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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Prinses
Christina
26 jaar l

Van prinses Christina, die op 18
februari haar 26e verjaardag zal
vieren, horen we niet zo veel meer
tegenwoordig. Sinds zij naar Ca-
nada is vertrokken voor haar zang-
studie is het vrij rustig om haar
heen geworden. Het enige dat wij
zo af en toe horen, is dat haar
moeder, koningin Juliana, haar voor
een tijdje gaat opzoeken.
Wij zullen maar denken:
geen nieuws is goed nieuws.

Wij wensen haar in Canada veel
sukses en een prettige verjaardag.

Vergadering
Op maandag 19 februari zal de buurtvereniging Delden
een belangrijke vergadering beleggen. Aan de orde
komen onder meer het ophalen van het huisvuil in de
buurtschap (mededelingen van de gemeente) en een en
ander over het voortbestaan der buurtvereniging. Een
trouwe opkomst is dan ook zeker geweenst.

Geslaagd
Onze vroegere plaatsgenoot de heer J. Arfman, thans wo
nende te Lochem, behaalde dezer dagen het diploma Belas-
tingkonsulent van de Ned. Federatie.

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: elke morgen van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 nor
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

Bijna iedereen komt op gezette tijden wel eens naar
het gemeentehuis; meestal is de reden ervan het doen
van bepaalde aangiften of het vragen van bepaalde
papieren of bewijzen, zoals geboorte-aangifte, rijbe-
wijs. De afdeling „bevolking, burgerlijke stand, mili-
taire zaken en verkiezingen" is de instantie die u
hierbij ten dienste staat. Het lijkt ons daarom wen-
selijk een globale indruk te geven van de werkzaam-
heden die op deze afdeling worden verricht; globaal,
omdat een nauwkeurige omschrijving te veel details
bevat die in het kader van deze rubriek eigenlijk niet
thuis hoort; uiteraard is de betreffende ambtenaar op
deze afdeling wel bereid u persoonlijk deze details
uiteen te zetten, voorzover daaraan behoefte bij u
bestaat (dit kan eventueel ook telefonisch).

BEVOLKING
Het betreft hier werkzaamheden als vestiging in de
gemeente, vertrek uit de gemeente, verhuizing binnen
de gemeente, de kontrole van het bevolkingsregister
(bv. naam, beroep, huwelijk, godsdienst van de bur-
gers), woningregister.
De wet eist dat iedere gemeente deze gegevens verza-
melt, bewaart en bijhoudt; enkele redenen hiervoor
zijn: men heeft steeds een inzicht in het aantal in-
woners, de samenstelling van de bevolking, de ge-
middelde leeftijd e.d.; zo nodig, kan men aan de hand
van deze gegevens studies verrichten op bepaalde ge-
bieden (bv. een sociologisch onderzoek); het bijhou-
den van het aantal inwoners is verder nog belangrijk
omdat de gemeente elk jaar uit het zgn. „gemeente-
fonds" een financiële bijdrage per inwoner van het
rijk verkrijgt, d.w.z. op de begroting van het minis-
terie van binnenlandse zaken staat een bedrag aange-
geven, dat in het gemeentefonds wordt gestort; dit
bedrag wordt onder alle Nederlandse gemeenen (plm.
950) verdeeld, en wel naar - globaal - de volgende
verdeelsleutel: een bepaald bedrag per inwoner, een
bepaald bedrag per oppervlakte van de gemeente, en
enkele bedragen op grond van andere normen,
Verder behandelt de afdeling o.a. het aanvragen van
paspoorten, rijbewijzen, uittreksel-} uit het persoons-
register, bewijzen van Nederlanderschap, toeristen-
kaarten B. enz. In dit verband is het misschien nuttig
nog eens te wijzen op de gegevens die men moet ver-
schaffen als men een paspoort of rijbewijs aanvraagt:

Paspoorten
Ie aanvraag: inleveren van 2 pasfoto's; eventuele ou-
de reispapieren inleveren; de leges bedragen ƒ 35,—.

Indien minderjarig, verklaring toestemming van de
ouders overleggen.
Verlenging: inleveren van het oude paspoort en ƒ 35,-
leges betalen; mits het paspoort nog in goede staat
verkeert; het paspoort kan nogJïinnen l jaar na de
daum dat het paspoort verlop^^k, worden verlengd.
Wijziging: oude paspoort inleveren; leges ƒ 2,—.

Bijschrijven van kinderen: dit kan op het paspoort van
de moeder of de vader, dus niet op beide paspoorten.
Indien het op het paspoort van de moeder wordt bij-
geschreven een verklaring van toestemming van de
vader overleggen; indien het op het paspoort van de
vader wordt bijgeschreven, een verklaring van toe-
stemming van de moeder overleggen.

Rijbewijzen
Ie aanvraag: inleveren van 2 pasfoto's en een verkla-
ring van gebleken rijvaardigheid, alsmede een genees-
kundige verklaring (niet ouder dan 6 maanden) en
een uittreksel uit het persoonsregister; legeskosten
ƒ 6,—.
Verlenging: inleveren van 2 foto's, een uittreksel uit
het persoonsregister, alsmede een eigen geneeskun-
dige verklaring; voor personen van 60 jaar en ouder
is het tevens nodig, dat een andere arts dan de huis-
arts deze eigen geneeskundige verklaring onderte-
kent.
Wijzigingen: adreswijzigingen op het gemeentehuis,
legeskosten ƒ l,—; de aanvulling „echtgenote van":
via de provinciale griffie; legeskosten ƒ 2,—.

BURGERLIJKE STAND
Het gaat bij dit werkonderdeel om aangifte van ge-
boorten en overlijden, huwelijksaangiften (onder-
trouw), huwelijkstoestemmingen, huwelijken en echt-
scheidingen, adoptie, wijziging van geslachtsnaam en
voornaam, enz.

Van een geboorte moet aangifte worden gedaan door
de vader of iemand die bij de bevalling tegenwoordig
is geweest, en wel binnen 3 dagen na de dag van de
geboorte (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meege-
rekend).
Tot de aangifte van overlijden is bevoegd hij, die uit
eigen wetenschap kennis draagt van het overlijden;
meestal gebeurt dit door familie, buren, een aanspre-
ker of begrafenisondernemer.

MILITAIRE ZAKEN
In dit verband behandelt de afdeling o.a. de inschrij-
ving van dienstplichtigen, de keuring, herhalingsoe-
feningen en verlof; verder de verzoeken om uitstel
van eerste oefening (bv. om studieredenen), vrijstel-
ling van militaire dienst wegens broederdienst, aan-
wezigheid van een bijzonder geval (voor bouwvakkers
en politie-ambtenaren), of wegens persoonlijke on-
misbaarheid (d.w.z. het niet gemist kunnen worden in
het bedrijf van vader en/of moeder); ook de aanvra-
gen om kostwinnersvergoeding en inkomstenvergoe-
ding worden op deze afdeling behandeld.

Tot slot herhalen we nog een mededeling van vorige
week: op maandag 19 februari a.s. wordt namens het
gemeentebestuur van Vorden een hoorzitting gehou-
den in café 't Zwaantje aan de Hengeloseweg, en wel
over de mogelijkheden voor het ophalen van huisvuil
in de buurtschap Delden. De aanvang is 20.00 uur
's avonds. ledere belanghebbende is hartelijk welkom.

