De volgende personen hebben bij Bugemeester
en Wethouders een vergunning ingevolge de
Hinderwet aangevraagd:
1. de heer A. Heuvelink, wonende Eikenlaan

14, voor het onrichten van een propaanin-
stallatie van 1750 liter op het perceeel Ei-
kenlaan 14. kadastraal bekend gemeente
Vorden sektie D nr. 1767;

2. de heer M. Kornegoor, wonende Galgen-
goorweg 17. voor het oprichten, in werking
brengen en houden van een veehouderij met
mestopslag. alsmede de opslag van dieselolie
op het perceeel Galgengoorweg 17. kada-
straal bekend gemeente Vorden, sektie C
nrs. 1195-1251;

3. de heer K. Meenink, wonende Maandagweg
3, voor het oprichten, in werking brengen en
houden van een veehouderij met mestopslag
alsmede de opslag van propaangas en diesel-
olie; op het perceel Maandagweg 3. kada-
straal bekend gemeente Vorden sektie F
nrs. 2279-2280.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk
bezwaren in te brengen bij het gemeentebestuur
tot uiterlijk 4 februari 1974. Voorts heeft ieder
de gelecenheid in persoon of bij gemachtigde
mondeling bezwaren in te brengen in een open-
bare zitting ten gemeentehuize op dinsdag 12
februari 1974 vanaf 10.00 uur. Zij die niet in
persoon of bij gemachtigde op bovenbedoelde
zitting zi jn verschenen, zijn niet gerechtigd tot
beroep. Decenen echter, die tijdig schriftelijk be-
zwaren hebben ingebracht en niet op de zitting
ziin verschenen, zijn wel tot beroep gerechtigd,
indien zij niet woonachtig zijn in een gemeente,
waar ingevolge artikel 9, lid 1. onder b. of lid 3^
der Hinderwet openbare kennisgeving moet ge-
schieden.

SOLfi
Z I L V E R W I T E D E L S T A A L .

KOERSELMAN CASSETTES

Afgelopen jaar voor

Achterhoekse boeren
een goed jaar
Tijdens de algemene jaarvergadering die de afdeling
Vorden van de Geld. Mij van Landbouw in „'t Wa-
pen van Vorden" hield, liet voorzitter A. G. Men-
nink optimistische geluiden met betrekking tot het af-
gelopen jaar horen. „Door de bank genomen was het
voor de boeren in de Achterhoek een goed jaar."

„Het moet me van het hart dat beleid en voorlichting
van de GMvL hieraan niet vreemd zijn. Het is vooral
de varkenshouderij welke in 1973 in belangrijke mate
heeft bijgedragen van redelijke tot goede uitkomsten
van de bedrijven in onze afdeling. Ook de opbrengs-
ten van de zuivelprodukten is in 1973 heel wat gun-
stiger geweest dan we bij de aanvang van dat jaar
durfden te verwachten. Over de resultaten van de
rundveehouderij toonde de heer Mennink zich niet
optimistisch. „Overzien we „melk en vlees" dan moe-
ten we een achteruitgang konstateren", aldus de voor-
zitter. Tot slot ging hij nog uitgebreid in op de ruim-
telijke ordening.

Uit het jaarverslag van sekretaris H. Pelgrum bleek
dat de afdeling thans 208 leden telt. Uit het jaarver-
slag van de heer Ey^kamp betreffende het Vordense
paardenfonds bleek^R er op 31 december 50 eige-
naars verzekerd waren met 75 paarden voor in totaal
ƒ 102.550,—. Het financieel verslag van de afdeling
vermeldde een batig saldo. Bij de bestuursverkiezing
werd de heer H. Pelgrum herkozen.

Hierna was het wo^^aan de heer H. Visschcrs se-
kretaris van de afdeling Gelderland. Hij besprak de
ekonomische en de technische ontwikkeling van de
laatste 10 jaar. Enorme kostenstijgingen waardoor
grote behoefte ontstond aan kapitaal. Investeringen
van soms boven de 200.000 gulden kwamen dikwijls
voor. Problemen o.a. klein van omvang, wat de op-
pervlakte grond betreft teveel kavels per bedrijf, een
te geringe mobiliteit door de huidige pachtwetgcving.
Mogelijkheden zijn bv. jongvee door anderen te laten
opfokken en het aankopen van veevoeer bv. snijmais.
Verder besprak de heer Visschers de varkenshouderij
die nog zeer zeker perspektieven biedt. Ook binnen
de EEG zijn er zowel voor de rundveehouderij als de
varkenshouderij voor de Nederlandse boer mogelijk-
heden.

Na de inleiding van de heer Visschers volgde een ge-
animeerde gedachtenwisseling.

UNIEK :

Zelf verf in de winkel
laten maken!
(KEUZE UIT 850 KLEUREN)

Voor de doe-het-zelver is er in de verfhoek groot
nieuws. De Historgroep heeft een kleurmeng-
machine bij de fa Harmsen geplaatst, waardoor
het nu voor u als konsument mogelijk is om in
de winkel zelf de verfkleur van uw keus te laten,
maken. U kunt kiezen uit 850 kleuren en dat in
3 soorten nl: hoogglans, zijdeglans en 3 Latex
verven

Zo'n mengmachine biedt enorm veel voordelen,
u heeft nu een aanmerkelijk grotere keuze, nu zijn
er van elke soort 850 kleuren plus de al bestaan-
de kleuren. U kunt een stukje gordijn of vloer,
bedekking mee naar de winkel nemen
overzichtelijke kleuren-kijk-paneel (met daglicht
en kunstlicht) de precieze kleur, die u wenst uit-
zoeken.

Als wij de pasta aan de basisverf hebben toege-
voegd aan de hand van de kodering (die wij ook
aangeven op de bus verf waarmee u naar hui?
gaat, zodat u later exakt dezelfde kleur weer
kunt bijkrijgen) gaat de bus in een schudmachine
en na enkele minuten is het produkt klaar

Deze unieke service wordt u alleen
geboden bij:

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdienst

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. R. Giethoorn (Arnhem) jeugddienst
19.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier tevens kinderneven-
dienst
19.00 uur ds. N. J. Goris van Zutphen

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de
konsistoriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tele-
foon (05752) 2129; donderdags van 19.00 tot 20.00
uur kantoor Hengelo Gld. Kastanjekan 15, telefo-
nisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00
uur, (05753) 1662

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: ge-
zinsverzorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp
mevrouw A. Swart-Peereboom; maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur konsistorie-
kamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., telefonisch
bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur
(05753) 1406

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politieburo, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke c insdagavond van 18.45 tot

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

GEBOREN: Delia Anthonet. dochter van D. J. Beef-
tink en A. W. Eggink.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: H. J. Oortgiesen en J. H. Siebelink.
OVERLEDEN: H. Rietman. 88 jaar, echtgenoot van
J. Buunk.



Profileer hiervan !

3 FLESSEN
APPELSAP

voor slechts

Prachtige

CYCLAAM
KAMERPLANT

voor

Nog zo'n koopje

HERSCHI CASSIS
LITERFLES135

Elke tweede fles

Voor de bonte was

KOFFER
BONTKRACHT

van 795 voor

vlees en vleeswaren

Hamburgers
3 stuks

Paprika schijven
3 stuks

Magere speklappen
500 gram

Schouderkarbonade
500 gram nu slechts ,

Max. 2 kilo per klant

Runderstooflappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

3,98
€,48

Mager runderpoulet
(met mergpijp of soepbot GRATIS!) 250 gram ... 2,35

Fijne vleeswaren
100 gram FILET AMERICAN nu
150 gram BOTERHAMWORST
150 gram BOERENMETWORST
150 gram PALINGWORST
200 gram GELDERSE KOOKWORST (aan stuk)
250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST ...

... 125
.. 79
... 119
.. 119
.. 99

99

groente en f ruit

m

4 AO
Ij H O

Kogelharde spruiten
per kilo .......................................................

Bloemkool
Hagelwit ....................................................

Blanke witlof A
500 gram .................................................... V)

Maroc clementines 1 Qö
per net ....................................................... mM\J\J

Golden Delicious 1 Aft
2 kilo .......................................................... l| V

Goudreinetten OO
jOU2 kilo ..........................................................

Jonathans
2 kilo ..........................................................

Vanaf heden weer: sperziebonen, jonge rabarber, jonge kasspinazie, raapstelen

-1
l j

UIT ONZ DIEPVRIES

Hele kiykenpoten O OK
schaal a 3 stuks voor \fumm\J

0,59
1,98

Spinazie
450 gram

Vissticks
pak a 10 stuks geen 265 maar

Patates Frites
heel kilo nu

Legner Vieux
literfles

895 UIT ONZE Vetter oude jenever
literfles

Voor de dames

Vetter Likeuren P.r «„ 845 SLIJTERIJ Beaujolais de Ducs
geen 695 maar

PANKYWAFELS
pak a 8 stuks nu voor

APPELFLAPPEN
pak a 4 stuks voor

Van de Juweelbakker
SLAGROOMSNIT nu

VERKADE BESCHUIT
2 rollen van 116 voor

ZANDGEBAKJES
pak a 8 stuks van 119 voor

Pak a 6 stuks
GEVULDE KOEKEN voor ...

