
Donderdag 12 februari 1970
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Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 15 FEBRUARI

Hervormde kerk
10.15 uur ds Krajenbrink (H. Doop)
19.00 uur ds van Belzen en ds Krajenbr ink

( i n t e r k e r k e l i j k e zangdienst j

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen
i 9.00 uur ds. Kra jenbr ink en ds. Van Belzen il
kerkel i jke zangdienst in de Hervormde kerk

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

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

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 uur tot zondagavond
23.00 uur dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255

S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST W1JKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuf f rouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van H.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molcnweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuf f rouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16. telefoon 05753-1216.

lerdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Hel ' ' l . shof 7. telefoon 05752-1772

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

***M|9KÉ
BURr.I^RIJJIVE^

STAND >-
• •M.

Geboren: Bartje z.v. G. J. Masselink en J. Siebe-
l ink; Patricia Wilhelmina d.v. H. W. Harmsen en
J. W. Zuurveld.
Ondertr.: L. Smit en C. Vrugg ink .
t l e h u w d : ("t. H. Pardijs en J. H. Gro<
Overl.: Niezen, Grietje e.v. G. J. Brummelman;
oud 62 jaar .

Gelderse Mij van Landbouw
Op maandagavond 16 f e b r u a r i zal de afdel ing Vor-

van de Gelderse Mij van Landbouw in zaal
ikamp te Medler een vergadering beleggen.

( V de_-e bijeenkomst zal een inleiding worden ge-
houden dooi Je heer G. J. van Roekei, leraar aan
de christelijke MLS te Doetinchem. De heer Van
Roekei h e e l t als onderwerp voor zijn lezing geko-
zen: , , b i j de boeren in Zwitserland". Een en ander
zal worden verdu ide l i jk t met dia's.

,,De Graafschaprijders"
In ve rband met de wereldkamjiioenschappen oji de

i t s voor h e r e n , heef t het bestuur van de VA
!.)e Graafschaprijders besloten de voor 14 fe-

bruan ( ( i - p l a n d e sner twandel ing ui t te moeten s te l
lagmiddag 21 februar i . Voorafgaande

aan de snertmaalt i jd (die wordt bereid door de
padvinderij) zullen de deelnemers of een training
dienen te maken of een paar km te trimmen of
enkele kilometers te wandelen. Dit om de eetlust
op te wekken.

Eerste lustrum Vorden '64
1964 werd de zwem- en polodub Vorden '64

opgericht door de heer J. Verstoep. Tijdens de
jaarvergader ing die in zaal Eskes werd gehouden,
werd dit eerste lustrum herdacht.

i Belopen jaren zijn zeer suksesvol geweest voor
de c lub . Het eerste herenzevental dat destijds ui t-
kwam in de 2e klasse kring, is tweemaal gepromo
veerd en speelt thans in de 4e klas KNZB. Ook de
dames en de heren II spelen nu sinds de oprichting
beide een klasse hoger. Veel aandacht is er door de
heer Verstoep aan de jeugd geschonken. Naast een
aspirantenzevental ( jongens) heeft de club nu ook
een meisjeszevental.

Uil het jaarverslag van de heer Beek bleek dat de
v e r e n i g i n g thans 60 leden telt . Jeugdleden zijn van
harte welkom, want vanaf 8 jaar kan men reeds
lid worden, zodat in de toekomst ook met een pu-
pillenzevental in de kompetitie kan worden u i tge-
k o m e n . Ondanks de vele reizen die de teams van
Vorden zowel in de zomer- als de winterkompeti-
tie moeten maken, kon de heer Beek de mededeling

i dat er een batig saldo is. Dit is mede te dan-
ken aan het feit dat de vereniging veelmedewer-
king ondervindt van diverse autobezitters, waardoor
de reiskosten f l ink gedrukt worden.
De heer Verstoep, die sinds de oprichting voorzit-
ter van de vereniging is, deelde vervolgens mede
het baantje van voorzitter kwijt te willen. In feite
is het zo dat de zwem- en poloclub dri j f t op de he-
ren Verstoep en Beek en dit is zeer gevaarlijk want
hierop (2 mensen) zijn in het verleden al veel ver-
e n i g i n g e n gesneuveld. Vandaar dat wij het bestuur
w i l l e n uitbreiden, terwijl wij ook een technische
kommissie moeten hebben. Inmiddels zijn het af-
gelopen jaar A. Pelgrum en H. Elbrink reeds aan
het bestuur toegevoegd, aldus de voorzitter.

Van de KNZB is een brief binnengekomen waarin
vermeldt dat de vereniging in 1972 Koninklijk goed-
gekeurd moet zijn. De goedkeuring van statuten
en huishoudelijk reglement kost de vereniging 150,-.
De heer Verstoep deed vervolgens enige medede-
lingen over de winterkompetitie. De heren I staan
in hun afdeling op een derde plaats met 2 punten
uit 3 wedstrijden. Het meisjeszevental en de dames
staan eveneens op de derJe plaats met 2 punten
uit 2 wedstrijden. De he^B II staan er zeer goed
voor, zij hebben 4 punten uit 2 wedstrijden, het-
geen weliswaar de derde plaats betekent maar
Vorden heef t 2 wedstrijden minder gespeeld. Het
jeugdzevcntal jongens doet het voortreffelijk en
staat ongeslagen bovenaai^
De heer Verstoep was va^^iening dat er te weinig
getraind wordt. Hierin moet verandering komen.
Besloten werd dat de senioren a. s. zomer zondags-
morgens gaan trainen. Voor de jeugd wordt nog
bekend gemaakt wanneer zij zullen trainen. Als
{compensatie in de wintermaanden werd besloten
dat men met ingang van 14 februar i in de bossen
zal trainen.
Verlichting rondom het bad zal dit jaar nog niet
te verwezenlijken z i jn . \Vel wordt overwogen of
de vereniging niet zelf voor bv. trainingsavonden
een provisorische verlichting kan aanleggen.

INTERKERKELIJKE
ZANGDIENST

ZONDAG 15 FEBRUARI IN
DE HERVORMDE KERK
AANVANG 19.00 UUR

Voorgangers : ds. .1. (!. K r a j e n b r i n k en
ds. Th. P. van Bel/en
Organist: de heer D. \ \ouds t ra
Negro-spirituals, j fe /on^cn door K w a l d Dun
dus, begeleid door Maarten de CIroot

Ledenvergadering GOS
Op dinsdagavond 3 februari jl. werd de jaar l i jkse
ledenvergadering van de GOS afdeling V o r d « - n .
gehouden in de zaal van café Eskes te Vorden.
De afdelingsvoorzitter, de heer A. G. Mennink,
verheugde zich in de goede opkomst en heette al len
van harte welkom. Het jaar 1968 was een goed
jaar voor de varkenshouder i j in Nederland. In het
begin van het jaar bewoog zich het prijsniveau nog
wel in dalende richting, maar sindsdien heeft zich
de p r i j s praktisch steeds inst i jgende l i jn beg<
Bij de bestuursverkiezing werd de heer B. Kapper
uit Warnsveld die herkiesbaar was, herkozen.
Als ledenraadslid werd benoemd de heer A. G.
Mennink en als plaatsvervangend ledenraadslid
de heer L. Gotink.

i i e e r Stoevcnbelt van COVECO hield een in-
leiding over de vee- en vleessituatie en de gang
van zaken in COVECO. Spreker zei met nadruk
dat nu maar ook in de toekomst gestcefd moet
worden naar kwaliteitsverbetering. Het bl i jk t nog
te vaak dat dieren gehuisvest zi jn in stallen waar
de zuurstofvoorziening nie t in orde is. Gebrek aan
zuurstof veroorzaakt groeivertraging bij de varkens
en vaak moeilijkheden met het transport.
De heer Visse van COVECO gaf in het kort z i j n
ervar ing weer opgedaan t i jdens zi jn verbl i j f in Al-
gerije. Spreker begeleidde daar een zending ex-
por tvee en wist op boeiende wijze zijn indruk weer
te ge r de bevolking en de k u i t u u r van dat
land.
Diverse vragen werden door de inleiders op be-
vredigende wijze beantwoord. De voorzitter be-
dankte de inleiders voor de interessante lezingen
en de leden voor hun opkomst en sloot vervolgens
deze geanimeerde vergadering.