Ongeval
Tijdens een zware hagelbui heeft zich zaterdagavond op de
Zutphenseweg een ernstig ongeluk voorgedaan waarbij de
22-jarige mej. V. uit Vorden om het leven kwam en drie per-
sonen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde ter hoogte
van bakkerij Hoornenborg. M. uit Zutphen raakte met zijn
auto waar me j. V. ook in zat, in een slip en botste frontaal
tegen een tegenligger bestuurd door H. uit Hengelo Gld
Mej. V. werd zo ernstig gewond dat zij ter plaatse overleed.
N. uit Zutphen en H. uit Hengelo Gld. met zijn echtgenote
werden naar het ziekenhuis in Zutphen vervoerd. Beide
auto's werden totaal vernield.
Zaterdagavond raakte de heer K. uit Vorden met zijn auto
in een slip en kwam daardoor in een sloot terecht. Hij kwam
met de schrik vrij terwijl zijn auto zwaar beschadigd werd.

Nieuw / Nieuw /

HOOGGLANSVERF

EN GRONDVERF

VERDUNBAAR MET

WATER l
— Hoogglanzende kwaliteitsverf en grond-

lak verdunbaar met water
- Geschikt voor binnen- en buitenwerk

Mengbaar met universele mengkleuren
- Gemakkelijke verwerking, strakke

vloeiing en goede dekking
- Grote hechting
- Aqua grondverf en glansverven kunnen

in systeem over andere verven worden
aangebracht
Geringe vuilaanhechting, die gemakke-
lijk te reinigen is

- In gedroogde toestand niet schadelijk
- Niet gevoelig voor vorst en bij gesloten

bussen geen velvorming

Verwerfc/ngsvoonH/en:
— Voor buitenschilderwerk behoeft onder-

grond niet volledig droog te zijn
- Kwast gemakkelijk in water schoon te

maken, waarna onmiddellijk weer met
andere kleur verder ̂ fcperkt kan worden

— Vlekken, spatten op^Reding of vloer-
bedekking zyn direkt verwijderbaar met
water en zeep

Alleen verkoop voor Vorden en omgeving:

Doe-het-zelf
centrum
FLABMSEN - Schoolstraat 6 - Vorden

Jeugdsoos Vjoe
Onder het motto „Kleintje Carnaval" organiseerde Jeugdsoos
Vjoe zaterdag jl. voor haar deelnemers een daverende car-
navalsavond. Iedereen was vanzelfsprekend verzocht gekos-
tumeerd te verschijnen. Voor de mooiste kostuums werden
platenbonnen als prijzen beschikbaar gesteld.
Om 20.11 uur deed de Prins zijn intrede, gesekundeerd
door zijn beide adjudanten, alsmede de Raad van Zeven.
De carnavalsmuziek werd in het Jeugdcentrum verzorgd
door de Vjoe-jockeys. Aan personen die zich het afgelopen
jaar verdienstelijk hebben gemaakt werden ordetekenen uit-
gereikt.
Zaterdagavond 17 februari worden er in de Jeugdsoos slap-
sticks gedraaid. Op 18 februari volgt er een speciaal po-
gramma t.g.v. het 1-jarig bestaan van de sektie disco.
Zaterdag 17 maart wordt de geweldige tekenspeelfilm Asterix
n Cleopatra gedraaid, gevolgd door een dansvond op zater-

dag 24 maart. Aan het programma voor de maand april (de
laatste maand in het winterprogramma) wordt op dit mo-
ment nog hard gewerkt. Het belooft echter, vooral omdat de
Paasvakantie in deze maand valt, een programma te wor-
den voor de gehele Vordense jeugd.

goederenhandel ||) (J U TG

derksen tijden
spalstraat 32

hengelo gld.
tel. 05753-1884
naast r.k. kerk

betaalbare

kleding

NIEUWS VAN

DE KERKEN

We maken u nog graag opmerkzaam op de gezamenlijke
angdienst van a.s. zondag 18 februari in de Hervormde kerk

te Vorden. Deze dienst b,egint om 19.00 uur.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

iKerkdiensteny

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. H. Jansen bediening H. Doop
19.00 uur gezamenlijke zangdienst o.l.v. ds. B. J. J. Naes-
sens te Vorden m.mv. de chr. gem. zangver. Excelsior

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. D. te Winkel van Sassenheim
19.00 uur zangdienst in de Hervormde kerk, voorganger
ds. B. J. J. Naessens te Vorden

R.K. KERK VORDEN

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

R.K. KERK KRANENBURG

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter 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. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 1800 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

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

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

BEGRAFENTSDIENST

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

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

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: R. Elbrink en J. M. van der Weij; M. C. Visser
en H. T. G. M. Roelvink; T. J. Parlevliet en S. G. Teunis-
sen.
OVERLEDEN: M. E. Venderink, 22 jaar.

Z I L V E R W I T F C D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES



Ibers
SUPERMARKT

presenteert:

HERO

ERWTENSOEP
LITERBLIK NORMAAL f 2,08 NU

Uit de slagerij
HAMBURGERS

3 stuks nu 128
KLAPSTUK MET KLEIN BEENTJE

500 gram

HAMLAPPEN

500 gram

298
468

RUNDERLAPPEN

500 gram 368
MAGERE VARKENSFRICANDEAU
f van de ham) 500 gram

WIENER SNITZELS

per 700 gram

Heerlijk malse RIBLAPPEN

500 gram NU

488
140
518

Ons bekende SOEPPAKKET

nu 228
150 gram BOEREN METWORST 98

150 gram HAMWORST 89

150 gram GEBRADEN GEHAKT 79

150 gram TONGENWORST 89

Heeft u onze zoutloze vleeswaren al geproefd?

Laat onze cnef-s/ager uw diepvries vullen !
Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

PROFITEER HIERVAN !

Unox

ROOKWORST
250 GRAM NORMAAL i 7,89 NU

Herschi

CASSIS

literflesl.35

Elke 2e liter

79

Herschi

UP DRANK

literfles 85

Elke 2e liter

59

Doos d 12 flessen

Classe Royal

BIER

nu per doos

595

Adel Rosa

VRUCHTENWIJN

m. jonge jenever

nu per fles

198

Medium Dry

Amontillado wijn

per fles f 2,95

Bij 3 fl. slechts

ADEL ROSA

Abricot-, Cassis-,
Orange- of Wijncognac

PER FLES NU

Jumbo Jet

Enorm grote

ONTBIJTKOEK

van 129 voor

109

Voor de jeugd

Pepermunt of
fruitsmaak

KAUWGOM

2 pakj. d 10 st. nu

98

Gevulde

ROOM BOTER

CARREE'S

95

Ik wil Bolletje !

EIERBESCHUIT

deze week

per rol

49

Bundel a 8 repen

VENZ

CHOCOLADE

nu van 150 voor

119

VAN DE JUWEELBAKKER !

Zak è 5 stuks KRENTEBOLLEN van 108 voor 98

zak voi MINIBOLLETJES van SB voor 78
Doos è 4 stuks MOCCAPUNTJES nu voor 209

Remia

HALYARINE

2 kuipjes

voor

79

Flatjes

ANANAS

2 blikjes

nu voor

98

Empire

OPLOSKOFFIE

200 gram

van 495 voor

Boordevol vita-

minen KARVAN

CEVITAM

p. f l. van 197 voor

159

Geurts

HUISHOUD JAM

p. pot v. 129 voor

109

Smarius Koekjes
VLINDERTJES, BASTOGNETTE,

MARGRIET of NOUGA's

nu per pak van f 1,09 voor

Groente en Fruit
Donderdag:
Panklare KOOLRAAP 500 gram .... 49
Vrijdag:
Blanke WITLOF heel kg voor slechts ...