Voor de jeugd SMARTIES
3 pack van 90 voor

69
169
259
98
98

119
79

MILKY WAY
pak a 5 stuks van 100 voor

ENGELS DROP
grote zak van 98 voor

PETIT BEURRE BISKWIE
'Van Delft' 2 pak

ZOUTE STICKS
2 pakjes van 110 voor

Maak zelf uw appelgebak
BAUKJE APPELTAART pak 141 nu

SPRINKLETTES CHOC. HAGEL
grote zak vol voor

SIAM RIJST 'SILVO'
500 gram van 125 voor

79
79
89
98

129
79
98

FRICO JONG BELEGEN KAAS
500 gram voor

ZEEUWS MEISJE MARGARINE
2 pakjes nu

200 GRAM NESCAFE
geen 730 maar bij ons

LUYCKS FRANSE MOSTERD
nu per glas van 89 voor

MELITTA FILTERZAKJES
pak a 80 stuks van 196 voor

POPLA CLOSETPAPIER
4 rol van 138 voor

LUX VLOEIBAAR
voor de afwas, geen 179 of 154 maar

319
109
595
75
159
109
139

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232

£3}



WU degene die een stoom-
apparaat in bruikleen heeft
en niet meer nodig denkt
te hebben, deze terug
bezorgen bij

Schildersbedrijf
J. M. UITERWEERD
Ruurlosewcg 35 - Vorden
Tel. 05752-1523

Te koop palisander
salontafel met glasplaat
50x121 cm
Pr. Bernhardweg 15 Vorden

Waar men kijkt,
Steeds meer blijkt:

Tegen bederf

UITERWEERD's
verf !
Tel. 05752-1523

Maondag 4 februari hopt
Henk Wenneker
en
Dien Wenneker.Vreeman
eur kopperen brulfte te
vieren.
Dat ze nog volle jaorn onze
beste buurleu meugt blieven
is de wens van

Tante Diny
en
Ab Jeulink

De Steege 13, Vorden

WIM BOLT
en
MINI KETTELERIJ

zijn blij u te kunnen vertellen dat zij op
vrijdag één februari om half twee trouwen
in het gemeentehuis te Vorden

Ons huwelijk wordt om twee uur in de Ned.
Herv. Kerk te Vorden ingezegend door de
Weieerwaarde Heer Ds. J. H. Jansen

Den Haag, Groen van Prinstererlaan 170
Vorden, Dr. C. Lulofsweg 16
Januari 1974

U kunt ons feliciteren van vier tot vijf uur
in café-restaurant 't Wapen van 't Medler
Ruurloseweg 114, Vorden

Wij gaan wonen in de Eikenlaan 32, Borculo

Maandag 4 februari 1974 hopen wij met onze
kinderen ons twaalf en een half jarig huwelijk te
vieren

H. J. WENNEKER
D. J. WENNEKER-VREEMAJV
John, Gerrit, Carla

Vorden, januari 1974
De Steege 11

Heden overleed, na een kortstondige ziekte, in de
Verenigde Ziekenhuizen afdeling Coehoornsingel
te Zutphen onze lieve vader, grootvader en over-
grootvader

WILLEM OARRIT RUITERKAMP
weduwnaar van J. H. Nijland

in de leeftijd van bijna 81 jaar

Dat hij ruste in vrede

Barchem: J. W. Ruiterkamp
C. A. Ruiterkamp-Pellenberg

Vorden: G. J. Ruiterkamp
J. Ruiterkamp-Gotink

Klarenbeek: W. J. Ruiterkamp
T. A. Ruiterkamp.Rietman

Holten: J. G. Ruiterkamp
C. E. Ruiterkamp-Harmelink
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 25 januari 1974
'Bannink' Giezenkampweg 2

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden

Sociaal Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen

WERKMEESTERHet bestuur van het Sociaal Werkvoor-
zieningsschap Regio Zutphen vraagt een
ten behoeve van de lakkerij in de werkplaats 'de Enk' te Vorden in één
van de werkmeestersrangen

FUNKTIE INFORMATIE:
* leiding geven in teamverband aan ingevolge de Wet Sociale Werkvoor-

ziening geplaatste werknemers in de lakkerij
* het verzorgen van de produktiestroom van de te lakken produkten

FUNKTIE EISEN:
* ervaring in een leidinggevende funktie
* kennis van de moderne spuittechnieken voor het verwerken van moffel,

lakken, in het bijzonder voor buismateriaal
* kennis van de chemische voorbehandeling van metalen o.a. beitsen en

fosfateren

Afhankelijk van opleiding en ervaring zijn de salarisgrenzen van f 1319,-
tot f 1812,- per maand (exklusief salariswijzigingen per 1-1-1974).

Premie AOW/AWW komt voor rekening van de werkgever. De rechts-
positieregelingen van de Gemeente Zutphen zijn van overeenkomstige toe-
passing.
Schriftelijke sollicitaties met vermelding van opleiding en ervaring en an-
dere van belang zijnde gegevens binnen 10 dagen na verschijning van de
oproep te zenden aan de Algemeen Direkteur,
Oostzeestraat 2a te Zutphen (Telefoon 05750-16513)

Woninggids
met foto's, uitvoerige
omschrijvingen en platte-
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor-
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wij u
bij de verkoop van uw
buis

W.J.deWildejrBV
Makelaar en Taxateur
van onr. goedtren
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Hervormde Kerk
TE VORDEN

A.s. zondag 3 februari

JEUGDDIENST
Voorganger: ds R. Giethoorn
prov. jeugdwerk adviseur te Arnhem

Onderwerp:

Is het einde der wereld nabij ?
En hoe dan te leven?

N.B. Om 7 uur 's avonds is er ook een dienst

Heden nam de Here uit ons midden weg mijn
geliefde man en onze zorgzame vader en opa

H E N D R I K R I E T M A N
echtgenoot van Jenneke Buunk

in de gezegende ouderdom van 88 jaar

Vorden: J. RIETMAN-BUUNK
Vorden: H. RIETMAN

G. RIETMAN-KLEIN BENNINK
Warnsveld: J. HEIJINK-RIETMAN

G. A. HEIJINK
Vierakker: J. HEUVELINK-RIETMAN

D. HEUVELINK
Wichmond: J. HEERINK-RIETMAN

G. HEERINK
Barchem: J. RIETMAN

G. J. RIETMAN-PARDIJS
Warnsveld: H. GOSSELINK-RIETMAN

H. GOSSELINK
en kleinkinderen

Vorden, 27 januari 1974
Eldersmaat 1

De rouwdienst zal worden gehouden op donder-
dag 31 januari 1974 om 12.00 uur in de Ned.
Herv. Kerk te Vorden
De teraardebestelling zal plaatsvinden om 13.00
uur op de Alg. Begraafplaats te Vorden
Gelegenheid tot kondoleren na de begrafenis
het Jeugdcentrum, Insulindelaan te Vorden

Voor uw aiffor/j/essen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:
O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Heden werd uit onze familiekring weggenom
onze beste broer, zwager en oom

HEIN RIETMAN
echtgenoot van Jenneke Buunk

in de leeftijd van 88 jaar.

Vorden: fam. L. J. Rietman
Vierakker: fam. G. J. Rietman

Vorden, 27 januari 1974

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er by bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
U kunt het zelf 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

Complèts en
Avondjaponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum lig^ ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurlo

BEIJER-BESSELINK
het toonaangevende bruidshuis in de
omgeving !

De gezamenlijke autobedrijven in de gemeente Hengelo Gld

HERWERS B.V. VAN UUM
REGELINK WENTING

WIENDELS
Geachte kliënt(e), Januari 1974

Helaas moeten wij naast alle maatregelen, die u als automobilist reeds hebben getroffen, u mede-
delen dat wij in de huidige omstandigheden genoodzaakt zijn om met ingang van heden alle

uitsluitend & KONTANT uit te voeren

Uitzonderingen hierop kunnen door ons helaas niet worden gemaakt.

Mocht een en ander voor u op onoverkomenlijke bezwaren stuiten, bijv. in het geval het leveran-
ties betreft ten behoeve van uw bedrijfsautomobielen, dan valt te overwegen om een voorschot
gelijk aan de tegenwaarde van de levering over een bepaalde periode op onze bank/giro-rekening
te storten, waarna maandelijks verrekening kan plaatsvinden. Indien u hiertoe wenst over te gaan
verzoeken wij u ons dit nader te berichten opdat wij hiervoor een nadere regeling met u kunnen
treffen.

Door de steeds groter wordende investeringen en kostenstijgingen worden steeds zwaardere eisen
aan onze geldmiddelen gesteld en dit weegt des te zwaarder, wanneer u zich realiseert, dat onze
importeur en benzinemaatschappij ons tot kontante betaling hebben verplicht.

Wij hopen, dat u zult begrijpen, dat niet uw kredietwaardigheid bij deze beslissing een rol heeft
gespeeld.