Opening Amro-bank te Vorden
Fraaie aanwinst voor het dorp

Druk bezochte receptie
Onder grote belangstelling is vri jdagmiddag j l . het
nieuwe kantoor van de Amro-bank aan de Dorps-
straat feestelijk geopend. Deze officiële opening
geschiedde door burgemeester A. E. van Arkel.
,,Uw bank is de laatste jaren doende met de vesti-
ging van een netwerk van kleinere kantoren in het
gehele land. Ik acht het voor de gemeente Vorden
van groot belang, dat hier nu ook een bijkantoor
van de Amro-bank is gekomen. Het dienstverlenen-
de pakket van Vorde^B door de vestiging van
dit gebouw, weer uitgebreid. U brengt de service
van uw bank naar de mensen toe, zodat zij niet

u- hun bankzaken naar Zutphen behoeven
te gaan" aldus de burgemeester in zi jn openings-
woord. Hij feliciteerde^^ distriktsdirektie te Arn-
hem, de direktie van ̂ P Amro-bank te Zutphen
heel hartelijk met de vestiging van dit nieuwe kan-
toor en wenste de beheerder van het kantoor de
heer Schipper en zijn assistent de heer W. Heu-
vink in Vorden een aangename werkkring toe. Met
de wens dat het bijkantoor Vorden van de Amro-
bank in i j roei en bloei mocht toenemen en in de
behoefte van vele inwoners van Vorden zou voor-
z i e n , verklaarde de burgemeester het fraaie kan-
toor voor geopend.

Namens de raad van bestuur en de distriktsdirektie
mlum sprak hierna de heer Labouchère, die

na een hartelijk dankwoord tot de burgemeester
zijn bereidwilligheid het gebouw te openen,

er op wees dat reeds vele jaren geleden, in 1966,
plannen waren geopperd om in Vorden een kan-

te openen. Men was er gelukkig in geslaagd
om het pand naast de fa Polman te huren. De Am-
ro-bank gaat er de laatste jaren steeds meer toe
over om ook in minder grote plaatsen niet alleen
uit kommercieel oogpunt maar ook om de mensen
dichter bij de bank te b r . - i u j e i . ren kantoor ves-
tigen. Het aantal vestigingen groeit zeer snel, al-
dus de heer Labouchère. In 1968 werden 60 nieuwe
kantoren geopend, in 1969 liefst 104, terwijl voor
1970 een forse toename is te verwachten.

Nu het k a n t o o r te Vorden is geopend, beschikt de
Amro-bank thans over 650 vestigingen in N «
land . Het girale verkeer neemt hand over hand toe,
vooral ook door de uitbetal ing van salarissen per
giro-bank. Spreker verwachtte dat over enkele ja-
ren praktisch alle Nederlanders een rekening bij
een bank hebben.

l )e direkteur van het kantoor Zutphen der Amro-
bank, de heer R. J. R. van Wel, bracht naar voren
dat het nieuwe kantoor niet al leen voor gevestigde
relaties was bedoelt, maar eveneens voor nieuwe.

Hij memoreerde de voorbereidende plannen die
met oud-direkteur de heer Haitink waren doorge-
nomen. Spreker was trots op dit gebouw, dat dank-
zij een verbouwing werd omgetoverd tot een fraai
pand. Hij wenste de nieuwe man in Vorden de heer
A. Schipper en zijn assistent de heer Heuvink veel
sukses toe.

De heer Labouchère overhandigde hierna de sleu-
tel van het kantoor aan de heer Van Wel, die op
zijn beurt de heer Schipper in het bezit stelde van
deze sleutel. De heer Labouchère overhandigde aan
burgemeester Van Arkel vervolgens een cheque,
waarbij hij de wens uitsprak dat het bedrag zou
worden aangewend in het belang van de gemeente
en de burgerij .

De burgemeester dankte hem hiervoor hartelijk en
deelde hem mede dat hij, zodra een bestemming
voor het bedrag was gevonden, op de hoogte zou
stellen.

De aanwezigen kregen hierna gelegenheid het nieu-
we gebouw te bezichtigen. Het pand dat eigendom
is van de heer Bakker, is ongeveer 16 meter lang.
Direkt na binnenkomst door een fraaie deur, kan
men zijn zaken afhandelen bij een van de vier lo-
ketten die door matglas zijn afgescheiden. Achter
het kantoor is nog een spreekkamer annex safe-
ruimte met archief, terwijl links een deur toegang
verschaft tot de panty en de toiletten. Het geheel
is fraai verlicht en geschilderd in frisse kleuren.

Ook werd een originele nachtverlichting aange-
bracht. Het geheel is een fraaie ruimte waar het
voor de beide beambten prettig werken zal zijn.

De gehele administratie van de bank in Vorden
zal worden verwerkt door het personeel van de
bank in Zutphen. Ook de specialisten op het ge-
bied van verzekering, financiering e.d. die verbon-
den zijn aan de bank in Zutphen, zullen natuurlijk
ten alle tijde beschikbaar zijn voor de klanten van
de bank in Vorden. Eventueel zullen zij naar Vor-
den kunnen komen om besprekingen met de klan-
ten te kunnen voeren. Aan de overzijde van de
Dorpsstraat kunnen autobezitters eventueel gebruik
maken van de royale parkeerplaats.

Op de receptie die hierna werd gegeven, gaven tal-
rijke relaties, vertegenwoordigers van plaatselijke
banken, wethouder Wuestenenk en anderen van
hun belangstelling blijk. Zaterdagmorgen bestond
er voor de ingezetenen gelegenheid om het kan-
toor te bezichtigen. De nieuwe Amro-bank te Vor-
den betekent een fraaie aanwinst voor het dorp.



Ibers
SUPIRMARKT

PRESENTEERT

PROFITEER HIERVAN

DIVERSE SMAKEN

Fino soepen
per blik 69

elk 2e blik 49
per doos a 12 blikken

slechts 59O

liCt

HAMBURGERS

HACHEEVLEES

3 stuks

300 gram

MAGER VARKENSPOULET
300 gram

voor een heerlijke nasi of bami

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

HAAGSE LEVERWORST 150

BOTERHAM WORST 1 50

BOERENMETWORST 150

GEKOOKTE HAM 150

98
158
198

gram 59

gram 49

gram 89

gram 99

eten wy vandaag,?
Maandag 16 februari

Bij aankoop van

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

GEKOOKTE BIETEN
500 gram

Dinsdag 17 februari

Bij aankoop van

SCHOUDERKARBO-
NADE 500 gram

PANKLARE WITLOF
500 gram 79

Woensdag 18 februrai

Bij aankoop van

FIJNE VERSE WORST
500 gram

PANKLARE GROENE
KOOL 500 gram

248

en
WITLOF

COX's ORANGE

JAFFA SINAASAPPELS

AARDAPPELEN

BAMIPAKKET

GESNEDEN KOOLRAAP

kg 109
kg 69

10 voor 179

5 kg 159
98

500 gram 29

SAROMA

instant pudding
ALLE SMAKEN VAN 42 VOOR

Jaffa Wiltho

vruchtenlimonade
2 flessen

89

Profiteer nu

Karvan Cevitam
van 195 nu

175

Heerlijke koeken

Kletskoppen
18 stuks

89

Alleen deze week

literblik

perziken
slechts

129

J-ITERFLES

koffiemeik
GEEN 159 MAAR

2 potten

komkommer
schijven
zoet-zuur

89

Zo gemakkelijk
klaar te maken

rode kool
per pot

85

Heerlijke

chocolade-oublies
150 gram

99

Pak

mocca, rum of
vanillesticks

nu slechts

69

Voor de

kleintjes

pak

lange vingers

69

Grote zak

hoest-
melange
400 gram

129

Lekker fris

Mentos
rollen

3 van 75 voor

59

Dit is
goedkoop

was-
verzachter

hele liter

100

2 kuipjes

„Sun"
margarine

69

LITERBLIK

doperwten EXTRA FIJN 169

ELK 2e BLIK

Heel kilo

grof ge-
broken rijst

99

Kilo

Pipo choco-
ladekorrels
nu slechts

275

Tolet

wc reiniger
nu per bus

89

200 gram

heerlijke

pindarotsjes
voor

79

huishoud-
jaml

van Geurts

Div. smaken
per pot

99
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Te koop: Tundem
S. Mombarg, Nieuwstad
?. telefoon 1480