Zaterdag:
MALSE KASSLA 2 kroppen voor

98

89
PRIMA HANDSINAASAPPELEN

8 grote voor

HANDSINAASAPPELEN
10 stuks

198

198
MANDARIJNEN (Clementines)

9 grote voor

MANDARIJNEN (C/emenfinesJ
74 stuks

198
198

HANDAPPELEN Gelden Delicious
2 kg 198

D/do plastik

LUNCHZAKJES 50 stuks nu 79
Literflakon SHAMPOO

nu voor 129
Nieuwe f/akon PRIL AFWAS

van 1,47 voor 99
ALLES REINIGER CLIEN

zonder amonia van 7.75 voor 139

Pak a 75 stuks
ARDITA LUIERS van 750 voor 129



Hoor een vergissing
eerst nu geplaatst
Inplaats van kaarten
Hoera!
Ik heb een broertje.
Hij heet Herman Gerrit
(MARK)
Susanne
Henk en Jeanne Remmers
Vorden, 2 februari 1973
Ber. van Hackfortweg 39

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kadoos die wij
mochten ontvangen bij gele-
genheid van ons 25-jarig
huwelijksfeest, onze harte-
lijke dank
J'. A. Overbeek
A. M. Overbeek-te Molder
Vorden, februari 1973
Hamsveldseweg 4

Voor de vele gelukwensen,
bloemen en kadoos die wij
bij ons huwelijk hebben ont-
vangen, zeggen wij allen
hartelijk dank
Gert en Ria Voskamp-

van de Bogert
Vorden, februari 1973
Larenseweg 4

Het smaakt goed, dat
VLOERBROOD
van de warme bakker !

MAN ASSELT
Telefoon 1384

Te koop slachtkippen
slachtkonijnen en duiven
WED. A. BRUGGEMAN-
RIETMAN
Joostinkweg 10 Vorden
Telefoon 1316

Te koop vaarskalf r.b.
G. J. Eyerkamp
Deldenseweg 11 Vorden

min

verkrijgbaar bij:

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Voor:
Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Gazelle-Berini brommers
vanaf f 628,-
Bromfietsbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd flinke hulp
voor een halve dag p.week
Mevr. van Schagen
't Jebbink 12 Vorden

Te koop een Sparta brom.
fiets met beenschilden
's avonds na 5 uur
Julianalaan 11 Vorden

TP. koop nieuwe wieg f 100,-
en dames sportfiets f 40,-
(goed onderhouden)
Inl. buro Contact

Inplaats van kaarten

MARINUS VISSER
en
RIA ROELVINK

hebben de eer u, mede namens hun ouders,
kennis te geven van hun huwelijk, dat op
vrijdag 23 februari a.s. om 14.30 uur zal
plaatsvinden in de kerk van de H. Antonius
van Padua te Kranenburg-Vorden

Vorden, februari 1973
Hamsveldsezijweg 2-De Hanekamp 3

Dag-adres: café-restaurant Schoenaker,
Kranenburg-Vorden
Receptie van 16.00 tot 17.30 uur

Op 20 februari 1973 D.V. hopen wij met onze
kinderen, kleinkind en ouders ons 25-jarig
huwelijk te herdenken

L. H. VISSCHERS

H. B. VISSCHERS-BROYL

Warken-Warnsveld, februari 1973
Rietgerweg 3

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg.Vorden

WWJWWIW^^

Door een noodlottig ongeval nam de Here plot-
seling uit ons midden weg onze lieve dochter,
zuster en verloofde

MARIANNA EVERDINA VENDERINK

op de jeugdige leeftijd van 22 jaar

Want mijne gedachten zijn niet U lieder gedach-
ten, en Uwe wegen zijn niet mijne wegen, spreekt
de Here; Jes: 55 vs 8

H. H. Venderink
H. A. Venderink-Harmsen
J. Venderink
E. Mooy

Vorden, 10 februari 1973
Berend van Hackfortweg 52

De begrafenis heeft plaats gehad op woensdag 14
febr. om 13 uur op de Alg. Begraafplaats Vorden

GEZAMENLIJKE

ZANGDIENST
Zondag 18 februari 1973 in de

Hervormde Kerk f e Vorden
Aanvang 7 uur n.m.

Voorganger: ds B. J. J. Naessens te Vorden

Thema: 'Waar heb je God voor nodig'

Organist: de heer W. Scholten

Tevens medewerking van de

ZANGVERENIGING EXCELSIOR

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

aankomend
winkelmeisje
Prettige werkkring

Sollicitaties te richten voor 24 februari aan
onderstaand adres

Coop.
Samenwerking

Ruurloseweg 118 - Linde-Vorden
Telefoon 05752-6641

Schoenenhuis
Jansen
Koopjesfestival

Een hele etalage vol

FEBRIMR/KOOPJES .'

Ieder 2e paar
uit deze etalage voor

de halve prijs!
(uiteraard wordt als 2e paar steeds het goed-
koopste gerekend)

NATUURLIJK BIJ:

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Fles HALF VETTE MELK van 74 voor 59

KRAT AMSTEL PILS van 1420 voor 1098

10 EIEREN met 30 cent KORTING !

Fles SPAR SLASAUS van 144 voor 128

Blik SPAR SPERZIEBONEN van 95 voor 79

Blik SPAR ERWTENSOEP van 79 voor 59

Pot SPAR KNAKWORST van 110 voor 98

2 pakjes BISCUITS van 118 voor 79

12 flessen TILBURY BIER van 375 voor 328

Zak GOLDEN WONDER CHIPS 89

3 stukken SPAR TOILETZEEP van 125 voor ... 100

Litersfles SPAR SINAS van 90 voor 79

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST van 108 v. 89

1% kg GOLDEN DELICIOUS 149

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

SIMCA1000
Wat te zeggen van een echte familiewagen

met vier portieren die al 10 jaar op de weg is en
waar mogelijk verbeterd ? Wat te zeggen van

zijn opmerkelijke prestaties door de pittige motor
en de uitzonderlijke wendbaarheid? Wij laten

u de wagen graag zelf beoordelen tijdens een
proefrit. Óók de
"Rallye".
de Simca

1000 voor
liefhebbers.

63

Autobedrijf
TRAGTER

SIMCA Zutphenseweg 95 - Vorden

Telefoon 05752-1256

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij 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

Be / f rum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
TJNIEK is ook onze kollektle

Comp/èfs en
4vond/oponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-122, OM vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

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

Voor
nieuwe meubels

ZOWEL
MODERN ALS KLASSIEK

Zie onze toonzalen Ie en 2e etage

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM lN K
VOKDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis in de

omgeving /

Adverteer in Contact

Buurtvereniging Delden
Op maandag 19 februari houdt de buurtvereniging
DELDEN

EEN VERGADERING
in café 't Zwaantje, aanvang om 8 uur

AGENDAPUNTEN:
1 Ophaaldienst huisafval in buurtschap Delden

toelichting door de gemeente
2 Mededeling betreffende bestaan buurtver.

Het bestuur

zegt de Toeareg, de zwervende heerser van
de woestijn, als hij zijn broodje eet. Zijn
vrouw bakt zelf, in een primitief oventje. 'n

Beste methode voor Bedoeïenen, maar onpraktisch voor ons. Ge-
lukkig heeft bij ons de Echte Bakker zijn tenten opgeslagen, 'n Vol-
bloed vakman, dagelijks goed voor tientallen soorten heerlijk brood,
voor zwervers én vaste klanten.