Gaarne vertrouwen wij op uw medewerking.

Hoogachtend,
De gezamenlijke autobedrijven

DE TANKSTATIONS ZIJN VANAF HEDEN 'S AVONDS 8 UUR GESLOTEN

Nóg hogere
spaarrente bij de

Rabobank

van

(direkt opvraagbaar) (voor spaarvormen met een looptijd van 5 jaar vast)

En nog vele andere aantrekkelijke spaarvormen; het is de moeite en
de rente waard eens te gaan praten bij de

Rabobank tS
zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN l
Zaterdags om 4 uur gesloten

Kassakoopie 3 STUKS KISS REPEN f 0,79

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij IKEURSLAGER

'n goeie slager
PRIJSVERLAGING RUND- EN VARKENSVLEES !

Doorr. runderlappen
500 gram van 4,78 voor

Mager braadvlees
500 gram van 6,75 voor

Mag. malse riblappen I c OQ
500 gram van 5,68 voor VJWV

f4,48
f6,48

Speklappen f 9 18
500 gram £• IO

Varkensfricandeau f R QQ
500 gram van 6,45 voor Vj W W

f2,40Tartaar
3 stuks van 2,96 voor

Wiener snitzeis
3 stuks van 4,20 voor

Hamburgers
3 stuks

Roomsnitzels
3 stuks f 2,40
woensdag Gehaktdag f O RA
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram l dj V V

f2,98vrijdag Verse Worst
500 gram voor ,

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Magere yoghurt l A CC
liter van 74 voor \rM\J\J

Chocolade vla
liter van 68 voor f 0,59

Karnemelkse bloempap f A 70
liter van 83 voor ^^J * ™

Groente en fruit dagelijks vers
Aardappelen Bintjes 5 kg . . f 1,38
Witlof 500 gram
Jaffa grape fruits 3 stuks . .

f 0,69
f 0,88

Moesappelen Goudreinette 2 kg f 0,98
Groente en fruitrek/ame geldig t.m. zaterdag

Maandag:

Gesnedeifkoolraap 500 gram . f 0,38
Dinsdag:

GekooktAieten 500 gram . . f 0,48

DIEPVRIES
Groko spinazie 450 gr. van 115 voor f 0,47
3 stokjes saté van 225 voor . . f 1,98

PRACHTIGE PLANT CINERADIA VOOR f 2,35

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram BOTERHAMWORST v 98 voor /Ö

150 gram CERVELAAT van 148 voor 129

100 gram ACHTERHAM (de enige echte) 130

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST ...

UIT ONZE BROODBOETIEK
KRENTEBROOD

5 TOMPOESEN van 225 voor

4 MOORKOPPEN voor

198
208
259

Naast onze sortering Ring Corn brood steeds

BrOOd van bakker Van Groningen

vivo SINAS
liter

VIVO PILS
krat van 24 flesjes . .
VIVO KOFFIE
bonen

VIVO KOFFIE
gemalen
VIVO BESCHUIT
2 rol

ONTBIJTKOEK
Peijnenburg
NASI GORENG
Koen Visser

BAMI GORENG
Koen Visser ....

89
745
189
189
79
109
219
219

Hero BRUINE BONEN SOEP
van 208 voor 195 Bij ons

10 GROTE EIEREN
169
225
99

nu
BRILLO MET ZEEP
5 stuks

VIVO GLOEILAMPEN
alle soorten nu met 15 CENT KORTING !

PEDAALEMMERZAKKEN
nu
NIVEA CRÈME GROOT
van 395 voor 349 Bij ons ....

REUZENPAK PERSIL
van 295 voor 258 Bij ons . .
LUX AFWAS
van 179 voor 149 Bij ons ...

79
249
198
139

TONIJN
in olie .

VIVO APPELMOES
blik

VIVO HALVARINE
3 kuipjes

SLANKY SMEERKAAS
2 kuipjes voor

MILKY WAY
10 stuks

SNEEUWWITJES
voor

VIVO FANCY BISKWIE
2 pak

189
95
139
145
199
95
99

Ook zijn wij ruim gesorteerd in d/eet- en reformartike/en Aanbiedingen geldig t.m. 4 febr. 1974
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36 jaar
H.K.H. Prinses Beatrix demonstreerde onlangs weer eens hoezeer
-.ij met het lot van de Nederlandse bevolking is begaan en tevens
hoe goed zij <>[> de hoogte is van de gang van zaken in de ver-
schillende regio.

Het is toch uniek dat een kroonprinses persoonlijk naar de tele-
visiestudio's komt om het publiek aan te moedigen in de geldbui-
del te tasten ten bate van een aktie. Het ging hier om de aktie
„Van harte'. De aktie had tot doel om geld bijeen te brengen om
de bouw van een kinderboerderij te realiseren, waar gehandikapte
kinderen samen met normaal begaafde kinderen hun vakantie
kunnen doorbrengen. Mede door de bemoeienis van prinses Bea-
trix is de aktie „Van harte" zo'n sukses geworden dat met de
bouw van de kinderboerderij kan worden begonnen.

Wij wensen de prinses, die op donderdag 31 januari 36 jaar
wordt, een prettige verjaardag toe, van harte.

lationale Actie Rode Kruis woord-
PUZZCI II IE Q medewerking van Uw nieuwsblad

Ten bate van de Rode Kruis-vakantieprojec-
ten voor chronisch zieken en invaliden is
een puzzelactie georganiseerd, waaraan
ook dit blad zijn medewerking verleent. Bij
deze zesde puzzel valt weer voor duizen-
den guldens aan fraaie prijzen te winnen.
Met een gulden extra op de briefkaart of
het girobiljet met uw oplossing maakt U
kans op één van de tientallen prijzen die
het Nederlandse bedrijfsleven ter beschik-
king heeft gesteld. Wat U kunt winnen,
voor welk doel deze actie is en hoe U moet
inzenden staat hieronder allemaal aange-
geven.

Prijzenpakket
Voor de trouwe deelnemers wachten straks als
eindhoofdprijzen o.m. een Dickson stacaravan van
ƒ 10.000 van Dick Wissmk te Willeskop en een
Mark-orgel van ƒ 2295 van Benelux Musical Instru-
ments te Rijswijk.

Maar ook deze week worden er weer fan-
tastische prijzen uitgeloot. Er zijn liefst
tien hoofdprijzen:

1. Een schitterende kleurentelevisie van Philips Ne-
derland van ƒ 2595; 2. Een Walra-linnenuitzet ter
waarde van ƒ 1.000. U mag zelf kiezen uit ruim 400
Walra-artikelen zoals beddegoed, dekens, dekbed-
den, badgoed, tafelgoed en keukengoed. U kunt vrij
de kleuren daarvan combineren en ook gebruik
maken van een speciale confectie-service; 3. Een
Starlet 353 naaimachine van Singer N.V. te Amster-
dam. Prijs ƒ 549. Maar bij U voor niets thuis be-
zorgd; 4. Een reis met logies en een kaartje voor
de wereldkampioenschappen voetbal in West-Duits-
land. Deze unieke trip van ƒ 450 wordt aangeboden
door de KLM, het reisbureau Maduro in Den Haag
en de KNVB; 5. Een wasemafzuigkap type Bosch
DUH 61 van ƒ 311, beschikbaar gesteld door Willem
van Rijn b.v. te Amsterdam; 6. Een Moulinex-grill
van ƒ 255, dankzij Moulinex b.v. te Rotterdam; 7.
Een Prisma Electronic horloge van ƒ 229, van Jan-
sen, Post en Cocx b.v. te Amsterdam; 8. Een ama-
teur-werkbank (nr. 24). met bankklem en gereed-
schaphouder van ƒ 150, van F. G. Segerink b.v. te
Denekamp; 9. Een kriskras-abonnement 1e klasse
voor twee personen. Waarde ƒ 144. Nederlandse
Spoorwegen; 10. Een Daalderop Presto Snelkookpan
van ^Al,85 van Van Perlstein & Roeper Bosch N.V.
te AlMirdam.
Verderkunt U winnen een pakket miniatuurauto's
van ƒ 90 (World Present Roermond), een schoenen-
waardebon van ƒ 50 (Herman's Schoenen Utrecht),
een handzaag van ƒ 35,50 (Sandvik Staal Schiedam),

.^^^^ ™^̂ .̂

Orn aan het slot van de actie te kunnen mee-
dirf^n naar de eindhoofdprijzen dient men
al^petters E van de oplossingen van de in
totaal 13 puzzels op te tellen. Wie dan niet
meer over alle opgaven beschikt, zal op nog
nader aan te geven wijze een speciale krant
kunnen bestellen waarin alle puzzels tesamen
zullen worden afgedrukt.

In onderstaand diagram vult U nu de letters in die U op de gelijk-
genummerde vakjes van de puzzel hebt gevonden. De zin die bij
een goede oplossing ontstaat, stuurt U op elders aangegeven
wijze in.