Te koop: Roodbont
tnaalkalf. H. Derksen,
Polweg 7, \Vichmond

Te huur gevraagd in
Vorden of omgeving:
Bovenverdieping of ge-
deelte i\in ccn huis voor
a.s. echtpaar. Brieven on-
der no. 45-1 bur. Contact

ASBEST BOARD
(eternit) 120 x 250

l t.m. 5 stuks
f 8,04 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,14 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,56 per plaat

31 of meer
ƒ 6,43 per plaat

exkl. BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Biggen. Joh.
Wcsselink, Kranenburg

Gratis verkrijgbaar: Jon-
ge bustüürd foks, H. Teu-
nissen, De Haar 30 Vor-
den

Ik zoek een paar vaste
klanten om zaterdags-
morgens de auto te
wassen. Karei v. d. \Vey
Zutphenseweg 67, tele-
foon 1400

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts f 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Gevraagd: Huishoudelij-
ke hulp voor een halve
dag per week. Beatrix-
laan 4 Vorden

Te koop ver onder de
prijs: Miirklinonderdelen
transformator, rails, enz.
Telefoon 1990, Vorden

VLOERBEDEK-
KING

vinyl op vilt 2 m breed
Nu slechts ƒ 5,75 per
vierkante meter inklu-
sief BTW. Geschikt
voor keuken, hal, trap,
slaapkamer, douche
enz. enz.

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop: Rogge stro bij
Joh. Weenk, na 6 uur.
Van Lennepweg C 143
Vorden

Te koop: Toom biggen.
H. J. Hietveld, C 43 te
Vorden

Gevraagd: Zit-slaapka-
Brieven onder no.

45-2 bureau Contact

Blauwe
golfplaten

lengten 153, 183, 213,
248

Ongekend lage prij-
zen. Alles direkt uit
voorraad

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop of te huur ge-
vraagd: Bouw- of wei-
land. Inlichtingen bureau
Contact

GESCHAAFDE EN
GEPLOEGDE

PLANKEN

l du im dik. Beslist I e
soort. Nu ver beneden
de normale prijzen

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 Vorden

In . le/us onts lapen mijn l ieve v rouw en on/e
/ori4/ume moeder, belui\\ c lmoeder en oma

GRIETJE NIEZEN
echtgenote- van C J. .1. Br i immel inan

op de l e e f t i j d van <>2 j aa r .

Vorden: (i. .1. B r u m m e l m a n

( ; . .1 . Brummelman
.1. H. Brummelman .lolink
(Icreo, Krik , René

A. Brummelman
I) . Brummelman Nanta
Hauke, Margriet

T. Brummelman-Brummelman
1 1 . Brummelman
Jan, (jreetje

Voorst: \. Tekelenburg-Brummelman
J. Tekelenburj»
André, Margriet, Keu

Vorden: Hans Krummelman

Vorden, K) februar i 1 ( > 7 < )
U 70 b

De begra fen i s /al plaatsvinden D.V. op /a
terda j» 14 f eb rua r i om 13.00 u u r op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Vooral wordt er een rouwdienst gehouden
om IJ.00 uur in de Gereformeerde kerk te
Vorden, waarb i j u beleefd word uitgenodigd

De t a l r i j k e bewi j / en van medeleven ti jdens
de /iekte en na het overli jden van on/e ge-
liefde man, /oon, broer en /wager

J. H. TE PASKE

hebben ons diep g e t r o f f e n .

Omdat het ons niet mogelijk is, ieder per
soonlijk te bereiken, willen wij gaarne op
de/e wij/e on/e welgemeende dank betui
gen.

C i . ( i . t e l'aske Oltvoort
l 'am. Te l'aske
l-'am. Oltvoort

Vorden, l e b r u a r i 1(>70

( i ev r aagd tegen l maart

een flinke hulp
voor ons hoveniersbedr i j f

•
FA GEBR. KETTELERIJ
Zutphenseweg 54 - Telefoon 1508

G.M.v. LANDBOUW
JONG GELRE
Afd. Vorden

Winterexkursie
op woensdag 25 februari, vertrek
om 8.30 uur vanaf het marktplein.

Bezichtigd worden een varkens-
bedrijf , ligboxstal l lannsen (Sten
d e r i n k ) , Hispcrink te Borenlo met
automatische voedering, Zomer
te N e t t e l l i o r s t met buitenvoede-
r i n j » en l i e t p lu imveebedr i j f van
Bouwmeester te Linde.

Teruj j om 5 uur . Kosten ./' 5, per persoon.
OpUave voor 15 februar i a.s. bij l F. l 'el.Urum
telefoon 6dN() ot 11. Wajjcnvoort tel . 1708

P.S. Belangstellende dames worden mede
verwacht.

De besturen

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Verse worst 500 gram 260

Gehakt 500 gram 225

Balkenbrij 500 gram 50

Haas-, rib-, schouder-
karbonade 500 gram 325

Fijne rookw. 500 gram 250

Boterhamw. 200

Haantjes
gram 80

325

Rund ka l f s - en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Ver. Openbaar Onderwijs
Ledenvergadering
op maandag 16 februari a.s.
's avonds 7.30 uur in café Eskes

SORBO
huishoudprodukten

\oor ons verkoopkantoor vragen
wij

een jonge kantoor-
assistente
1(> tot 18 jaar , voor eenvoudige
a i l n i i n i s t r a t i eve werk/aamheden

Tevens vragen wij voor on/e
i n p a k a f c l e l i n g

enige meisjes
leef t i jd l O tot 18 jaar.

Telefonische inlichtingen:
Vorden 05752-1773

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstai l J - Vorden

Burgemeester en wethouders van Vorden;
roepen sollieitanten op voor

schoonmaakster
VAN DE OPENBARE NOOD
KLEUTERSCHOOL.

Tijdelijk dienstverband.

Beloning ƒ 63,— per maand bruto
vakantietoelage 6 procent.

Aanmelden ter sekretarie, a lwaar ook natie
^fcr in l i e l i t i ngen worden verstrekt.

r

PANLATTEN
iets a fwi jkende m a a t

nu 25 et per meter
exk lus i e f BTW.

Alleen per bos a 10 stuks.

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

Voor al uw

HONDEN- EN KATTEN-
VOEDERS
HONDEN- EN KATTEN-
BENODIGDHEDEN
AQUARIUMARTIKELEN
TROPISCHE- EN
KOUDWATERVISSEN
VOGELVOEDERS
VOGELARTIKELEN
BLOEMZADEN
GROENTEZADEN
POTGROND
GOEDKOPE STALMEST ENZ.

n a a r

Dierenspeciaalzaak

KLUVERS
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Asefdealer - Orgaspecialist

Uitsluitend kwaliteits- en
merkartikelen

Meewerken aan de
algemene kerkvergadering

Donderdag 19 februari 8 uur
Hervormd catechisatielokaal.