Echte bakker HOF
't Hoge 24 Vorden Telefoon 1395

wwvwvwwwwwwwwvw^

"CONCOKDIA"
Hengelo (GfcO

Zondag 18 februari

DANSEN
Muziek:
HERMAN LIPPINKHOF

met BEL CANTOS

3 bars vol sfeer
en gezelligheid



Een scheepskok met woonplaats Rosmalen
Xreegvan z'n kombuis plots de balen,

En eenmaal weer thuis
Rende hij naar't fornuis

Om op aardgas z'n scha in te halen.

Waar kunt u alles te weten komen over koken op aardgas?
Natuurlijk bij:

N.V. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Telefoon 05750-2441 Afdeling voorlichting

Voor TAPIJT
u weet het ?

* MERKTAPIJT

* 5 JAAR SLIJTGARANTIE

* D/REKT OPKAMERBREED TE LEVEREN

* EN WEKELIJKS

DIVERSE SPECIALE AANBIEDINGEN

Zie onze tapijthal!
Het leggen van deze vloerbedekking

doen wij vakkundig en gratis

UW TAPIJTZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

De Vereniging tof Bevordering v.h.

Marktwezen
te Vorden

houdt maandag 19 februari a.s. des
n.m. 8 uur in hotel Het Wapen van
Vorden haar JAARVERGADERING

Aan de orde wordt o.m. gesteld
Sl/BS/DIETOEWfJZ/NG UIT
DE VERLOTING 7972

Na afhandeling van het huishoudelijk gedeelte
worden de subsidies uitbetaald, waarna zal wor-
den overgegaan tot verkoop van enkele niet
afgehaalde prijzen
Belanghebbende verenigingen, enz. worden ver-
zocht aanwezig te zijn

Het bestuur

Te huur gevraagd
bouw- of weiland
B. Wunderink
Ruurloseweg 85 Vorden

H.H. Veehouders,

onze kaptuigen
zijn afdoende tegen het ge-
vaarlijke kaplijven van uw
koeien. Direkt uit voorraad
franko huls
A. R. Wagenvoorf
Stalinrichtlng
Julianalaan 16 - Vorden
Telefoon 05752-1259

VOORAL UW

Wapen, en sporthandel

sttedi docltrtfftndi

Zutphenseweg - Vorden

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en grijs

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

Verkrijgbaar bij:

Schoolderman
Raadhuisstraat

U/erneffen
geheel kompleet met tuig
solide uitvoering. Nu geen
speentrappen of mislukte
melklijsten meer! Direkt uit
voorraad franko huis
A. R. Wogenvoorf
Stalinrichting
Julianalaan 16 - Vorden
Telefoon 05752-1259

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

KEUNE
S'TERBENZINE

68,4 cf per //ter
Nijverheidsweg 4 - Vorden

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Vraagt:

medewerkster
voor de giro ƒ ponsaf deling

Vereisten: akkuratesse en goede
vooropleiding

WIJ BIEDEN:
een aantrekkelijk salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder een gunstige bedrijfs-
spaarregeling

Zy die belangstelling hebben voor deze funktie
worden verzocht schriftelijk te solliciteren aan het
adres der bank Ruurloseweg 21

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 2 4 ) ;
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Wegens huwelijk zoeken wij voor de
administratie een
ASS. van de boekhouding
Hier vindt de gehele boekhouding en
bedrijfsadministratie plaats
Tot uw taak behoort het (onder lei-
ding) verzorgen van de debiteuren en
crediteurenadministratie, loonadmini-
stratie en een deel bedrijfsadministra-
tie Voor deze funktie achten we een
MAVO'MULO opleiding gewenst. Er-
varing op een boekhoudafdeling of
met een boekhoudmachine is een
plus-punt.
Tegenover deze wensen stellen we
afhankelijk van uw opleiding en/of
ervaring ï goede primaire en secun-
daire voorzieningen Leeftijd t. 21 jr.
Voor nad. inl. kunt u kontakt opne-
men met de heer E. J. Kettalarij
('savonds 05752-1387)

GEMS METAALWERKEN N.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELEF(05752) 1546

TANK EN APPARATENBOUW VOOR DE ALGEMENE,
CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Nog enkele overjarige

BROftlMERS
EN RIJWIELEN

Waaronder Gazelle, Kreidler, Puch,
Berini

Tegen zeer lage prijzen /
Komt u eens kijken

J. Th. Slotboom
Kieftendorp - B 98 - Hengelo G - Telef. 7278

DATSUN

Gevraagd met spoed

leerling monteur
Autobedrijf

HERWERS
Hummeloseweg 10 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1263

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

tedi doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Wie wil ons enkele uren per week helpen met

HET SCHOONMAKEN
VAN ONZE ZAAK
Beloning nader overeen te komen

L SCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat 24 . Vorden

ATTENTIE ATTENTIE

Fa Gebr. Bulten
Ds van Dijkweg 17, Tel. 23552, Doetinchem

biedt aan:

KOELKASTEN KN DIEPVRIESKISTEN
12 Liebherr combikasten van 1255,- voor
898,- korting 357,-; 320 liter combikast van
1089,- voor 795,- korting 2i)4,-; Zanuss eom-
bikast van 1199,- voor 999,- korting 200,-;
Indesit koelkast 198,-; Küpperbusch koel-
kast 170 liter van 650,. nu 498,-; Erres
combikoelkast 225 liter van 685,- nu 585,-
korting 150,-; Esta comb'kas' 225 l'ter .~>S.V

&oj
i

Tafelmodel koelkast 140 liter van 328,- nu
249,-; Diepvrieskist ESTA 200 liter nu voor
398,-; Diepvrieskist 380 liter Marijnen van
879,- nu 598,-; 260 liter Liebherr vriesk st
van 810,- nu 545,- korting 265,-; 150 liter
Liebherr vrieskist 898,-; 420 liter Esta 79K,-
(koopje!) Vrieskasten Liebherr 351 liter
1100,-

Bosch af wasmachine van 1122,- nu 922,-
200,- korting; Af wasmachine Naonis van
998,- nu 748,- 250,- korting; Indesit afwas-
machine van 798,- voor 663,-; Miele afwas-
machine van 1545,- voor 1295,- 250,- korting
Küpperbusch afwasmachine voor 998,-

SPECIALE AANBIEDING
LIGBADEN GIETIJZER kleur blauw en
lila van 598,- nu 298,-
Op iedere stofzuiger 50,- inruil korting!
Keuze uit 12 verschillende gasfornuizen
van Atag en Pelgrim 100 gulden korting
Kookplateau's Etna van 206,- nu 150,- 56,-
korting; Benraad kookplateau van 189,-
nu 150,- korting 39,-; Atag kookplateau nu
voor 150,- 41,. korting

Bauknecht wasmachine van 998,- nu 798,-
200,- korting; AEG Turnamat S van 1135,-
voor 798,- inklusief afdekplaat van 42.-
kado! Zanussi wasmachine DL 3 van 859,-
voor 565,- afgehaald cash en carryprijs 498

Wasemkappen Küpperbusch 2 snelheden
van 360,- nu voor 275,- 85,- korting, met
afvoer; Atag wasemkappen van 348,- nu
298,- 50,- korting met afvoer; Miele afzuig-
kap van 410,- nu 870,- 40,- korting. Speciale
aanbieding voor deze week: Liebherr af-
zuigkap, 2 snelheden van 298,-
nu 198,- dat is 100,- korting !