Horizontaal:
1. Amerikaanse leeuw - 4. deel van
de dag - 8. rondhout - 10. klaar - 11.
Amerika (afk.) - 13. naarstig - 16.
gewicht (afk.) - 17. weinig - 19.
tweetal - 20. dunne - 21. tijdmaat -
23. vrij - 25. dikke pap - 26. alstu-
blieft (afk.) - 28. bouwland - 30.
Utrechts Symfonie Orkest (afk.) -
32. kippenloop - 34. sprookjesfiguur
- 36. schop - 38. bijwoord - 39. teer -
41. reeds - 42. achter - 43. dyne
(afk.) - 45. pech - 46. jonge mensen.

Vertioaal:
1. vrucht - 2. bijwoord ' - 3. per-
soon - 5. ton - 6. voegwoord - 7.
deel van een pers - 9. manl. hond -
12. selenium (afk.) - 14. lofzang -
15. muzieknoot - 16. inhoudsmaat -
18. staren - 20. pooldier - 22. rivier
in Nederland - 24. plaats In Noord-
Brabant - 27. handvat - 29. voertuig -
30. nachtvogel - 31. helling - 33. bij-
woord - 35. onderwijs - 37. familie-
lid - 39. bewonderaar - 40. plaats in
Gelderland - 42. de onbekende - 44.
dadelijk. r ,

een kalkoen van 3 kg. van ƒ 25 (Produktschap Pluim-
vee en Eieren Zeist), een blikradio van ƒ 25 (Coca
Cola Export Corporation, Amsterdam), een doos
kauwgommix van ƒ 24 (Maple Leaf Amsterdam),
een puzzelwoordenboek van ƒ 16,90 (Uitgeverij Lui-
tingh b.v. Publishers Laren N.H.) en vijf blikken ham
van ƒ 5 (Vleeswarenfariek Th. S. van der Laan, Rijs-
wijk).
Voorts zijn er 110 exemplaren van het fotomagazine
Koningin Juliana 25 — 65 ter beschikking gesteld,
zodat in ieder geval bij een deelnemer van elk blad
een (zeer bijzondere) prijs terecht komt.

van de

Jaarlijks brengen vijfduizend gehandicapten een
week vakantie door aan boord van de (nieuwe)
J. Henry Dunant en in de twee vakantietehuizen van
het Neda^ndse Rode Kruis. Dat kost geld. Geld
dat U r^Bijeen kunt puzzelen. Talloze chronisch
zieken errTnvaliden zullen er U dankbaar voor zijn.
En niet alleen zij, ook hun familieleden door wie zij
week in week uit worden verzorgd. Indirect krijgen
ook die de gelegenheid even op adem te komen.
Doe dus vooral n\ee aan dgzft Rode Krulswoord-
puzzelactie.

"Zó inzenden
U stuurt de gevonden slagzin op een brief-
kaart naar het speciale adres van het
Nederlandse Rode Kruis,
Postlaan 11, 's-Gravenhage.
Plak naast de gewone frankcring .(30 cent)
minimaal ƒ 1,— (maximaal ƒ 5,—) aan gel-
dige postzegels. U kunt net zoveel oplossin-
gen inzenden als U wilt, mits voldoende
gefrankeerd.
U kunt ook uw oplossing op een girobiljet
(geen girobetaalkaart) schrijven. Maak dan
tenminste ƒ1,— óf zoveel U wilt over op
giro 3046011 van het Nederlandse Rode
Kruis te 's-Gravenhage.
Uw oplossing moet op 13 februari binnen zijn.
Op 18 februari trekker. In Bergen (N.H.)
notaris Van Beusekom uit 's-Gravenhage 'en
notaris Brons uit Bergen de fantastische prij-
zen.

De vergunning voor deze puzzelactie ten
bate van de Rode Kruis-vakantieprojecten
voor chronisch zieken en invaliden is ver-
leend door de Staatssecretaris van Justitie,
bij besluit van 3MO-'73, nr. LO. 700/143/230.

Ledenvergadering
EHBO afd. Vorden
De ledenvergadering van de EHBO afdeling Vorden
onder voorzitterschap van de heer J. J. van Dijk
mocht zich ook ditmaal weer in een goede belangstel-
ling verheugen. Uit de verslagen van sekretaresse
mevr. Te Slaa-v. d. Kooi bleek dat de afdeling een
zeer druk jaar achter zich heeft waarbij veel vrije tijd
van de leden gevraagd werd voor hun aanwezigheid
bij allerlei sportgebeurtenissen. De kursusavonden
werden goed bezocht. Het aantal leden bleef gelijk.
Penningmeester Boers kon een uiterst klein batig sal-
do melden. Gezien de verhoogde afdracht en andere
gestegen kosten besloot de vergadering de kontributie
te verhogen. De aftredende bestuursleden t.w. mevr.
Te Slaa, mevr. Lakerveld en de heren Kettelerije en
Van Dijk werden herkozen.

Naar aanleiding van de zeer geslaagde alarmoefening
van brandweer en EHBO welke de afgelopen zomer
in de Enk gehouden werd en welke een ongekend
snelle opkomst van de EHBO-leden op de veronder-
stelde rampplaats te zien gaf, werd er uitvoerig van
gedachten gewisseld over de kans van slagen van een
dergelijk snelle alarmering en bereikbaarheid van de
leden overdag. Uit de diskussie hierover werd duide-
lijk dat wanneer er zich overdag een onverhoopte
ramp van grote omvang in dit dorp zou voordoen, er
een voldoende aantal leden gealarmeerd kan worden
voor een onmiddellijke en daadwerkelijke inzet van
mensen en materiaal.
Het bestuur zal deze materie nader uitwerken en over-

leg plegen met de betrokkenen en de situaties om tot
een realisatie hiervan te komen. De rayondropping
wordt dit jaar gehouden op vrijdag 22 maart de heer
Wolsink zal hiervoor ook nu weer de Vordense groe-
pen formeren. Over de mogelijkheden van een avondje
gezellig uit, een eigen dropping, een kegelavond of iets
dergelijks zal nader besloten worden op de eerste
avond van de herhalingskursus welke ook dit seizoen
weer op achtereenvolgende maandagavonden wordt
gehouden direkt na het examen van de diplomakursis-
ten.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

KINDERCRECHE HERVORMDE KERK
Ook de plaatselijke Hervormde gemeente heeft vanaf
a.s. zondag 3 februari een kindercrèche, een kinder-
bewaarplaats elke zondag tijdens de morgenkerk-
dienst. Kleine kinderen kunnen spelen in het zaaltje
achter de kosterswoning Kerkstraat 15. Vader en moe-
der kunnen dan samen de kerkdienst meemaken. Een
aantal dames uit de gemeente is bereid gevonden om
telkens met z'n tweeën de kinderen gezellig bezig te
houden. Sommige ouders zullen stellig hun kinderen
wat speelgoed meegeven en/of materiaal om te teke-

nen, te kleuren enz. Het is ook de bedoeling dat er
wat speelgoed en ander materiaal voorhanden is. Nu
kan de slagzin luiden: „Samen naar de kerk. Ja, ge-
zellig!"

JEUGDDIENST
A.s. zondagmorgen is er een jeugddienst in de Her-
vormde kerk. Voorganger is ds. R. Giethoorn, pro-
vinciaal jeugdwerkadviseur te Arnhem. (Zie de adver-
tentie in dit blad.) Ook 's avonds is er dienst in de
Hervormde kerk.

K1NDERNEVENDIENST
De leiding van de zondagsschool en de Hervormde
jeugdwerkkommissie is bezig met het voorbereiden
van zgn. „kindernevendiensten". Dit na en in overleg
met de kerkeraad. Het plan is dat twee keer per
maand (Ie zondag: jeugddienst en 3e zondag: doop-
dienst) de kinderen van de zondagsschool zo mogelijk
graag samen met hun ouders naar de kerk komen.
(Kinderen die (toch) alleen komen worden door de
leiding van de zondagsschool „opgevangen" bij de to-
reningang van de kerk.) Vóór de preek gaan de kin-
deren met de leiding naar verschillende ruimten in het
Jeugdcentrum aan de Insulindelaan (vlak bij de
dorpskerk). Wat de dienstdoende predikant in de
preek vanuit de schriftlezingen doorgeeft aan de (vol-
wassen) gemeente, dat doet de leiding van de zondags-
school dan (wat eenvoudiger) voor de kinderen. Sa-
men kunnen ouders en kinderen na de dienst weer
naar huis gaan. Ook hier geldt de nieuwe slagzin:
„Samen naar de kerk. Ja, gezellig!" Het is de bedoe-
ling de eerste kindernevendienst te houden op zondag-
morgen 17 februari (3e zondag van de maand, doop-
dienst).

Buurtvereniging
Delden
De ledenvergadering die de buurtvereniging Delden in
café Het Zwaantje hield werd matig bezocht. De ver-
eniging telt momenteel 148 leden terwijl het financieel
jaaroverzicht een batig saldo aangaf. Het afgelopen
jaar mag geslaagd worden genoemd met als hoogte-
punt het volksfeest. Inplaats van de aftredende voor-
zitter J. Hummelink werd de heer F. Hummelink ge-

kozen waarna het bestuur als volgt werd samengesteld
B. Tiessink voorzitter, F. Hummelink sekretaris, G.
Rossel penningmeester en B. Steenblik en H. Meme-
link leden. Wat het komende volksfeest betreft werd
besloten op de eerste avond weer een toneelvoorstel-
ling te geven.