Donderdag 26 februari 8 uur
zaal „'t Wapen van Vorden".

Leest u het artikel in dit blad

2 blikken ERWTENSOEP van 190 voor 138

10 CHOCOLADEREPEN

3 stuks POWER HOUSE

l blik UNOX SMAC

85

van 75 voor 63

van 139 voor 108

1 fles KOFFIEMELK van 171 voor 149

2 rollen SPAR BESCHUIT 72

150 gram BOERENMETWORST 99

3 flesjes HAARVERSTEVIGER 89

2«/2 kg COX's in draag tas 98

CROQUETTE BISCUITS 3 pak voor 99

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8% RENTE
stukken a f l .000,—

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

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

LEVi'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

V/apen- en sporthandel

Maïtens
sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

SPECIALE AANBIEDING
(geldig t.m. zaterdag)

Jonge genever van 9,10 voor ƒ 8,95

Bessen genever ƒ 7,- per liter

Kersen brandewijn ƒ 6,95 per liter

Originele Samos met glas ƒ 3,45

Moezelwijn ƒ 2,95 per fles - 4 voor 11,-

Pampano Rosé ƒ 2,95 - 4 voor 11,-

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

,/t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) Telefoon 1391

Zoekt u
een afwisselende
werkkring op een
modern kantoor?

Wij zoeken een meisje van 18 jaar
of ouder dat wil worden opgeleid
voor diverse funkties in ons be-
drijf, zowel voor assistente op de
boekhoudafdeling als voor
kassière en lokettiste.

Na de inwerkperiode wordt ook
regelmatig van funktie gewisseld
zodat eentonigheid
wordt vermeden.

Indien u interesse hebt voor deze baan
schrijf dan voor 17 februari een brief aan:

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514
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TELEFONISCH OPGEGEVEN ADVERTENTIE WORDEN

DOOR ONS IN DANK AANVAARD DOCH WIJ NEMEN

GEEN VERANTWOORDING VOOR EVENTUELE KOR-

REKTIES NA PLAATSING RED.

MERKBENZINE
goedkoop
gratis zegels

G. Wculen-Krancnbarg WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

Van jong tot oud: de Raiffeisen
bank heeft steeds de juiste
spaarvorm! Voor de klein-
tjes: spaarbusjes. Voor jonge
mensen van 15 t/m 20 jaar:
„De Zilvervloot" met 10%
premie over het gespaarde
bedrag én de aantrekke-
lijke rente. Voor anderen:
Het Premiespaarplan,
termijnspaarrekeningen
of verzekerd sparen. Er
zijn in totaal 10 moge-
lijkheden; wij advi-
seren u graag, welke
voor u de beste is.
Haal een folder
met alle inlich-
tingen bij onze
bank.

Zeer grote part i j
HARDBOARD

afmeting 122 x 213

afname bij 10 stuks
per plaat 4,10

l stuks 4,50

afmet ing 122 x 244
afname bij 10 stuks

4,80 per plaat
l stuks 5,10

Exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

DAN BE N

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

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Grote partij
WANDTEGELS
15 x 15 cm ( w i t )

voor de ongekend la-
ge prijs van

17 cent per stuk

exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

' IV h u u r

wei- of bouwland
p l i n . h a l v e h a < > t groter,

l lo<»c huurprijs .

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLEG

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

VOORAL UW

«mfté
^P *v\ rniufiKLEDING

RAIFFEISENBANK
VORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

BIJ AANKOOP

kunststof keuken
.S cm, p r i j s ƒ 352,

tijdelijk roestvrijstalen blad
t.w.v. ƒ 165,—

nu voor ƒ 20,-
i -xk lus i i - t BTW

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

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

TK KOOI' V R I J S T A A N D

burgerwoonhuis
aan dr N u - u w s t a d k V u r d c n .

Te bevragen t^oon 05753-1286; na 7 uur
1491 ^

AGENDA

Elke vrijdagmorgen wecumarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

ledere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

12 febr. 14.15 uur Bejaardenkring Nut
13 febr. Toneelavond OLS Linde in zaal

Schoenaker Kranenburg
14 febr. Toneelavond OLS Linde in zaal

Schoenaker Kranenburg
14 febr. Interkerkeli jke zangdienst in dr

Hervormde kerk te Vorden
14 febr . long Gelre sokkenbal
15 febr. Herv.-Geref. zangd icns t
16 febr. Medlervergadering G.M.v.L.
16 febr. Ledenvergadering Vereniging

Openbaar Onderwijs
17 fchr . Ncd. Chr. Vr. Hond vergadering
18 febr. Jaarvergadering

Ned. Bond van Plattelandsvr.
I N febr . KPO-filmavond me t diskus.sir
19 febr. Vrouwenver. Wildenborch

Spreker: ds Krajenbrink
19 febr. Algemene kerkvergadering
20 febr. Jong Gelre filmavond
21 febr. Toneelavond Vordens Toneel in

zaal Schoenaker
23 febr. Vergadering gezamenlijke vak-

centrales in 't Wapen van V o r d r n
25 febr. Jong Gelre en GMvL winterex-

kursie
26 febr. 14.15 uur Bejaardenkring Nut

zaal Schoenaker Kranenburg
26 febr. Ledenvergadering ARP in café

Eskes
26 febr. Algemene kerkvergadering
27 febr. Jaarfeest CJV in het Nutsgebouw
28 febr. 4e Nutsavond met Vordense me-

dewerkers
2 maart Rekreatiemiddag voor bejaarden

10 maart KPO-causerie over rheumafonds

„Contact" per Super Jet....
Ja, iedere week weer opnieuw

„vliegt" Contact de deur uit
op weg naar vreemde oorden.

Het betreft hier vaak emi-

granten, die op de hoogte wil-
len blijven met hetgeen zich
in Vorden en omgeving voor-

doet,
(en dat is niet weinig)

Abonneert ook u zich op Contact, voor zover

u dat nog niet bent, misschien hebt u elders
een verre vriend die ook eens iets van Vorden

wil ,,horen'.99

Van Fyn (Denemarken) tot Elkhart (Ame-
rika) wordt Contact gelezen, al meer dan
32 jaar lang !

Voor inlichtingen en abonnementen:

Drukkerij Weeuers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telef. 05752-1404



Donderdag 12 februari 1970

Tweede blad Contact
31e jaargang no. 45

De vlag in top bij de Empo Rijw ielfériek te Vorden
Vrijdagmiddag 2 3 j a n u a r i kwam het voltallige per
soneel van de Empo in de kantine bijeen om 'twee
werknemers te huldigen in verband met hun 40-
jarig dienst jubileum en om afscheid te nemen van
een der werknemers wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leef t i jd .

Op resp. 22 en 24 januar i was het nl. 40 jaar ge-
i d a t de h' ren R. Brouwer en T. Brus bi j Em-

n dienst kwamen, t e rwi j l de heer J. A. Gossink
op 23 j anua r i de pensioengerechtigde leeft i jd be-
reikte.

direkteur van Empo, de heer H. L. Emsbroek,
spral ' i ide heren ote. De beide jubilarissen
werd dank gebracht voor hun i jver, grote zorg en
trouw, en dankte hen voor alles wat zij voor Empo

,m hebben. Als cadeau werd hen een envelop-
pe met inhoud overhandigd. Ook de dames van
de jubilarissen werden niet vergeten. De heer Ems-
broek dankte de dames voor de indirekte mede-
werking en als erkentelijkheid werd hen een mooi
bloemstuk overhandigd door mevrouw Schubert.
Hierna verzocht de heer Emsbroek zijn echtgeno-

e heer Gossink ontvangt Je f i e t s

te de beide jubi lar issen het gouden Empo-insigne
op te spelden.
Hierna richtte de heer Emsbroek zich tot de heer
en mevrouw Gossink. Ruim 41 jaar heeft de heer
Oossink zijn beste krachten aan Empo gegeven.