Droogtrommel Creda van 548,- nu 498,-
Nog enkele iets beschadigde droogtrommels
voor 295,-; Centrifuge Neerlandia 2800 toe-
ren voor 125,-; Elektrische radiatoren als
bijverwarming 2500 Watt van 280,- nu 180,-
100,- korting
2000 Watt van 250,- nu 150,- 100,- korting

Alle merken worden geleverd onder fabrieks
garantie en onze servicedienst staat er borg
voor dat u niet hoeft te wachten!

FRUIT IS GEZOND !

GOLDEN DELICIOUS

LOM B ARTS

GOUDREINETTEN
Verkoop:
Zaterdagmorgens van 9-12 uur in de
schuur by Huize Medler

Fru/tfee/fbedri/f

MEDLER

spijkerbroeken
en jacks

in denim en corduroy naar:
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Gymnastiekvereniging „SPARTA"
bestaat halve eeuw

Er zullen maar weinig Vordenaren meer zijn die weten wie
de molenaarsknecht Van 't Riet was. Toch was deze mole-
naarsknecht in zijn tijd een man vol met initiatieven, want
hij was het die in 1923 een advertentie liet plaatsen om te
komen tot de oprichting van een gymnastiekvereniging.
Op zekere dag in januari, welke dag precies vermeldt de
historie niet, kwamen een aantal jongelui samen en bij deze
gelegenheid werd de gymnastiekvereniging Sparta opgericht.
Enkele jaren daarvoor was een afdeling gymnastiek van het
Nut ter ziele gegaan, maar dat het bestuur van het Nut de
gymnastiek wel wilde animeren bleek toen men tegen een
geringe vergoeding de beschikking kreeg over de zaal van
het Nut. De enige handikap was echter dat de turners plaats
moesten maken wanneer er iets anders in de zaal te doen
was.

DAMESAFDELING
Het eerste jaar trad de heer Van 't Riet op als leider, doch
na diens vertrek moest men trachten een andere leider te
krijgen, welke men vond in de persoon van de heer Broere
uit Zutphen. Van september 1925 tot 1948 was de heer Broe-
re leider van Sparta. Bij een der eerste uitvoeringen van
Sparta gaf Olympia uit Zutphen met de damesgroep een de-
monstratie welke zodanig in de smaak viel dat men besloot
ook een damesafdeling bij Sparta in het leven te roepen.
In deze tijd kon het gebeuren dat de dames de handen voor
de ogen sloegen wanneer Rinus Pardijs de reuzezwaai maak-
te of dat Kobus Sehols op de handen over de leggers van de
brug liep. Nadat men zich aldus enkele jaren met de zaal
van het Nut had beholpen kon men later gebruik maken
van de voormalige Ulo-school welke als sportzaal was in-
gericht.

EIGEN SPORTDAG
In 1933 bij het 10-jarig bestaan hield Sparta haar eerste ei-
gen sportdag. Aansluiting bij de turnkring De Graafschap
was en bleef een vrome wens aangezien de financiën het niet
toelieten. Met een aantal buurtverenigingen kwam men toen
tot het sichten van de turnkring Gelre.
De gymnastiek- en atletiekvereniging Sparta bewoog zich
niet alleen op dit terrein maar maakte ook vaak uitstapjes
en wandelingen. Eens per jaar ging men per fiets naar Em-
merik en vandaar met de tram naar Kleef.

EERSTE BESTUURSLEDEN
Van de eerste bestuursleden van Sparta willen we vooral
de heer Vedders en de heer Teunissen niet ongenoemd laten
terwijl de heer A. Lettink vele jaren de funktie van sekre-
taris vervulde. Ieder heeft op de hun meest geëigende wijze
veel voor Sparta's jeugd gdaan. Uit de latere jaren springen
namen naar voren als A. de Jonge en Jo Derksen.
Maar de man die heel veel voor Sparta deed is de heer
K. Jörissen die jaren aaneen de gehele of gedeeltelijke lei-
ding van Sparta waarnam. Men had in de heer Jörissen een
persoon gevonden die wel het een en ander van sport afwist
want tijdens zijn militaire loopbaan had hij een diploma
behaald voor zweminstrukteur, judo, boksen, atletiek en
gymnastiek.

BOMBARDEMENT
Dat Sparta over goede krachten beschikte bleek wel toen
men in de oorlog zich noodgedwongen bij het NGV moest
aansluiten en enkele heren deelnamen aan de kringkam-

pioenschappen. Op een gegeven ogenblik was Sparta zelfs
met drie heren in het kcurkorps van De Graafschap verte-
genwoordigd. Op 28 september 1944 verloor de vereniging
bij een bombardement twee van haar leden.
Uit de oorlogstijd dient ook nog vermeld te worden het tij-
delijk bestaan van de herenseniorengroep die toen een bloei-
tijd doormaakte. Er werd behoorlijk gesport getuige de
ijzeren bril die de heer Vedders zich aanschafte en de vele
mouwen die uit de respektievelijke overhemden scheurden
In de pauzes, dikwijls zeer lang, werd gepraat over zaken
waarvoor men zich op straat wel zou wachten.

REVUE
In 1948 verliet de heer Broere min of meer gedwongen de
vereniging en werd de leiding overgenomen door één der
leden. Dit werd een groot fiasco en in 1949 werd de heer
Heymans uit Apeldoorn leider van Sparta. Bij het vertrek
van de heer Broere verloor het bestuur van Sparta tevens
een drietal bestuursleden, waarvan twee langer dan vijft ien
jaar hun beste krachten aan de vereniging hadden gewijd
In 1953 bij het 30-jarig bestaan, werd een revue opgevoerd,
die velen zich nog wel zullen herinneren. De heer Vedders
voerde bij deze revue de regie, terwijl de heer Heymans het
turntechnische gedeelte voor zijn rekening nam. De febru-
ari ramp van dat jaar deed de baten ten goede komen aan
het rampenfonds.

Na het vertrek van de heer Heymans werd de heer Groot
Wassink uit Doetinchem leider en is op dit moment zo'n
18 jaar als zodanig bij Sparta werkzaam. Onder zijn leiding
werden op de vaardigheidsproeven geregeld uitstekende re-
sultaten behaald. Zo werd bv. vorig jaar Gerda Hellewegen
bij de dames kampioene van de turnkring De Graafschap.

AVONDVIERDAAGSE
Sedert 1958 oefent Sparta geregeld in de turnzaal aan de
Nieuwstad. Momenteel heeft de vereniigng ca 350 leden.
„Wij zijn hier, ontzettend blij mee, alhoewel het ons zeer
spijt dat Sparta een groot tekort heeft aan herenleden", al-
dus vertelde ons mevr. M. Sikkens-Meyer die sinds 1968 als
voorzitster van de vereniging fungeert. Het bestuur van
Sparta bestaat verder uit mevr. Leeflang-van Vuuren sekre-
taresse, de heer J. Lebbink penningmeester, mevr. J. de
Gruyter-Aartsen 2e sekretaresse en mevr. T. Brandenbarg-
Oonk en G. Turfboer-Hellewegen bestuursleden.
Waar Sparta de laatste jaren vooral een bekende naam door
heeft gekregen is wel de avondvierdaagse die jaarlijks zo'n
800 deelnemers telt en die in 1̂ 3 voor de zesde maal door
Sparta wordt georganiseerd. ^B
Veel wensen voor de toekomst heeft Sparta momeneel niet,
behalve dat men met smart wacht op een zaal waar een be
hoorlijke gymuitvoering gegeven kan worden. Wellicht biedt
hier het gemeentebestuur de helpende hand.