Vordens
Huisvrouwenorkest
Zaterdag a.s. zal het Vordens Huisvrouwenorkest hun
medewerking verlenen aan het internationaal karna-
valsfestival in de Rijnhal te Arnhem. Op uitnodiging
van de karnavalsvereniging De Schaapkoppen uit
Arnhem zal dit orkest naast o.a. So What hofkapel,
Malie-burgers, Bietenrooierskapel, Ritter d. Froks,
Crescendo-d r u mband, Bismark Funken, Volharding-
majorettes, T. Pas, Russisch dansp., Orpheuszangers
en verenigingen uit Essen en Gelsenkirchen hun beste
beentje voorzetten. De televisie is aanwezig om dit
gebeuren op te nemen en later uit te zenden. Het nog
zo jonge Vordens Huisvrouwenorkest wensen we alle
sukses.

Prijswinnaars
Rode Kruispuzzel
De uitslag van de Rode Kruispuzzel nummer 5:
W. Smid, Het Wiemelink 63, Vorden, pakket
Honig art ikelen ter waarde van f 30,-—.
R. A. Heuvelink, Ganzesteeg l, Vorden, 5 blik-
ken ham ter waarde van f 25,—.
C. G. J. Kuipers, Beukenlaan 22, Hengelo Gld.
l tray [>iccalily ter waarde van f 9,48.



RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

BESTEMMINGSPLAN VOOR
DE KOM VAN HET DORP
GAAT FLINK GELD KOSTEN

UITVOERING WERKEN

„Fijn dat jullie het mij in deze raadsvergadering niet
lastig hebben gemaakt", aldus burgemeester A. E. van
Arkel die, zoals men weet, over een maand met pen-
sioen gaat. Nu al reeds werd hij eervol ontslagen als
ambtenaar van de burgerlijke stand.
Er was deze vergadering in feite maar één agendapunt
waarover diskussies ontstonden. De mededeling van
de voorzitter dat de kosten voor het maken van een
bestemmingsplan voor de kom van het dorp het be-
drag van ca 130.000 gulden zullen gaan bedragen,
bracht de tongen in 'beroering. Vrijwel de hele raad
inklusief het kollege zelf vond het inderdaad een f l ink
bedrag. Wel waren de heren Mennink, Regelink,
Tjoonk, Koerselman, v. d. Wall Bake en Lichtenberg
van mening dat het voorstel van B&W moest worden
aangenomen. ,.De middenstand van Vorden is te zeer
met het plan gebaat", aldus de veel gehoorde reaktie.
,,Willen we nog een klein beetje de vinger in de pap
houden dan moet het voorbereidingsbesluk voor het
komplan meteen genomen worden", aldus een opmer-
king van wethouder Bannink naar aanleiding van een
verzoek van de heer Tjoonk om eerst nog eens de

kommissie van inspraak (waar o.a. enkele midden-
standers zitting in nebben) in te schakelen. „Temeer
omdat bij aanhouding van dit agendapunt de moge-
lijkheid zou kunnen bestaan dat iemand nog tussen
de mazen van het net zou kunnen doorglippen", aldus
vulde burgemeester Van Arkel aan.
De heren Tjoonk en v. d. Wall Bake waren bang dat
wanneer het voorbereidingsbesluit zou worden geno-
men de middenstand in de kom voorlopig niet meer
kan verbouwen of uitbreiden. Bij noodzakelijke ver-
bouwing zal hier beslist geen sprake zijn van „bevrie-
zing", aldus kregen beide heren van de voorzitter tot
antwoord. Met het oog op de hoge kosten merkte de
heer v. d. Wall Bake nog wel op „dat we ten gronde
gaan aan te ver doorgevoerd perfektionisme. Er moet
toch wel een eenvoudiger manier zijn om sneller door
de appel heen te bijten". Wethouder Bannink zag dit
laatste niet zo zeer zitten. „Het zijn gewone normale
kosten". De raad besloot uiteindelijk hun fiat te ge-
ven aan het voorstel van B&W.
In de bestemmingsplannen Boonk, Zuid en Kranen-
burg zullen in de loop van 1974 een aantal wegen wor-

den herstraat, trottoirs en parkeerhavens aangelegd,
alsmede groenvoorzieningen worden aangebracht. De
raad stelde hiervoor resp. ƒ 67.714,— (plan Boonk);
ƒ 153.922— (plan Zuid) en ƒ 15.417— (plan Kra-
nenburg) ter beschikking.
T.b.v. het aanschaffen van materiaal voor de eerste
inrichting van de prot. chr. kleuterschool aan de
Schoolstraat werd ƒ 17.403,30 beschikbaar gesteld.
Aan de heer W. O. Kurz uit Wierden werd 596 vier-
kante meter grond verkocht aan de Industrieweg voor
in totaal ƒ 8.344,—. Voor de prijs van ƒ 29,— werd
aan de heer E. J. Kreunen het door hem bewoonde
pand Julianalaan 3 verkocht.
De heer Koerselman kreeg van het kollege te horen
dat men inderdaad op het gemeentehuis vuilniszakken
kan kopen. Mevr. v. d. Heide-v. d. Ploeg werd mede-
gedeeld dat de gemeente niets ziet in „glas verzame-
len", zoals de Spar dat destijds heeft gedaan. Wat be-
treft een speelplaats in plan Zuid werd haar medege-
deeld dat hierop via de plaatselijke speeltuinvereni-
ging (die samen met wethouder Gerritsen dit zal be-
kijken) zal worden teruggekomen.

In de bonen
Nee, d'r is niet uutekommen wak d'r van verwachten
- of - waor ik op zien minste op hoppen. Ik wol es
zoo stiekum uutprobeern wat of de mensen zollen
zeggen van iets waor at ze met de kop niet bi'j kon-
nen. Dat idee is hi'j toeval ontstaon en zoo geleid elek
uutgegruujd. Ik kwarnme bi'j een kennis - de vrouw
was nog oklerwets met een buul vol bonen an 't uut-
zuuken. Hele mooie bonen - gaèlen • zwatten en ge-
spikkelden. Veural die gespikkelden von ik zoo mooi
- ik gaarn d'r mien een paar uut. „Die wi'k de vrouw
es laoten zien" zei ik. ,,1'j kont d'r bes wat met krie-
gen" zei et goeje mense. Toe hè'k d'r mien maor zoo
een hand vol in de tesse estokken en later niet weer
an edach. Tot ik mien een keer • bi'j andere mensen -
in de tesse vuulen naor de tabaksdeuze. Ik denke:
,,wat hek daor toch?" - dat wazzen de beuntjes die ik
heelemaol vergetten wazze. Ik zat kot bi'j et raam
- daorveur ston een heele riege potte met bloemen -
daor kon dat mense wel een kwatier an èèn stuk aover
praoten. De vrouw was druk met de pot en liep in
en uut. En inens schot mien in gedachten: ,,wat zol ze
wel zeggen at 'r zoo inens es beuntjes tussen de bloe-
men uutkwammen?". Den draod wier een bet jen wie-
ter uutesponnen. ,,Stel ow veur dat zooiets ok bi'j
andere mensen veur kwam! En at die bloemenkonten
d'r met mekare aover an de praot kwammen! At de
mensen vrogger iets hadden waor at ze niet uut kon-
nen kommen kwam et bi'jgeleuve al gauw um d'n
hoek kieken - wier d'r iets geheimzinnigs van emaakt -
een veurspelling van een of ander onheil. Zollen de
mensen dat nog doen? Et idee leet mien niet weer los
- ik mos et probeern! Met dat de vrouw effen vot was
hè'k mien dr i'j beuntjes uutezoch - een gaèlen - een
zwatten en een gespikkelden en die ieder anpart in een
bloempot edrukt. Ik bun net zoo lange an 't potten
ebleven - dan hier en dan daor - tot da'k alle beuntjes
kwiet wazze - de laatsten bi'j een boer waor ak an-
ders nooit komme. Ik wol d'r een keer afwezen.
Eène keer bun k d'r met tegen de lampe eloopen -
een deerntjen van een jaor of tiene zaog et toevallig.
,,Wat doe'} daor toch?" vroeg ze. Ik heb eur toe in
vertrouwen enommen. „Niks zeggen - dan mo'j mien
later es vertellen wat of de mensen d'r wel van ze kt!"
Zie kek eers verbluft - toe begon ze te lachen dat ze
zoowat rondumme viel! „Hei'j dat al eerder edaon,
mama hef al aover een boone epraot?"
En jao - in een andere pot ston ok. al zo'n smokkel-
boone - hooge opeschotten tussen de bloemen. Et
deerntjen belaoven dat ze niks zol zeggen - later heurn
ik van de moeder dat ze eur ok bi'j de samenzwering
had betrokken. En moeder moch ok niks zeggen. ,,/'/
begriept neet wat i'j ouw niet uutprakkezeert!" zei ze.
En dat is alles wa'k d'r van weereheurd hebbe.
Zollen de mensen minder bi'jgeleuvig wezen as vrog-
ger, of hebt ze te weinig tied um zooiets op te marken
en d'r aover te praoten' Et antwoord is d'r niet uut-
ekommen. Nou kan'k d'r dan ok gros aover schrie-
ven en at 'r soms hier en daor een boone tussen de
blomen steet hoeft de mensen daor niks gien bezun-
ders in te zien. Dat was maor een soort vri'jetieds-
besteding van . . .

d'n Oom.