De heer Emsbroek dankte zowel de heer als me-
vrouw Gossink voor al hun goede zorgen en de
heer Gossink ontving het gebruikelijke afscheids-
cadeau nl. een gloednieuwe Empo-fiets. Voor me-

ü\v Gossink waren er bloemen.

M e j u f f r o u w D. Jansen, die zelf bijna 35 jaar in
dienst van Empo is, sprak namens het personeel de
jubilarissen en de gepensioneerde heer Gossink
toe. Zij liet nog eens enkele aardige voorvallen de
revue passeren en ook dankte zij de heren voor hun
prettige samenwerking. Alle drie heren ontvingen,
van haar namens het gehele personeel een envelop-
pe met inhoud. De dames werd een mooi voorjaars-
boeket overhandigd door mejuff rouw Besselink in
de hoop dat het spoedig voorjaar mag worden.

De heer Brus bedankte iedereen namens de drie
i , i - n o e m d e heren voor al het gebodene.
Onder het genot van een kopje koffie met gebak
bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.

Het gouden insigne tvordt opgespeld Hartelijke handdruk van de heer Emsbroek

Karnaval geslaagd
FRUITMANDEN VOOR VORDENSE BEJAARDEN

De karnavalsvercniging i ' I r e a j e r s heef t op
grootse wijze haar twaalfde karnaval ingezet. De
beide eerste dagen trok het Karnaval van het
Oosten' n me belangstelling.
Zaterdagmiddag werd 'n rondtocht gemaakt langs
de Vordense bejaarden- en verzorgingstehuizen,
welke geste zeer door de bejaarden werd gewaar-
deerd. Vanaf café de Zon vertrok Paul de Eerste
met zijn gevolg naar Villa Nuova, waar de dans-
marietjes de heer Ringiever (beheerder) een grote
frui tmand aanboden voor de bewoners. Na een
korte toespraak van de Prins werd een dansje ge-
maakt en nam met een driewerf Alaaf afscheid
van de blij verraste bejaaden.

Ook in 'het Enzerinck' werd men enthousiast ont-
vangen. Hier speelde de Prinsenkapel haar nieuw-
ste karnavalsschlagers. Direkteur de heer Ottens
mocht ook een fraaie f rui tmand in ontvangst ne-
men.
In het herstellingsoord De Decanije was de stem-
ming opperbest. Di tektr ice zr Stratling waardeer-
de dit bezoek van De Deurdreajers bijzonder. Opa
Siecker die 82 jaar was geworden werd nog even
extra in de bloemetjes gezet.

Bij De Wehme had men kenneli jk op de komst
van karnavalsbezoek gerekend, want direktrice en
staf hadden mikrofoon en stoeien klaargezet. Prins
Paul was stomverbaasd en vond dat de oudjes
veel meer op jonge kaas dan op 65+ leken, ge-
z i e n hun enthousiasme bij het dansen en zingen.
De bejaarden stelden de surprise ( f r u i t m a n d ) bij-
zonder op prijs.

Enorme drukte op hul t'oor gehuwden

Het bestuur kwam zaterdagavond voor de p i jn -
li jke verrass ing te staan, talloze feestgangers te
moeten teleurstel len, die niet meer bij in de over-
volle zaal konden. Het is de bedoeling om volgend
jaar het bal voor gehuwden in de danssalon te
houden. De stemming was geweldig, hetgeen met
muziek van de Prinsenkapel ook niet te verwon-
deren is.
President van Langen sprak een feestelijk openings
woord en Prins Paul dekoreerde twee Vordense
ingezetenen voor hun verdienstelijk werk voor de
gemeenschap, waana het feest pas goed bego.

Kinder karnaval en optocht

Zondagmiddag om 2 uur naderde uit de richting
Vorden de praalwagen met Prins Paul de Eerste,
voorafgegaan door muziekvereniging Concordia.
Naar schatting 200 gekostumeerde kinderen volg-
den, die met gulle hand konfet t i over de vele be-
langstellenden langs de weg uitstrooiden.
Nadat de Prins bij café Schoenaker een hartelijk
welkom had gesproken, kwam het speciaal voor
de jeugd gebrachte gezelschap Jeugdfestival voor
het voetlicht. De jeugdigen werden een leuk pro-

gramma gepresenteerd,
Ome Jan Strijker, Ad
de klown die met z i jn
Na de pauze kwamen
boef Linke Bartje op
vreugde bracht.

waaraan o.a. meewerkten:
Engel (goochelaar), Tako
balonnen veel sukses had.
veldwachter Flipsen en de
het podium, hetgeen grote

Prins Paul de Eerste maakte hierna de uitslag be-
kend van de keuring der kostuums, die als volgt
luidde:
Enkelingen: l Astronaut, 2 Nikker, 3 Professor,
4 Herfst, 5 Paddestoel, 6 Pastoor, 7 Snoep ver-
standig, 8 Indiaan, 9 Dolle Mina in het leger,
10 Negerin, 11 Opperhoofd, 12 Totoophaler, 13
Sneeuwvolkje, 14 De Gelaarsde Kat, 15 Zeerover,
16 De Deurdreajers, 17 Poes, 18 Vrouwtje Bezem-
steel, 19 Dik Trom, 20 Blonde Indische.
Groepen: l Sneeuwpoppen, 2 Spoken, 3 Prinses
met Kabouter, 4 Sneeuwwitje en de 7 dwergen.
Paren: l Ooievaar en uil, 2 Knuffe ls , 3 Arabieren,
4 Fijnproevers.

Door de f i rma Sueters waren nog een drietal prij-
zen u i tge loofd , welke vielen op de nummers 481,
349 en 4 1 3 . Een zoontje van de ex-prins de heer
Mense, die een fraaie tekening van Prins Paul de
Eerste overhandigde, kreeg een driewerf Alaaf
waarmee deze geslaegde kindermiddag, die dankzij
de goede organisatie uitstekend verliep, geëindigd

h i j r ; l o l u i ile k l e i n e u u r t ) •
De uitslag van de maandagavond gehouden wed-
strijd voor gekostumeej^en was als volgt:
Enkelingen: 1. Hippe flpel; 2. Garde-officier. Pa-
ren: 1. Spaans echtpaar; 2. Tiroler paar; 3. Hippies;
4. Wij bli jven Rome trouw. Groepen: 1. Matrozen;
2. Batavieren.

De uitslag van zaterdagavond was als volgt:
Enkelingen: 1. Bloemenmeisje; 2. Vrouwtje bezem-
steel; Paren: 1. Het zal je kind maar wezen; 2. Re-
klame van het carnaval; 3. Hongaars paar; 4. Por-
kie en Betsie. Groepen: 1. Zutphen-Winterswijk-
express 2. Fabeltjeskrant; 3. De Mollies; 4. Force
Majeur; 5. Weens echtpaar; 6. Bruidspaar en aan-
hang; 7. Modehuis Estoral.

In de loop van maandag hebben enkele kommissie-
leden van de carnavalsvereniging een bezoek ge-
bracht aan alle Vordense kleuterscholen, waarbij
alle kleuters een traktatie ontvingen, een geste die
bijzonder op prijs werd gesteld.
Ook dinsdagavond was het een drukte van belang.
De Deurdreajers kunnen op een zeer geslaagd feest
terugzien.