RECEPTIE
Zaterdag 24 februari recipieert Sparta ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan om 15.00 uur in zaal 't Wapen van Vor-
den. Met medewerking van het dansorkest Hameland Combo
wordt diezelfde avond eveneens in 't Wapen van Vorden
feest gevierd waarbij ook ouders der leden van harte wel-
kom zijn. Voor de jeugd van 8 tot 14 jaar is er op 10 maart
een f i lmmiddag terwijl Sparta op 13 mei optreedt als orga-
nisator van de bondswandeldag van het KNGV.

Voetbalvereniging Vorden wil de
Springplank overnemen en

jeugdsoos Vjoe helpen
Toen plm. 4 jaar geleden de voetbalvereniging Vorden, mede
dankzij de positieve opstelling van het gemeentebestuur, de
positieve opstelling van de gehele Vordense samenleving en
de niet geringe inbreng van de leden zelf, de prachtige sport-
akkomodatie op het Gemeentelijk Sportpark tot stand kon
brengen, kon men niet bevroeden dat men vier jaar later uit
haar jasje zou groeien.
Immers het ledental ging met sprongen omhoog. Momenteel
heeft de vereniging liefst 17 elftallen onderverdeeld in pu-
pillen, junioren en senioren (zowel de zaterdag- als de zon-
dagafdeling). Kort samengevat: er ontstond een tekort aan
kleedakkomodatie. Aangezien Vorden ook te kampen had
met ruimtegebrek voor de wintertraining van de pupillen,
heeft het bestuur van de voetbalvereniging een verzoek aan
het gemeentebestuur ingediend om de kleuterschool De
Springplank (die zoals bekend moet verdwijnen) voor de
voetbalvereniging beschikbaar te stellen. Als argument voer-
de de voetbalvereniging aan dat van de totale ruimte in deze
school éénderde dienst zou kunnen gaan doen als kleedka-
mers. Het resterende deel zou uitermate geschikt zijn voor
binnentraining van de pupillen en junioren, terwijl deze
ruimte ook voor andere verenigingen een mogelijk welkome
aanvulling voor uitoefening van haar aktiviteiten kan zijn.
B & W van Vorden voelden veel voor deze argumentatie en
hebben de voetbalvereniging Vorden medegedeeld dat zij op
27 februari aan de raad zal voorstellen deze kleuterschool
aan de voetbalvereniging te schenken, behoudens hogere
goedkeuring. Als voorwaarde stellen B & W dat de ver-
plaatsing van de Springplank met alle werkzaamheden daar-
aan verbonden voor de gemeente geen kosten meebrengen.
Mocht voorts de voetbalvereniging geen gebruik meer ma-
ken van het gebouw dan dient dit in eerste instantie weder-
om aan de gemeente te worden aangeboden, die, zo zij er
geen gebruik van kan of wil maken, dit dan ter vrije be-
schikking stelt aan de voetbalvereniging Vorden.

HUISVESTINGSPROBLEMEN
JEUGDSOOS VJOE
Problemen van nog grotere aard heeft momenteel het be-
stuur van de jeugdsoos Vjoe. Zoals bekend heeft Vjoe haar
domicilie in één der bovenzalen van het Jeugdcentrum.
In dit vertrek van plm. 25 vierkante meter ontplooit de
jeugdsoos tal van aktivieiten. Begonnen in 1971, direkt na
de opening van het Jeugdcentrum, werd de jeugd al spoedig
gekonfronteerd met een hoog huurbedrag (ƒ 1680,— per

jaar!). Door een huis-aan-huis kollekte, kontributies en op-
brengst konsumpties kon men zich aanvankelijk „draaiende"
houden. Om toch de Vordense jeugd iets meer te kunnen
bieden, organiseerde men vorig jaar een beatavond met de
Amerikaanse band Django. Dit leverde Vjoe echter een ver-
liespost op van ƒ 1200,—. De jongelui bleven echter niet
bij de pakken neerzitten en met vereende krachten slaagde
men er in het hoofd weer boven water te krijgen.
In het voorjaar van 1972 (de soos telde toen 65 leden) ging
het nog met de ruimte. Toen echter in de zomervakantie de
soos ook woensdagsmiddags werd opengesteld, kwam de gro-
te doorbraak en begon het bestuur zich ernstig zorgen te
maken over de ruimte. (Ruim 100 jongelui in een ruimte
van 35 vierkante meter!). Bovendien werd de toestand le-
vensgevaarlijk met het oog op brandgevaar. Om een voor-
beeld te noemen, de deur van het „home" draait naar bin-
nen. Herhaalde verzoeken aan het bestuur van het Jeugd-
centrum dit anders te maken, werd steeds afgedaan met:
„moeten we eerst intern bespreken". Ook aan verzoeken om
meer ruimte werd geen gehoor gegeven.

Zijn er bij de jeugdsoos dan geen vakmensen die zelf deze
deur kunnen veranderen, natuurlijk met toestemming van
het bestuur van het Jeugdcentrum? Of moet men alles maar
laten doen op kosten van de gemeenschap? (Red.)

Momenteel is de situatie zelfs zo dat het bestuur van Vjoe
een ledenstop heeft moeten instellen. Dit is zonder meer
bijzonder jammer. Het betekent nl. dat een deel van de Vor-
dense jeugd verstoken moet blijven van aktiviteiten als film-
avonden, kreatieve middagen, bloemschikkursussen enz. enz.
Kortom de noodklok is voor de jeugdsoos duidelijk gaan
luiden.

Aangezien de voetbalvereniging Vorden veel jeugdleden
heeft die ook lid zijn van de jeugdsoos Vjoe, is het duidelijk
dat het bestuur van Vorden de problemen van Vjoe ter
harte gaat, aldus werd ons door het besuur van de voetbal-
vereniging te kennen gegeven. Daarom zijn afgevaardigden
van het bestuur van Vorden dezer dagen met het bestuur
van de jeugdsoos Vjoe aan tafel gaan zitten waarbij de voet-
balvereniging de jeugdsoos in een oriënterend gesprek de
helpende hand heeft toegestoken. Vorden heeft de jeugdsoos
nl. aangeboden een gedeelte van de Springplank ter beschik-
king te stellen zodat deze in één klap uit haar huisvestings-
problemen is daar zij bij het bestuur van het Jeugdcentrum
steeds weer tegen een blinde muur oploopt. Het bestuur van

Vjoe waardeerde dit aanbod van Vorden zeer. Naar ons
werd medegedeeld zal binnenkort een tweede gesprek tussen
het bestuur van Vorden en dat van de jeugdsoos plaatsvinden
om tot een verdere uitbouw van de plannen te komen.

Om de jegd in een noodgebouw, en dan nog buitenaf in een
noodgebouw!je, te plaatsen is ons inziens totaal waardeloos.
Het Jeugdcentrum is een gebouw van de jeugd en dan dient
dit ook goed benut te worden, maar dan onder goede lei-
ding en niet maar wat aanrommelen ergens buiten de kom
vun Vorden. Wij hopen dan ook dat het bestuur van het
Jeugdcentrum inziet dat de jeugd niet naar het Gemeentelijk
Sportpark behoeft te vertrekken en hen van het zolderka-
mertje af te halen en betere ruimte in het Jeugdcentrum
beschikbaar stelt. Maar dan ook van de jeugd te eisen dat
ze ook wat presteert en niet altijd op kosten van de Vor-
dense gemeenschap alles laten doen. Dat er voor de Vor-
dense jeugd wat gedaan moet worden staat als een paal bo-
ven water, maar laat men het eens goed aanpakken, mis-
schien ook een klus voor het gemeentebestuur om te onder-
zoeken of de subsidies geen weggegooid geld is. Dit hele
programma is er niet mee gediend als het uitloopt op poli-
tieke stuuts waar niemand wat aan heeft. Red.