Tentoonstelling
SSOG geslaagd
De tentoonstelling „het ABC van de SSOG" die van
11 tot 25 januari in de leeszaal te Ulft was te zien, is
volgens adjunkt-direkteur M. A. W. van Reijsen een
groot suksees geworden.
Meer dan 1200 bezoekers kwamen kijken. Daaronder:
5 klassen van scholen voor voortgezet onderwijs uit
de Oude IJsselstreek en bijna 700 kinderen jonger dan
16 jaar.
De SSOG is van plan om in mei en oktober soortge-
lijke tentoonstellingen in Vorden en Wehl te organi-
seren.

Karnavalsvereniging
De Plaggenstekkers
De nu ruim een jaar bestaande karnavalsvereniging
De Plaggenstekkers die hun domicilie hebben in het
café-wegrestaurant De Boggelaar, is druk bezig met
de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. In tegen-
stelling met vorig jaar zal het karnaval nu nog groot-

ser worden opgezet. Het Plaggenstekkersfeest wordt
dit jaar gehouden van vrijdag 22 tot en met maandag
25 februari.

Op de dezer dagen gehouden voorbereidingsvergade-
ring waren er van de 54 leden tellende vereniging een
groot aantal aanwezig. Voorzitter H. Kolkman zag
hierin een teken dat het met de Plaggenstekkers best
zal lukken. Voordat het komende karnaval werd be-
sproken, werden de statuten en het huishoudelijk re-
glement van de vereniging voorgelezen en goedge-
keurd. Besloten werd om l februari een zgn. spel- of
kienavond te houden. Voorts zullen de leden binnen-
kort een uitstapje maken naar de Hengelose brouwe-
rijen.

Eind 1973 is de nieuwe Prins van de Plaggenstekkers
gekozen, de heer J. Luimes die in het rijk van de
Plaggenstekkers de naam Prins Johan de Eerste zal
dragen. Hij zal worden geassisteerd door de adjudan-
ten H. Berenpas en A. Bruins en de Raad van Elf.

Evenals verleden jaar zal er een grote feesttent wor-
den gebouwd naast De Boggelaar. Het karnaval be-
gint op vrijdag 22 februari met de Gert en Hermien
Timmermanshow waarin vele televisie- en radio-
artiesten meewerken o.a. Han Bakker, het duo Claire
en Hermien. de Zernico's. Joe Andy. Nol Lagrand,
Frans de Groot, Hans Bernhardt enz. Na afloop is er
een groot bal. Zaterdag 23 februari is er een gekostu-
meerd bal in de tent o.l^fcrins Johan de Eerste en
zijn gevolg. Zondagmidda]^4 februari is er een spe-
ciaal programma voor de jongeren, Dan komt .Avro's
Toppop naar de Boggelaar. Maandagavond 25 febru-
ari wordt het Plaggenstekkerskarnaval besloten met
een groots gekostumeerd bal. Het belooft dit jaar dus
een groots vierdaags festJ^fe worden. De voorzitter
deed een beroep op alle Mrcn om een handje te hel-
pen met de voorbereiding, de versiering enz.

Voetbal
VORDEN l — SP. DIEREN 11—4 (afd. zaterdag)
Vorden l heeft zaterdagmiddag het onderaan staande
Sp. Dieren danig onderschat. Immers de bezoekers
hadden tot dusver nog niets gepresteerd in deze kom-
petitie. De thuisclub kwam al snel achter de bedoe-
lingen van Dieeren want na 10 minuten spelen keken
de geelzwarten tegen een O—1 achterstand aan. De
Vordenaren deden er alles aan om in deze stand ver-
andering te brengen. Dit lukte echter niet. Ruststand
0—2.

In de tweede helft werd de Vordenspeler Sloetjes ver-
vangen door Eggink die een goede wedstrijd speelde.
De thuisclub was in deze periode sterker maar sprong,
zeer slordig met de kansen om. Dit in tegenstelling tot
Dieren dat tweemaal achtereen scoorde O—4. Vijf mi-
nuten voor tijd slaagde Koning er in de eer te red-
den

VORDEN l — GWVV l 4—0 (afdeling zondag)
Vorden l heeft zondagmiddag tegen GWVV een vol-
komen verdiende 4—O overwinning behaald. In de
eerste helft ontstond een gelijkopgaande strijd waarbij
de defensies van beide ploegen overheersten. Ge-
scoord werd er echter niet.

In de tweede helft was het alles Vorden wat de klok
sloeg. Reeds na l minuut spelen werd het l—O toen
Heersink scoorde. Bij een tegenaanval van GWVV
werd een doelpunt wegens hands afgekeurd. De geel-
zwarten bleven het spel beheersen. Een kopbal van
Nijenhuis werd door één der verdedigers uit het doel
geslagen. De penalty werd door Heersink in een doel-
punt omgezet 2—0. Halverwege de tweede helft kop-
te Heersink de bal voor de voeten van Te Veldhuis
die de stand naar 3—O tilde. Een minuut voor tijd
werd het zelfs nog 4—O dankzij een doelpunt van
Nijenhuis.

Pe overige uitslagen waren: Pax 2—Vorden 2 3—0;
Vorden 3—Diepenheim 2 3—3; Vorden 4—Hercules
2 l — 1; Vorden 5—Warnsveldse Boys 4 3—2; Socii
4—Vorden 6 1 — 1.

VOETBALPROGRAMMA
Vorden l—Klein Dochteren 1; Varsseveld 2—Vordert
2; De Hoven 6—Vorden 5; afdeling zaterdag Vorden,
l—Wilp l en Zelos 5—Vorden 3.

Waterpolo
FRAAIE ZEGE VORDENSE POLODAMES

Ondanks het feit dat met twee invallers moest worden
aangetreeden hebben de dames van Vorden een goede
prestatie geleverd door De IJsselmeeuwen uit Zut-
phen met het kleinst mogelijke verschil l—O te ver-
slaan. Hierdoor zijn de kampioenskansen van Jet Smit
c.s. aanzienlijk gestegen. Marleen Sikkens en Manna
Stijl, die nu het team kompleteerden, kunnen op een
goede wedstrijd terugzien.

In de eerste helft ontstond een gelijkopgande strijd
mét beide defensies in topvorm, waardoor de aanvals-
linies nauwelijks kansen kregen. De stand bij de rust
was dan ook nog steeds O—0.
In de tweede helft nam Vorden dankzij mevr. Van
Dijk al snel een l—O voorsprong. De strijd werd er
hierna niet fraaier op, wel werd er door beide teams
keihard gestreden. Nadat nog een doelpunt van mevr.
Van Dijk was afgekeurd, kreeg Vorden vlak voor tijd
nog een goede mogelijkheid de voorsprong uit te bou-
wen. Een toegekende strafworp werd evenwel door Jet
Smit gemist. Het bleef derhalve l—0.

Dammei*
GELD. ASPIRANTENDAMKAMPIOENSCHAP

De Vordenaar Gerrit Wassink en Tjeerd Harmsma
zijn na de vierde ronde nog vplop in de running in de
strijd om het aspirante^pmkampioenschap van Gel-
derland. Met HuismanTnt Huissen delen de Vorde-
naren de eerste plaats mot 6 punten uit 4 wedstrijden.

De uitslagen van de 3e en 4e ronde waren voor de
Vordenaren als volgt: T. Jansen—G. Wassink O—2;
H. Rottjers—T. Harmsma 0—2; G. Wassink—J. Hen-
driks l—1; H. Rottjers—T. Jansen 2—0; T. Harms-
ma—E. Spenrath l—1.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden
de volgende wedstrijden gespeeld: Oukes—Van Dijk
1—1; Nijenhuis—Hulshof 2—0; W. Wassink—La-
mers sr. 2—0; Breuker—Masselink 2—0; Klein Kra-
nenbarg—Wiersma O—2; Lamers jr.—Klein Brinke
O—2; Esselink—Dimmendaal O—2; Heuvink—Wen-
tink 2—0; Rossel—Wansink O—2; Hoenink—Breu-
ker 2—0.

Volleybal
Heren Ie klas: De toestand van Dash 2 begint er hoe
langer hoe beroerder uit te zien. De Vordense reser-
ves moesten ditmaal twee wedstrijden spelen, maar
behaalden geen enkel winstpunt waardoor zij ge-
doemd lijken de laatste plaats te blijven bezetten. In
Deventer verloren zij met 3—O van SVS l terwijl ook
Stokvissen l tot de volle winst kwam tegen de Dash-
reservisten. De setstanden waren 7—15, 7—15, 6—15.
Dash l dat in dezelfde klasse uitkomt, speelde niet en
staat met 15 punten uit 11 wedstrijden vijfde op de
ranglijst.