•->. i g

De Mountiesshow

Zondagavond werd het carnavalsprogramma voort-
gezet met de Mountiesshow. Nadat konferencier
Frans Vrolijk met enkele originele moppen de zaal
al gauw op zijn hand had gekregen, brachten de
Mounties grote hi lar i te i t door hun kostelijke hu-
mor. Vooral de dikke, gezellige Piet Bambergen
was er deze avond helemaal ,,in" en bleek geweldig
populair te zijn. Gonnie Baars, het charmante zan-
geresje kreeg na haar eerste optreden een daverend
applaus waarna Ronnie Tober in z i jn tour de chan-
sons duideli jk liet horen dat hij weer op weg is naar
de top. Onder begeleiding van Tonny Bakkenes
aan de piano bracht hij leuke, gezellige meezingert-
jes waarbij de gehele zaal spontaan meezong. Ook
diverse tophits uit de vroegere bonte dinsdagavond-
trein deden het uitstekend. Alice Williams liet
staaltjes van de magische kunst zien. Het gehele
gezelschap kreeg een daverend applaus voor deze
avond, waarbij Prins Paul allen dekoreerde met de
eremedalje van de Deurdreajers. Met een driewerf
Alaaf eindigde dit optreden van de Mounties.

Maandag- en dinsdagavond goed he:et

Niet alleen in de enorme danssalon werd er maan-
dag- en dinsdagavond feest gevierd maar ook in
café Schoenaker werd er lustig op los gefeest.
Prins Paul de Eerste kweet zich uitstekend van
zijn taak en terzijde gestaan door zijn gevolg leidde

IN MEMORIAM
Op weg naar een vergadering in café ,,'t
Zwaantje" is dinsdagavond op 75-jarige leef-
tijd de heer B. Brenker dodelijk verongelukt'.
De heer Breuker. bij vrijwel iedere V orde-
naar bekend, is reeds meer dan 35 jaar kor-
respondent in Vorden van het dagblad Het
Vrije Volk, terwijl hij daarnaast in de loop
der jaren heeft meegeiverkt aan andere in
Vorden verschijnende dag- en weekbladen.

Speciaal op het gebied van verslaggeving van
het agrarisch nieuivs heeft de heer Breuker
zijn sporen ruimschoots verdiend. Bij c/c
plaatselijke afdelingen van de CBTB, de
GMvL alsook de Deldense Buurtvereniging
ivas hij praktisch bij elke van betekenis zijnde
vergadering aanwezig. Ook op kerkelijk ge-
bied, niet alleen in Vorden maar ook in en-
kele omliggende gemeenten, verzorgde de
heer Breuker voor berichtgevingen.

Ondanks :ijn ver gevorderde leeftijd ivist hij
niet van ophouden. Ook deze dinsdagavond
wilde hij een vergadering bezoeken voor zijn
krant. Het heeft niet zo mogen zijn.

Waterpolo

Waterpolo-nieuws
In het Sportfondsenbad te Deventer behaalde het
jeugdzevental van Vorden zaterdagavond een forse
7-1 zege op het team van de Berkel uit Lochem.
De Vordense jongens namen al spoedig een 2-0
voorsprong door doelpunten van Gotink. Wentink
zorgde voor een 4-0 ruststand.
Met een afstandsschot slaagde de midvoor van de
Berkel er na de rust in de stand op 4-1 te brengen.
Hüsken, Gotink en Wentink scoorden nog eenmaal
zodat de einduitslag 7-1 voor Vorden werd.

Vordense bakkers saneren
Onder het motto: ,,Uw dagelijks brood en de sa-
nering" zijn de bakkers in Vorden dezer dagen met
een wijkverdeling van start gegaan. Hoewel het
een zeer nigrijpende zaak is op het gebied van de
broodvoorziening, ligt het in de lijn der verwach-
ting dat deze sanering gunstig is, aldus de mening
van de plaatselijke bakkers.

Het doel der wijkverdeling is, de broodbezorging
in stand te houden. Op de oude voet kon men niet
meer doorgaan, daar de bakkers moeilijk bezorgers
kunnen krijgen. Mede ook in verband met het
loon- en prijspeil was een dergelijke manier van
broodbezorging zeer onrendabel en niet doelmatig.
Daar andere omliggende gemeenten reeds lang sa-
neerden, hebben de Vordense bakkers daar hun
licht eens opgestoken. Het bleek dat en de afne-
mer en de bakker tevreden waren.

O.l.v. de bekende saneringsorganisator de heer
M. A. Philippi uit Enter, zijn de Vordense wijken
verdeeld. Sanering heeft geen betrekking op gebak
dat besteld men naar eigen keuze. Het gaat uitslui-
tend om de dagelijkse broodbezorging. Brood voor
bruiloften en partijen kan men ook afnemen naar
keuze. De bakkers in Vorden hopen dat het publiek
voor de gewijzigde situatie begrip zal hebben.

Adverteren doet verkopen

Kommissie ter bevordering van
de sport in Vorden
Tijdens een in zaal Eskes gehouden vergadering
hebben de sportverenigingen in Vorden besloten
een kommissie in te stellen ter bevordering van de
sport in de ruimste zin van het woorden in de ge-
meente Vorden.
Een en ander was een uitvloeisel van een initiatief
van de heren J. de Gruyter, J. Verstoep en A. Sik-
kens om te komen tot een nauwere samenwerking
tussen de verschillende sportverenigingen onder-
/ing. Toch hebben wij de indruk gekregen dat de
minderheid van de initiatiefnemers het toch graag
iets anders had gezien. Want de 4 punten die de
agenda vermeldde waren niet toerijkend voor de
aanwezige vergadering. De vergadering was nl.
unaniem van mening dat de samenwerking niet
gezocht moest worden in de vorm van een bestuur
maar in de vorm van een kommissie. Voorts vond
men het voorbarig om te praten over de 5 mei-vie-
r i n g . De vergaderingO stelde duidelijk dat wanneer
er verenigingen in Vorden zijn (en dat behoeft
niet dadelijk een sportvereniging te zijn doch bv
ook een Oranjevereniging etc.) die wat willen or-
ganiseren of bv. hulp nodig hebben, men ten alle
tijde van de diensten van bovengenoemde kommis-
sie gebruik ka maken. Verder rekent de kommis-
sie het tot haar taak mogelijkheden te onderzoeken
om te komen tot nog meer rekreatie voor de jeugd
in Vorden.

De heer W. Bielderman, die sprak namens de VA
MC De Graafschaprijders en die de benaming voor
deze kommissie lanceerde, had graag gezien dat er
ook een gemeentefunktionaris zitting zou nemen.
Hier waren de meningen over verdeeld, maar het
merendeel van de vergadering wenste de deur in
de toekomst open te houden voor uitbreiding van
de kommissie met een afgevaardigde uit de ge-
meente.

Besloten werd de kommissie in eerste instantie te
formeren uit 8 personen. Zitting hebben: B. Wa-
genvoort, LR De Graafschap; G. Koop, gymnas-
tiekvereniging Sparta; J. Oost, v.v. Vorden; J. Go-
tink, touwtrekvereniging Medler; J. Verstoep,
zwem- en poloclub; W. Bielderman, VAMC De
Graafschaprijders; J. W. Lucassen, s.v. Ratti; N.
van Houte, voleybalclub Dash. De funktie van
voorzitter zal bij toerbeurt door één van genoemde
heren worden vervuld. Voor deze vergadering en
voor de eerstvolgende zal de heer N. van Houte
als zodanig fungeren. Komt er een voorstel aan de
orde waarover gestemd dient te worden, dan zal
de stemmenverhouding 6-2 zijn. Bij eventueel 9
kommissieleden in de toekomst zal, wil men er een
voorstel doorkrijgen, tweederde van de aanwezige
kommissieleden voor het betreffende voorstel moe-
ten stemmen.