EL-MIOR
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Damrubriek
In deze 33-28 opening een veel voorkomende slagzet:

1) 33-28, 18-23; 2) 39-33, 12-18; 3) 44-39, 7-12;
4) 31-27, 17-22; 5) 28 x 17, 11 x 31; 6) 36 x 27, 1-7;
7) 50-44, 20-24; 8) 41-36, 7-11? 9) 27-22, 18 x 27
1 0 ) 3 2 x 2 1 , 1 6 x 2 7 ; 1 1 ) 3 3 - 2 9 , 2 4 x 3 3 1 2 ) 3 8 x 1 6 .
Ons probleem van 30 januari is goed opgelost door: T. Jans-
sen, B. Hiddink, T. G. van Manen, J. Reuver, W. J. Bennis,
G. Wassink, W. Wolferink, J. Masselink, Tj. Harmsma efi
H. Grotenhuis ten Harkel.

Oplossing: 1) 29-24, 35 x 22; 2) 32-27, 18 x 20;
3 ) 2 7 x 9 , 1 4 x 3 ; 4) 15 x 2 en wint.

Ons nieuwe probleem is:

Zwart 10 schijven op 7, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 21, 22 en 29.
Wit 10 schijven op 20, 24, ̂ 31, 32, 33, 38, 39, 40 en 42.
Voor dit moeilijke problel^ geldt: wit speelt en wint.

zwart

Wit

Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Uitvoering
Aan de 23e kontaktavond van het Vordens Mannenkoor
welke zaterdagavond in zaal Bakker werd gehouden, werd
deelgenomen door het Doetinchems Mannenkoor, het Warns-
velds Mannenkoor, de IJsselzangers uit Zutphen en het Vor-
dens Mannenkoor onder leiding van hun resp. direkteuren de
heren W. v. d. Mee, B. v. d. Vliet en B. Nijhof.

Na het welkomstwoord van voorzitter de heer L. Westerhof
kreeg burgemeester Van Arkel het woord. Hij wees hierin
op het nuttige en aangename van de zang. Ook is een kon-
taktavond bij uitstek geschikt uit een oogpunt van het maken
van propaganda. Verder wees hij op het feit dat het Vordens
Mannenkoor gunstige tijden beleefde mede doordat het le-
dental de laatste jaren is verdubbeld terwijl ook in de om-
liggende dorpen met name Hengelo Gld., Keyenburg en
Wichmond animo bestaat om het ledental te komen ver-
sterken. De heer Van Arkel memoreerde vervolgens het suk-
ses van het Vordens Mannenkoor in november jl. te Nijme-
gen waarop het koor in de afdeling Uitmuntendheid een
eerste prijs met 331 punten behaalde. Hij was het Vordens
Mannenkoor zeer erkenelijk voor de spontane medewerking
bij de jaarlijkse dodenherdenking op de algemene begraaf-
plaats op 4 mei.

Het Doetinchems Mannenkoor opende de rij met een drietal
zangnummcrs waaruit bleek dat dit koor bij verleden jaar
vergeleken, weer goede vorderingen had weten te maken.
Vervolgens liet het Warnsvelds Mannenkoor zich met een
vijftal nummers horen, welke op zeer hoog niveau stonden.
Vooral de liederen Marwina en Marslied werden uitstekend
vertolkt. De IJsselzangers lieten zich ook weer van hun
beste zijde zien met een viertal zangnummers terwijl geza-
menlijk met het Vordens Mannenkoor het Sancus van F.
Silcher op voorbeeldige wijze ten gehore werd gebracht.
Het Vordens Mannenkoor bracht op uitmuntende wijze Ein
Hemmlein Weiss van Scandello, Die Nacht von Schubert en
twee spirituals.

De heer H. L. Emsbroek, beschermheer van het Vordens
Mannenkoor sprak aan het slot van de avond een kort dank-
woord. Bestuur en leden van het Vordens Mannenkoor en de
deelnemende koren kunnen dan ook op een zeer geslaagde
kontaktavond terugzien.
Tot één uur in de morgen was er gelegenheid voor de lief-
tiebbers om een dansje te maken onder de muzikale leiding
van het dansorkest The Wanderers. Hiervan werd een druk
gebruik gemaakt.

Inbraak
Na bijna een jaar op vrije voeten te hebben rondgelopen
heeft de politie een drietal beruchte krakers aangehouden
die in de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 maart verle-
den jaar bij de NV Gems Meaalwerken een inbraak hebben
gepleegd. De aanhouding werd verricht door de rijkspolitie
in Maarssen. Zij bekenden bij hun arrestatie niet alleen de
inbraak in Vorden maar ook een groot aantal andere dief-
stallen en inbraken

Paa r densport
Door 't Ouwe Volk, de veteranenclub van de LR Ruurlo en
manegehouder R. Bril werd in de manege 't Braamveld te
Warnsveld een concours georganiseerd voor 40-plussers. Dit
zijn ruiters die in het verleden suksessen hebben behaald op
concoursen maar nu het wedstrijdwerk aan de jongeren heb-
ben overgelaten.
Dat ze het toch niet kunnen laten bewezen zondag 11 febr.
43 amazones en ruiters die elkaar bekampten in dressuur en
springen verdeeld over de klassen B, L en M.

De Vordense veteraan B. Wunderink was het nog niet ver-
leert. Hij werd met Shadow in de B-dressuur 3e en bij het
B-springen 8e. De ererondjes voor de prijswinnaars werden
zeer toepasselijk begeleid met het lied „Ouwe taaie". Al met
al een f i jne wedstrijd met goede prestaties. Konklusie: de
oudjes doen het nog best.

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open ledere vrfldag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrrjdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen bfl plck-
nickplaats Wlldenborchaeweg
Kinderkantorlj elke zaterdagmorgen In
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub In hotel
Bakker
Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

15 febr. KPO lezing dokter Boschieter
16 febr. Kinderoperette openbare school Linde in

zaal Schoenaker
17 febr. Kinderoperette openbare school Linde in

zaal Schoenaker
17 febr. Carnavalsbal Jong Gelre in 't Wapen van

Vorden
17 febr. Slapsticks in Jeugdsoos Vjoe
18 febr. Hoorzitting ophalen van huisvuil buurtschap

Delden in café 't Zwaantje
18 febr. Zangdienst in de Hervormde kerk
18 febr. Jeugdsoos Vjoe feestprogramma t.g.v.

1-jarig bestaan sektie disco
19 febr. Vergadering buurtver. Delden
20 febr. NCVB voorlichting merkartikelen
21 febr. Hervormde vrouwengroep dorp
21 febr. Hervormde Vrouwengroep Linde
22 febr. Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
22 febr. Herv. vrouwengroep Wildenborch
23 febr. Dropping VAMC De Graafschaprijders
24 febr. Feestavond gymnastiekvereniging Sparta

n.a.v. 50-jarig bestaan in 't Wapen van Vor-
den

24 febr. Bal voor gehuwden in café Eykelkamp
24 febr. Populaire beat-avond „De Deurdreajers"

in zaal Schoenaker
28 febr. NVEV lezing dr. Aneyssen in café Bruggink
28 febr. Kontaktavond Jong Gelre in 't Wapen van

Vorden



AANBIEDINGEN KAMERBREED TAPIJT
met GRATIS overgordijnen of vitrage!