Dames Ie klas: Dash l had in Deventer niet gerekend
op zo'n grote tegenstand van SVS 1. Het lukte de
Schalkhaardames om een 2—2 gelijke stand te be-
halen. In de Hanzehal waren de Vordense dames be-
ter op dreef tegen Olympia 2 dat in de eerste set flin-
ke tegenstand bood: .15—13. In de tweede set moest
het aangeslagen Dashteam de winst aan de Deventer
dames laten: 9—15. Dash herstelde zich op tijd en
bereikte na een felle spurt de finish 15—3 en 15—7
eindstand 3—1. Dash l staat nog steeds op de bo-'
venste plaats van de ranglijst.

Heren 3e klas: Valto 2--Dash 4 0—3. Dames 3e klas:
Hansa 5—Dash 2 l—2. Dames 4e klas: Bruvoc 3—
Dash 4 3—0, Hansa 6—Dash 3 1—2. Heren 3e klas:
WIK 2—Dash 3 3—O/Dash 4—Bruvoc 3.

Heden overleed, na voorzien te zijn van het H.
Sacrament der Zieken, onze lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

Wilhelntina Albertha van Zantvoort
weduwe van Johannes Antonius Eykelkamp

op de leeftijd van 78 jaar

Diep betreurd door ons allen

Kinderen, Kleinkinderen
en Achterkleinkinderen

Vorden, 29 januari 1974
B. van Hackfortweg 11

De H. Eucharistieviering zal plaats hebben op
zaterdag 2 februari om 10.30 uur in de Christus
Koningkerk te Vorden, waarna begrafenis op het
RK kerkhof te Kranenburg.Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de be-
grafenis in zaal Schoenaker, Kranenburg-Vorden

UIT DE OMGEVING

Eerste lustrum van

Ons Huis
HENGELO — Ons Huis bestaat 5 jaar en dit was
voor het aktieve bestuur van de stichting gelegenheid
om dit feit op feestelijke wijze te vieren.
Zaterdagmiddag was de eerste bijeenkomst in Ons
Huis en wel voor de kinderen waarvan er ruim 400
aanwezig waren toen de heer J. v. d. Loo het woord
tot de jeugd richtte, waarna hij echter spoedig de aan-
dacht gaf aan hel: bekende televisieduo De Kamé's.
Dit duo wist al vrij spoedig de kinderen bezig te hou-
den op de meest uiteenlopende wijze zoals met teke-
nen, spelletjes, een praatje tussendoor terwijl de kin-
deren zo nu en dan zelf betrokken raakten hetgeen
het enthousiasme deed groeien. De volle zaal werd op
deze wijze een paar uur geamuseerd bezig gehouden
en men kan zeker stellen dat de eerste bijeenkomst
van dit feest voor de jeugd volledig geslaagd is.
Dinsdagavond is er een feestavond in het kader van
de lustrumviering voor de ouderen door de opvoering
van het blijspel „Stadhuis op stelten".

Onderlinge
ruiterwedstrijden
HENGELO — In manege De Gompert werden zon-
dag onderlinge wedstrijden georganiseerd. De belang-
stelling voor deze wedstrijden viel erg mee, er waren
dertien kombinaties die aan de dressuur meedongen
naar o.a. de wisselprijs van De Gompert die werd ge-
wonnen door Johan van Bronswijk uit Doetinchem.
Als jury fungeerde de heer G. Maalderink met assi-
stentie van Annelies Wolsink.

40-jarig jubileum bij
Seezo kledingbedrijf
KEYENBURG -- Vrijdag werd bij het bedrijf van
kledingindustrie Seesing & Zonen een voor dat be-
drijf unieke gebeurtenis gevierd in het 45-jarig nl. dat
één van de medewerkers het feit herdacht 40 jaar te-
rug in dienst te zijn getreden. Het is de heer A. W.
Peters, die dit dienstverband herdacht, voor welk feit
het bedrijf speciale aandacht schonk. Zo kwamen ju-
bilaris met zijn echtgenote en gezin alsmede direktie
en personeel in zaal Winkelman bijeen waar namens
de direktie de heer J. Seesing het woord voerde.
Hij bestempelde „Toon" Peters als een ijverige en
akkurate man, die niets teveel was en altijd klaar
stond om te helpen. Hoewel hij nooit op de kleerma-
kerstafel heeft gezeten is hij toch in de loop van die
40 jaar in alle afdelingen werkzaam geweest. Zowel
magazijn, expeditie, kantine en ook zorgde hij er altijd
voor dat de mensen van en naar het werk werden ver-
voerd. De heer Seesing noemde Peters één der oudste
steunpilaren van het bedrijf waar hij vanaf het begin
zijn beste krachten aan gegeven heeft. Omdat.de ju-
bilaris niet van zulke lange toespraken houdt wilde
hij het ook kort maken maar toch niet nadat hij na-
mens het bedrijf een gouden horloge als aandenken
schonk, welk kado de heer Peters zichtbaar verrastte.
Het kado was voorzien van inskripties. Mevr. Peters
kreeg een bloemstuk aangeboden.
Als oud-kommissaris van Seesing NV was-iracyolgens
oud-notaris W. H. van Ballegoyen-de Jong aanwezig
om enkele woorden tot de jubilaris te richten. Hij
bood namens het Sociaal Werkgevers Verbond een
oorkonde aan in luxe lijst. Zeer verrast aanvaardde
de jubilaris dit geschenk.
Namens het personeel was het de heer F. Leonards
die een fraai verwarmingselement kwam aanbieden en
hem en zijn gezin feliciteerde met dit jubileum waarna
een zoon van de heer Peters dank zegde voor de vele
kadoos, bloemen en toespraken.
De avond werd in het teken van dit jubileum voort-
gezet waarbij aan het einde namens de direktie drs. T.
Seesing aan ieder dank bracht voor de bijdrage in dit
jubileum.



Hierbij willen wij u
hartelijk danken voor de
vele kaarten, bloemen en
kadoos die wij ter gelegen-
heid van ons huwelijk
mochten ontvangen

Jan
en Gerdr, Heersink

Vorden, januari 1974
B. van Hackfortweg 67

Voor c!c vele blijken van
belangs'-elLng bij het over-
lijden van

ROB
ondervonden, danken wij
allen hartelijk
Fam. H. E. van der Wal
Fam. J. M. van der Wal

Te koop wasmachine
'Robusta' met verwarming
voor f 25,-
H. J. Groot Nuelend
Hengeloseweg 2

Gevraagd een meisjo voor
2 a 3 uur vrijdagsavonds
of zaterdagsmorgens voor
lichte schoonmaak-
werkzaamheden
Confectiebedrijf Lammers
Raadhuisstraat 18 Vorden

Te koop houten ploeg
in goede staat
R. Groot Nuelend
Schuttestraat 24 Vorden

Te koop roggestro
D. Pardijs
Kranenburg

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFSTUK
7SD nrrïm

RIBLAPPEN

RUNDERLAPPEN
500 ciram vanaf

RUNDERROLLADE iets doorregen
SOO ciram

SCHENKEL
500 ciram

CMIT7EIJtBTI 1 4.CL

1 00 ciram

NASI en BAMI (in eigen keuken bereid)

f
f
f
f
f
f

3,98
5,48
3,98
4,98
3,45
1,40

HEERLIJKE ROOKWORST (eigen fabrikaat)

Voor de boterham
1CO gram GEBRADEN KALFSPATéé ..
100 gram GEBRADEN GEHAKT
100 gram PEKELVLEES
150 gram BOTERHAMWORST
250 gram KOOKWORST (stuk)

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 Vorden

70
70
98
89

. . . . 140

/• — XjfoXEEBinHaVT*!/

.

" Welke vrouw wil zich zelf
zoeken en vinden d.m.v.
praatgroep ?
Inlichtingen:
H. Codée - Tel. 1689
E. de Waard - Tel. 2049

JAPONNEN
STOFFEN
tN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
de grote maten-specialist !
Raadhuisstraat 18 Vorden
Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrijdag-
avond van 7-9 uur

ri
i
i
i
ii
i
i

Slijterij-Wijnhandel SMIT
DORPSSTRAAT 10 — VORDEN — TELEFOON 05752-1891

Catto Whisky, met waterkan t 15,95

Mammoettles bessenjenever 2.1 liter f 13,85

Zachte vieux deze week van 10,20 voor f 9,85

Jagdtraum de lekkere kruidendrank t 12,75

Stock vermouth ^p t 3,95

2 liter Linson Sherry van 13,70 voor f 12,95

Coca Cola per fles f 0,85

Hero Sinas van 1.11 voor f 0,89

12 halve liters Tap Bier 8,76 bij ons W. f 7,05

Bestellingen voor 10 uur gedaan, worden dezelfde dag nog bezorgd

l
l
l
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GEMEENTE VORDEN
Voorbereidingsbesluif

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat
de Raad dezer gemeente in zijn openbare verga-
dering van 29 januari 1974 onder nr 5 heeft be-
sloten dat voor de KERN van het dorp Varden
een bestemmingsplan wordt voorbereid
Het voorbereidingsbesluit - dat in werking treedt
op l februari 1974 - en de bij dit besluit beho-
rende gewaarmerkte tekening liggen vanaf
l februari 1974 voor een ieder ter gemeente-
sekertarie ter inzage

de Burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

ZONDAGMIDDAG A.S.