Het sekretariaat zal worden waargoenmen door de
heer J. de Grutyer, Hertog Karel van Gelreweg 4
te Vorden. De heer De Gruyter heeft geen stem-
recht. Het ligt in de bedoeling dat de kommissie
iedere 2 maanden bij elkaar komt, indien noodza-
k e i j l k vaker. Ieder kómmissielid mag bij deze ver-
gaderingen vergezeld zijn door nog een bestuurslid-
lid. Deze gedelegeerde heeft uiteraard geen stem-
recht. Om de kosten te dekken zal elke vereniging
een gelijk bedrag (zijnde 12,5) inbrengen.
I UMI voorstel van de heer Sikkens om het bespro-
kene van deze avond buiten de publiciteit te hou-
den, viel bij de vergadering niet in goede aarde.
De vergadering stelde zich op het standpunt dat
publiciteit i.d. noodzakelijk is.
Met de woorden: ,,wij zijn van de grond gekomen"
sloot voorzitter aVn Houte de voor de aanwezigen
zo belangrijke en vruchtbare vergadering.

Dammen

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV wer-
den de volgende wedstrijden gespeeld:
Klein Kranenbarg-Geerken jr 2-0; Hulshof-Sloet-
jes 2-0; Oukes-Offereins 2-0; Hoenink-Wiersma
jr 0-2; Leunk-Wansink 2-0; Geerken-Ter Beest
0-2.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:

Voor de v.v. Vorden is voor a.s. weekend slechts
één wedstrijd vastgesteld nl. Vorden 5-Drempt 2.
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BIJ AANKOOP

kunststof keuken
180 cm, prijs ƒ 374 —

tijdelijk roestvrijstalen blad
t.w.v. ƒ 182,—

nu voor ƒ 30,-
exklusief BTW

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

Wintertijd
Leestijd
Kies uit onze grote
sortering:

Tijdschriften
Dames- en mode-
bladen
Hobbybladen
Pocketboeken
Stripverhalen

Sigarenmagazijn
D. Boersma
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden _ Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon HOS

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

\J J

BEHANG

4 HALEN
2 BETALEN

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Vorden tel. 1486

KOLEN
een grootse sor-
tering

G. \Veulen-Kranenbarg

BIJ AANKOOP

kunststof keuken
200 cm, prijs ƒ 415,—

tijdelijk roestvrijstalen blad
t.w.v. ƒ 210,—

nu voor ƒ 35,-
cxklusief BTW

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

Voor
elk doel

verf en behang van
BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Profijt
AANBIEDING

HOUTEN

waterpas
40 cm lang, horizonta-
le en vertikale instel-
ling.

Prijs f 3,95
Uit onze gereedschap-
afdeling.

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Verhuur
van gelegenheidskleding
voor heren, bont voor
dames

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

BIJ AANKOOP

kunststof keuken
150 cm, prijs ƒ 340,—

tijdelijk roestvrijstalen blad
t.w.v. ƒ 180,—

nu voor ƒ 15,-
prijzen exklusief BTW

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

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Makelaars- en
assurantiekantoor

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

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

HBO I
vraagt prijs

G. Weulen-Kranenbarg

Geen tarief- of bandwerk
en toch goed verdienen,
plus mooie japonnen
leren maken.

Dat kan bij confectiebe-
drijf Lammers!

Kom eens praten natuur-
lijk vrijblijvend. Raad-
huisstraat 16a, tel. 1971

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Wie wil dit voorjaar mijn
tuin omspitten? Telefoon
1831

On/e lieve, /org/ame Vader en (Groo tvade r

BEREND HENDRIK BREUKER
Weduwnaa r van ( i c r r i t j e K e n s i n k

is over lijden heen gegaan naar de volkomen
gerechtigheid van CJods Koninkr i jk , naar de
glorie van ,le/us.

l l i j i s 75 j a a r geworden.

Psalm 27 vers 7 (oude be r i jming) .

Leeuwarden: ( i . .1. H r e u k e r
.1. Breuker-Laber
( 'arry, Bert, Hans en
\ \ i j n a n d

Vaassen: l ) . (• ' . I I . v a n Veen Breuker
(!. van Veen
Benno, Paul en M i r j a m

Vaals: 1). l loegee
L. lloegee-.laeobi
Marl ies en René

Tilburg: C. l loegee
l'. .1. I loegee-Beerens
llse, Myr iam en Sylvia

Vorden, Nieuwstad 57
( 'ondoleantie adres Uiterdijksterweg JS,
Leeuwarden

De begrafenis /al plaats v inden op /a tcrdag
14 febr. 1970 op de algemene begraafplaats
te Vorden, na een rouwdienst, die om drie
uur begint in de C ïe rc f . Kerk, Zutphenseweg.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot con-
doleren in het gebouw achter de C J e r c f o r -
meerde Kerk.

Met leedwe/en hebben wij k e n n i s genomen
van het overlijden van on/e uu-de korrespon-
dent, de heer

B. H. BREUKER

Wij verlie/en in hem een trouwe mcdcwer
ker.

( J . l ' o tman
A. Velhorsf
W Wolbert

Vorden, K) f eb rua r i 1°7()

Door deze zeggen wij on-
ze hartelijke dank voor de
vele bewijzen van mede-
leven tijdens de ziekte e:
na het overlijden van 01
ze lieve man en vader

Hendrik Jan
Begieneman
Fam. Begieneman

Vorden, februari 1970
Strodijk C 25
Speciale aanbieding van
grote partij gcbr. kleine
PZ cyclemaaiers voor
tractoren vanaf 30 pk.
Komt zien, dus niet bel-
len maar komen.
C. W. Seegers Drempt,
telefoon 08334-2722

Ketextunngsbedrijf
„ACCURAAT"
Oldenzaal

•edurende de maand fe-
bruari geven wij
op het chemisch reinigen
20% KORTING
Tevens uw adres voor
Derven, onzichtbaar stop-

ien en overhemdenrepa-
ratie.
Vorden: Fa Luth
kledingmagazijn;
Barchem: Me j. Dijkman,
Lochemseweg 52 a
Laren: Klein Selle Hol-
terweg A 21

A.s. zondagavond wordt er in de Hervormde kerk
een interkerkelijke zangdienst gehouden. In deze
dienst zal de heer Ewald Dundas medewerking
verlenen met het zingen van enkele negro-spirituals
begeleid door de heer Maarten de Groot.
Houdt u van zingen, laat dan deze dienst niet aan
u voorbijgaan!

En neem uw buren mee. Tot ziens.

Meewerken aan de algemene kerkvergadering

De meesten van u weten stellig reeds van de Al-
gemene (Hervormde) Kerkvergadering, die met
Pinksteren van dit jaar gehouden zal worden in
het Theologisch seminarie te Driebergen. (16, 17
en 18 mei 1970).
En dat is een gebeuren, waar we bij betrokken zijn.
Het gaat er juist om nu eens duidelijk onze op-
merkingen, verlangens TE LATEN HOREN.

Wij kunnen invloed uitoefenen op de te behan-
delen agenda. Daarom worden in deze maand febr.
in de plaatselijke Hervormde gemeenten, iedere
gemeente voor zich en-of in samenwerking met
buurtgemeenten, avonden belegd, om ons uit te
spreken over de (in een handzaam en goed lees-
baar boekje uitgegeven) agenda. Deze agenda is
voor de prijs van 70 et verkrijgbaar in de beide
Hervormde pastorieën: Nieuwstad 56 en Ruurlose-
weg 19. Eveneens bij de koster van de Hervormde
kerk, de heer Eggink, Kerkstraat 15.

Op deze avonden zullen ook afgevaardigden wor-
den aangewezen en gevraagd. Deze plaatselijke
voor-besprekingen zijn ontzettend belangrijk. We
vragen tegenwoordig: inspraak. Welnu, hier wordt
ruimschoots de gelegenheid geboden voor inspraak,
meedenken, meespreken meebeslissen. Nu kan
ieder gemeentelid, ieder die de kerk van Jezus
Christus een goed hart toedraagt, aan het woord
komen. Ook de jongeren. :eer :ekcr ook zij.