Voor iedere f 100,- die u aan tapijt besteedt, voor f 15,- GRATIS
gordijnen uitzoeken!

Meer dan 50 kwaliteiten in meer dan 150 kleuren en dessins

Alle bekende merken uit voorraad leverbaar!

TROEF 1
100% NYLON TAPIJT

5 kleuren - 380 cm breed
Gratis leggen f 79,—

Uw kamer is 7.50 meter
7.50 x f 79,— — f 529,50

Graf i's gordijnen voor f 88,-

TROEF 2
NYLFRANCE GAREN

Prachtige kleuren - 400 cm breed
Foam rug ........................ f 107, —

I' w kamer is 8 meter
8 x f 107,— = f 856,—

Gratis gordijnen v. f 728,40

TROEF 3
700% WOLLEN BERBER

380 cm breed
Gratis leggen f 183,—

Uw kamer is 9 meter
9 x f 183,— — f 1647,—

Gratis gordijnen v. f 247,-

TROEF 4
FLORIADE TAPIJT 3.66 br.

Bloemmotief - fraise, groen, beige
Gratis leggen f 169,—

Uw kamer is 8 meter
8 x f 169,— = f 1352,—

Gratis gordijnen v. f 797,80

TROEF 5
Wilt u de kollektie tapijten in uw
huis bewonderen,

U BELT 1381
en wij maken graag een afspraak
met u !

U BELT
WIJ KOMEN .'

Profiteert u ook bij
VORDEN

Voor uw autorif/essen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

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

Opgave ook brj:
O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedryf A. O. Tragter, tel. 1256

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding

Zie raambiljet:

Don. Ms kg Gesneden Koolraap ..

Vrijd. Vz kg Geschrapte Worteltjes

Zat. l kg Witlof export kwaliteit

15 Mandarijnen zonder pit ..

Mnd. y2 kg Gesneden Rode Kool ...

Di. l/2 kg Gesneden Groene Kool

Wnd. V2 kg Gekookte Bieten

45
39
119
195
39
49
45

Bloemen weekendaanbieding:

Gemengd voorjaarsboeket ... f 3,50

J. J. Dijkerman
Bloemen - Plmnten - Groente - Fruit
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05T52-1S34

HUDORA ROLSCHAATSEN

Koopt u natuurlijk bij:

Uoerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Maispotftn
Gaarne spoedig opgave voor maispoten

Wy doen ons best wat het werk en
EERSTE SOORT
pootmals betreft !

Beleefd aanbevelend,

B. Seesink
LOONBEDRIJF SINDS 1910
Het Hoge 7 - Vorden - Telefoon 1572

Kleuterkursus
Op 7 maart a.s. om 19.30 uur
begint er een KLEUTERKURSUS

fN HET WfJKGEBOUW

Deze wordt gegeven door de distriktsverpleegster
Zr J. B. SLOTBOOM

Aanmelden tussen 13.00 en 13.30 uur
in het wijkgebouw

HET BESTUUR VAN
HET GROENE KRUIS

Voor
nieuw tapijt
U WEET HET ?

ZIE ONZE TAPIJTHAL

(achter de winkel)

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

WEKELIJKS SPECIALE AANBIEDINGEN ! !

U
doet

ons

een

groot

plezier

uw

advertentie

zo

vroeg

mogelijk

te

bezorgen

Met een

Staand

DROOGREK

geplastificeerd
met 20 meter
drooglengte

Gemakkelijk
op te zetten
en in te klappen

f 29,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124) \

wasdroger
kunt u een heleboel lastige

dingen vergeten !

DE WASLIJN

HET SLECHTE WEER

DE ROMPSLOMP

'T VERKLEUREN VAN HET GOED

DE LUCHTVERVUILING

Droog weer is niet te koop

een wasdroger wel!

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Jaarvergadering
De vergadering werd geopend door voorzitster mevrouw
Sikkens. Zij heette de weinig aanwezige leden van harte wel-
kom. Na het voorlezen van de notulen en het jaarverslag
door de scheidende sekretaresse, volgt het financiële over-
zicht van de penningmeester. Er is een klein batig saldo.
De zaal van de chr. huishoudschool wordt niet meer gebruikt
voor de huisvrouwengymnastiek en de gemeente heeft een
hogere subsidie toegezegd. Dit alles geeft echter nog geen
reden tot juichen, want het salaris van de hoofdleider moet
opgetrokken worden. De heer Groot Wassink oefent het les-
geven als hoofdberoep uit voor halve dagen en gaat dus
mee met de verplichte loonsverhoging en ziekteverzekering.
Mede hierdoor is het onvermijdelijk dat de kontributie hal-
verwege dit jaar weer verhoogd wordt.
De heer Koop, leider van de jongens, stopt met lesgeven en
het zal heel moeilijk zijn een vervanger te vinden. De jon-
gensgroep is klein en de lesuren op zaterdagochtend liggen
ongunstig.

Bij de bestuursverkiezing werd mevrouw Leeflarig gekozen
als sekretaresse en mevrouw Brandenbarg als kommissaris.
Ook dit jaar komt er weer een avondvierdaagse en wel van
20 tot en met 24 juni. De organisatie en leiding berust bij
de heer Sikkens. Jongens en meisjes van 10 tot 14 jaar kun-
nen weer naar het jeugdkamp in Beekbergen. Dit vindt
plaats in de eerste week van juli en de kosten bedragen
ƒ 60,—. Mevrouw Leeflang en mejuffrouw Ter Beest en
mejuffrouw Sikkens gaan met de kinderen mee.

Op 24 februari viert Sparta haar 50-jarig bestaan. Op die
dag is er 's middags om 15.00 uur een receptie in de zaal van
't Wapen van Vorden. 's Avonds is er een feestavond met het
Hameland Combo waar alle leden en ouders van jeugdleden
van harte welkom zijn. Voor de jeugdleden zelf is er een
filmmiddag met traktatie op 10 maart.

Aan het einde van deze geanimeerde vergadering werd door
mevrouw Steyl een officieel tafeldoek aangeboden aan de
voorzitster voor de vereniging. Dit prachtige groene en ge-
borduurde werkstuk werd ontworpen en gemaakt door de
dames Brinkman en Wagenvoort.

Touwtrekken
Het derde indoortoernooi, meetellend voor de winterkompe-
titie van de Nederlandse Touwtrekkers Bond, is zaterdag-
avond in de manege te Voorst op bijzonder spannende wijze
verlopen. Het was goed te merken dat alle clubs hun beste
teams hadden samengesteld om voor de kompetitie zoveel
mogelijk punten bijeen te trekken. In alle klassen werd er
„zwaar geschut" opgesteld en Vorden was zelfs met een kom-
pleet nieuwe ploeg in de 640 B-klasse aanwezig.

EHTC uit Hall-Eerbeek was de gastheer en had voor een
voortreffelijke akkomodatie gezorgd. Voorzitter H. Vervelde
sprak een kort welkomstwoord, waarna de dames Enzerink
en Fischer als jury in kundig samenspel met het scheids-
rechterlijk trio J. W. Brooker, H. Kranenbarg, H. Vruggink
de meer danSO wedstrijden op vlotee wijze jureerden. Toch
was het nog half twaalf voordat men de balans van dit derde
toernooi op kon maken.