Vriendschappelijk

VORDEN 1 -

KLEIN DOCHTEREN 1

Aanvang 14.00 uur

Gemeentelijk Sportpark

JEUGD VAN VORDEN

Zoek je naar bevrediging,
naar echt geluk ?

De enige bij wie je het vindt is

JEZUS CHRISTUS

Kom je zaterdagavond (2 februari
om 8 uur) luisteren ?

Jongelui vertellen en zingen van hun blydschap
in Jezus. Ook OUDEREN hartelijk welkom!

VRIJDAGAVOND l FEBRUARI

KARNA VALSVERENIGING

De Plaggenstekkers
Bij café De Boggelaar

Welke eenzame vrouw wil
zich nuttig voelen door
dinsdag en/of donderdags-
middags mijn 3 kinderen uit
school op te vangen?
E de Waard Tel. 2049

Te koop 2 vaarskalveren
MRY bij W. M. Wassink
Almenseweg 56 Vorden

Wil degene die plaktafels
en borstels in bruikleen
heeft deze zo spoedig
mogelijk terug bezorgen bij
Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden
Tel. 05752-1523

Iets voor u ? Te koop 2 niet
van nieuw te onderscheiden
reiswiegjes f 35 per stuk
Wasmachine met dompelaar
t.e.a.b., 2 pers. houten bed
met spiraal t.e.a.b.
H. Zieverink
De Steege 3 Vorden

Voor meubels
naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Eet volkorenbrood
dat uitsluitend wordt vervaardigd u ;t
biologisch dynamisch gekweekte
tarwe !

EEN PRODUKT VAN

LOVERENDALE MEEL
een bron van leven en gezondheid

Bakt u graag zelf?
Het Loverendale volkorenmeel kunnen wij u
leveren

Haal die specialiteit bij:

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

Tot zaterdagmiddag 4 uur

THER&S TV-KAN
hele liter, roestvrij staal
nu voor f 17,95

GLAZEN FLESJES
12 modellen
uitzoeken, 4 voor f <g £,Q

SCHUURDOEKJES
nu f 0,49

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Vorden

Voor tapijt
naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zie speciale aanbiedingen

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

2 febr. Dropping pupillen v.v. Vorden
start bij de kantine

4 febr. Gespreksgroep NVV
7 febr. Ledenvergadering KPO

7 febr. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
9 febr. Feestavond Kranenburgs Belang in zaal

Schoenaker

11 febr. Gespreksgroep NVV
13 febr. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden

14 febr. Ledenvergadering Industriebond NW
16 febr. Feestavond Sparta in 't Wapen van

Vorden

21 febr. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
23 febr. 25-jarig bestaan NVV afdeling Vorden

23 febr. Karnaval voor gehuwden en verloofden van
De Deurdreajers in de tent bij Schoenaker

24 febr. Kinderkarnaval van De Deurdreajers met de
Jeugdprins in de tent bij Schoenaker

25 febr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de
tent bij Schoenaker

26 febr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de
tent bij Schoenaker

22 febr. Gert en Hermienshow en karnavalsbal
bij café de Boggelaar

23 febr. Karnavalsbal bij café de Boggelaar
24 febr. Avro's Toppop discoteam bij café de

Boggelaar

25 febr. Karnavalsbal bij café de Boggelaar
1 mrt. Kaartavond v.v. Vorden in de kantine

2 mrt. Uitvoering Vordens Toneel in het
Jeugdcentrum

7 mrt. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum

11 mrt. Bijeenkomst NVEV (demonstratie)

21 mrt. Bejaard en kring 13.45 u. Jeugdcentrum

26 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
in 't Wapen van Vorden

24 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
in 't Wapen van Vorden

15 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
in 't Wapen van Vorden

5-8 juni A vond vierdaagse Vorden

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

Zaterdag 2 februari komt de

v.v. Vorden
oud papier
ophalen
in plan Boonk
en het Molenplan

Nog een week kunt u profiteren van onze grandioze

(t.m. woensdag 6 februari)

DE LAATSTE ARTIKELEN VOOR SPOTPRIJZEN !

Zie onze vernieuwde etalages
met zeer speciale koopjes

JAPONNENnu f5,— HO,— f20,—

ROKJES nu f5 ,— f 7,50

MANTELS f35,— f 49,50

COATS vanaf f 19,80

HEREN WINTERJASSEN vanaf f 39,50

KOSTUUMS vanaf f 79,50

JONGENS JASSEN vanaf f 25,-

KINDERJURKJES vanaf f5,— f 10,—

TWEKA BROEKEN f 10,— f 15,-

Restanten blouses, pullovers etc. v.a. f 5,—

SUEDE JASSEN vanaf .f... f150,—

ZIE ONZE ETALAGES

Vrijdag koopavond

met de laatste koopjes!

Modemagazijn

TEUNISSEN
Ruurlo



HU1SHOUDPRODUKTEN

Voor ons kantoor vragen wij

Fakturiste
en

Kantoorassistente
leeftijd 16-20 jaar

Ook hebben wij op korte termijn werkzaamheden

voor enkele

gepensioneerde
mannen
Telefonische inlichtingen bij:

Nedac B.V.
Nieuwstad 2 Vorden

Afd. Personeelszaken - Tel. 05752-1773

HENGE LO (GLD)

Zondag 3 februari
Muziek:

The Evening Stars

SbarsvelgezèBigheid

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Gevraagd in
Loenen aan de Vecht
in semi-bungxalow

zelfstandig
meisje
voor
de huishouding

Niet jonger dan
17 jaar (intern)

Zeer goed loon
en sociale voorzieningen

„Landz'cht"
Kronenburgerlaan 4
Tel. 02943-1450

Voor het aanleggen van

ERFVERHARDINGEN

het opschaven van zandwegen e.d. naar:

DOSTAL's aannemingsbedrijf
te Vorden - Telefoon 05752-6691

Levering van

Straatstenen - Betonkeien - Tegels - Wegensplit enz.

MOETEN UW FOTO's
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPHIJN
Centrum - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobby bladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Gespreksgroep NVV
VORDEN

Onderwerp:

MILIEU
EN VAKBEWEGING

De eerste avond is op maandag 4 februari 1974
in zaal Bloemendaal, Stationsweg te Vorden

Uw diskussieleider:
G. KOERSELMAN jr

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Marktvereniging
Vorden

Subsidie
aanvragen
uit de verloting 1973 kunnen bij de
sekretaris

ZUTPHENSEWEG 81 - VORDEN

worden ingediend

TOT UITERLIJK 16 FEBRUARI A.S.

Badminthonvereniging„FLASH"

Wij kunnen weer enkele leden
inschrijven voor onze

OEFENAVOND
op maandagavond 8 uur in het
Jeugdcentrum, zowel dames als heren

Kom maandag eens kijken of vraag inlichtingen
bij G. J. TE BRAKE, Het Jebbink 39, Telef. 1863

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

Weekendacrnb/eding

TINNEROY

KINDERPANTALONS
in diverse kleuren
maat 92 tot 164

vanaf f 14,95
met kl. stijging per maat

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

VRIJDAG ZATERDAG

Reklame
COINTREAU GEBAK

CHOCOLADE
KRAKELINGEN

Zaterdags:

BERLUNER BOLLEN

APPEL BEIGNOTS

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05Yr>.MY50

Zeilja
Fietsc
Regen

NAAK:

WAPEN- EN SPOR

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

Alles moet weg!!
HET IS TE GEK

WATTENPOTTEN
8,65 3,95 2,75

'MUM DEODORANT
5,95 nu

nu

FANTASIE PANTY'S
4,50 nu

SEBANE SETJES

(tegen vette huid) 4 95 nu . .

ANDRELON HAARLAK
1,95 nu

LANCOME POEDER
7,00 nu

ZONNEBRILLEN
uitzoeken nu ...

LANCOME LIPSTICKS
7,95 nu

VERF SUPRALUX
'/i kg nu

VERF SUPRALUX
Y2 kg nu

VERF SUPRALUX
1 kg nu

Nagellak, Oogschaduw, Lipsticks, Mascara
Poederdozen, Vloeibare make-up nu

KAARSEN
(u'tzoeken) nu

100
250
100
250
100
250
100
350
100
200
350
100
50

ZIE ONZE ETALAGE !

Drogisterij - Parfumerie - Schoonheidssalon

DE OLDE MEULLE
J. M. van der Wal & Zn - Gediplomeerd drogist
Dorpsstraat 9 - Vorden - Telefoon 05752-1301