Heel konkreet wordt van ons een oordeel, een be-
slissing gevraagd over de verschillende agenda-
punten. Deze worden dan centraal verzameld. De
gemeente-avond in Vorden zal gehouden worden
op donderdag 19 februari. Aanvang 8 uur precies.
Komt u dus wat eerder. Wij willen graag echt om
acht uur beginnen. Plaats: catechisatielokaal, ach-

PRINSES CHRISTIN*

WORDT 23 JAAR

Op ti'etensdng /<S' fchrnuri it'e>rd(
Je jongste der i'roinrelijke oranje
te l yen 2 ? j nar.

Hi-t is .-cAcr i / . / / , ofschoon :ij in
het verre Canada utrblijft, Aon
Likten met huur )nnülne onder-
houdt. Het ;;il hnnr f)le:icr hè h
hen c / rc / .Mn. < / , / / nu ook h<i<ir :ns
ter Irene niet de ( /r / 'oor/r r.in een

•lijd.

K. h nog
stee J r >i'in het In kn\imen

>ykunst en het pianospel
zij zi.tl intussen ongetwijfeld *
vorderingen hcbhen (jenu.ikt. liet
is hekend, dut :i/ enkele j<ircn
(/eleden ,il. niet oncerc/u n.stelijk
^peelde.

Tijdens het he:oek i\in hj,ir mor
der .i.in het instituut. kn\im heel
duidelijk tot uiting, dnt zij het
J-iür n<uir de :in heeft en d<it
h<i<ir h.irt n,i<ir de muziek mYc/ . / . / r
Wij irensen de prinses in huur
i'crdere studie ceel snkses en of
zij h<iiir ccrj<i>ird<Hf thuis op het
j^ileis Soestdijk of in Ctinnd.t :<il
eieren, een yezelliye t/<n/ toe.

ter de kosterswoning, Kerkstraat 15 (achter de
Hervormde kerk) .
In samenwerking met enkele b u u r t g e m e e n t r n
(Warnsveld, Wichmond, Steenderen) wordt een
week later de regionale avond gehouden over de
agenda van de Algemene Kerkvergadering en wel
op donderdag 26 februari, in de zaal van ,, ' t Wapen
van Vorden", Kerkstraat 10. Ook deze avond be-
gint om K uur precies. Komt u dus rond kwart voor
acht.
Gasten uit andere kerken z i j n liu,d op AKV
te Driebergen op Pinksteren. Ook in onze gemeen-
te z i jn g . i s t iMi uit andere kerken zeer ha r t e l i jk wel -
kom. Nu Vorden voor enkele buurtgerm-ent iMi gast-
heer mag z i j n , spreekt het wel vanzelf dat wij van-
uit Vorden goed present z i jn . Hr t is op ::khzelf
al goed gemeenteleden uit buurgemeenten reus
te ontmoeten. Noteert u de data en de pla
l ( ) en 26 februari in verschillende zalen.

Volleybal
Dash-nieuws
Nu de tweede kompu^fcehelft van de Nevobo afd.
Zutphen-Deventer is^Rgonnen blijkt steeds dui-
delijker, dat vooral de damesteams van onze plaat-
selijke volleybalvereniging Dash hoge ogen z u l l e n
gooien. Verrassend was het goede spel van Dash
1 (dames) in de tweede klas. waar de Vordense
dames Wilhelmina 4 uit Zutphen een lesje gaven.
Het werd 3-0 in het voordeel der Vordenaren, die
de volgende setstanden behaalden: 4-15, 6-15 en
8-15. Dash l staat nu nog slechts een punt je
en met een wedstrijd meer, achter koploper Wil-
helmina 3. Hoe zal de uitslag worden als deze
teams tegen elkaar uitkomen? (9 februar i ) .

De stand is momenteel: l Wilhelmina 3 9-18,
2 Dash l 10-17, 3 Set Up 4 7-10, 4 Set Up 3 10-9,
5 Wilhelmina 4 10-9, 6 DVC 2 8-4, 7 Volgo l
8-3, 8 Bruvoc 2 8-0.

Dash 2 afd. dames heeft het gepresteerd om aan
de kop te komen in deze klasse met als 2e Valto l
uit Eefde. Ook het derde Dash-team kan goed
meekomen.
De stand: l Dash 2 9-14, 2 Valto 9-13, 3 Wilhel-
mina 5 7 - 1 1 , 4 Wik 2 8 - 1 1 , 5 Harfsen 9-8, 6 Dash
3 8-6, 7 Lovable 9-3, 8 Set Up 5 9-2.

Heren Ie klas:
Na een wat slechte start in het begin der kom-
petitie is Dash l , dat dit seizoen promoveerde, er
beter ingekomen en boekt men geregeld mooie
overwinningen.

Zeer verasend was de fraaie 3-0 zege van Dash
op notabene Set Up 2 dat derde staat in het klas-
sement. Over alle linies waren de Vordenaren be-

ter en wonnen de eerste set met groot verschil 4-15.
Set 2 en 3 gingen eveneens naar Dash, zodat de
Dash ploeg won met 3-0.

Stand l Hercules l 12-23, 2 DVC l 10-15, 3 Set
Up 2 12-14, 4 Milavoc 3 8-13, 5 Isala 4 10-12,
6 Bruvoc l 10-11, 7 Kwiek l 10-10, 8 VenK 2
9-6, 9 Dash l 12-6, 10 Isala 5 10-3, 11 Milavoc
4 1 1 - 1 .

Heren 2e klas Dash 2 haalde hier 2 punten binnen
door WW 2 uit Warnsveld met liefst 3-0 te
verslaan. De setstanden: 15-8, 15-4, 15-8.
Stand: l SMB 12-18, 2 WW 2 1 1 - 1 6 . 3 Valto
10-15, 4 Lovable 11-15 , 5 Hercules 4 9-14, 6 Dash
2 1 1 - 1 4 , 7 Hercules 5 11-10, 8 PTT 10-8, 9 Harf-
sen 11-5, 10 Bruvoc 4 14-5, 11 Bruvoc 3 11-2.

Jcugdkompetitie

De jeugdkompetitie is volop aan het draaien. Ook
hier is DASH zowel bij de jongens- als meisjesas-

p i r a n t e n ver tegenwoordigd met een team.
Bij df j o n g e n s d o m i m v i t LTS a uit Zutphen, ter-
w i j l DASH a een fraaie vierde pla , i l s inneemt.

Stand: 1. LTS a, Zutphen 8-20; 2. Wilhelmina a,
Zutphen 5-13; 3. Hercules a 6-13; 4. DASH a,
Vor.: 5. LTS b 5-3; 6. R. K. Mavo a, Zut-
phen 6-3; 7. Wilhelmina b, Zu tphrn 6 5 ; 8. Wil-
h e l m i n a t 6-3.

Bij de in ' i r a n t e n moest M a r t i n e t Mavo a
uit Zutphen haar eerste kompet i t i eweds t r i jd S]

i i ) A S H a. De Vorden aan-
Ans Heuvelink waren veel s t e r k e r • -n won-

nen met O S , 1 5 - 1 5 , 4-15 en 14-16. Ook speelde
Mart inet tegen koploper Sted. L i en ver-

met d e z e l f d e ci j fers .

Stand : 1 . Sted. Lyi emi i .1, Z u t p l i e n < > - I S ; 2 . Wil-
helmina a 6 - 1 4 ; 5. S tedel i jk Lyceum h 6-1 I : -4. Wil-
helmina b 7-10; 5. DASH a, Vorden 6 9; 6. R. K.
Mavo a 7-4; 7. Harfsen a 4-1; 8. Martinet Mavo a
2-0.

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

weertje off geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in 'contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!


