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Zaterdag starten De Deur-
dreajers met grote optocht
„Het laatste karnaval voor burgemeester A. E. van Ar kei van Vorden wordt op
een speciale wijze door de karnavalsvereniging De Deurdreajers gevierd. De schei-
dende burgemeester zal daarbij gedekoreerd worden in de Orde van het Vergulde
Fietswiel."

„Vorden lost de problemen van enkele door de tand des tijds aangetaste bomen op,
door een speciale chirurgische behandeling. Men hoopt hierdoor deze eeuwenoude
dekoratie van Vorden te redden van de ondergang. In de kar navalsoptocht wordt
hieraan speciale aandacht besteed."

ROUTE KARNAVALSOPTOCHT ZATERDAG 23 FEBRUARI
Start 15.00 uur Nieuwstad, Raadhuisstraat, Burg. Galléestraat, Het Wiemelink,
De Steege, Het Jebbink, De Boonk, Dr. C. Lulofsweg, Hertog Karel van Gel-
reweg, Storm van 's-Gravesandestraat, Het Hoge, Schoolstraat, Zutphense-
weg, Dorpsstraat, Stationsweg.

De karnavalsvereniging De Deurdreajers verzoekt inwoners van Vorden welke
wonen aan de karnavalsoptochtroute eventueel hun auto niet op straat te
parkeren van 15-17 uur. U helpt hierdoor mee om deze optocht te doen
slagen en een vlot verloop te bewerkstelligen. Dit verzoek wordt mede ge-
daan door de Vordense politie welke de optocht zal begeleiden.

Zilveren jubileum school voor alge
meen vormend biologisch en
agrarisch onderwijs

De school voor algemeen vormend biologisch en agra-
risch onderwijs, die een kwart eeuw geleden van start
ging als een lagere landbouwschool, heeft een belang-
rijke bijdrage geleverd voor de ontwikkeling van de
landbouwbedrijven in Vorden en omgeving.
Tot deze konklusie kwamen talrijke sprekers tijdens
de vorige week in 't Wapen van Vorden gehouden re-
ceptie waarin het 25-jarig bestaan van de school her-
dacht werd. Daarbij werden ook twee jubilarissen ge-
huldigd: voorzitter T. Mennink, die al die jaren deel
had uitgemaakt van het bestuur en burgemeester A.
E. van Arkel, die even lang zitting had in de kommis-
sie van toezicht. Beiden werden met een geschenk ver-
rast, de voorzitter met een voorzittershamer, aangebo-
den door direkteur G. J. Bannink namens het perso-
neel en de burgemeester met een geschenkenbon.

De receptie genoot een zeer grote belangstelling uit
landbouwkringen, het onderwijs, terwijl ook op een
na alle oud-bestuursleden op het appèl verschenen.
Voorzitter T. Mennink begroette de gasten van de
jubilerende school. Hij toonde zijn grote waardering
voor de pioniers, die het hadden aangedurfd om het
startsein voor deze onderwijsinstelling te geven. Voor-
al had hij respekt voor het genomen initiatief tot sa-
menwerking tussen GMvL en CBTB, een samenwer-
king die rijke vruchten heeft afgeworpen. Daarbij
achtte hij het van groot belang, dat het evangelie in

het vaandel van de school opgenomen is en er nog
vanuit de christelijke beginselen les gegeven wordt.
Een gelukkige omstandigheid meende hij het, dat de
school steeds goede leerkrachten had weten aan te
trekken. Hij noemde allen met naam, waarbij hij af-
zonderlijk memoreerde oud-hoofd G. J. van Roekei
en de huidige direkteur G. J. Bannink.
Burgemeester Van Arkel die aan de wieg van de
school heeft gestaan, prees zich nu nog gelukkig, dat
het gemeentebestuur de samenwerking tussen de bei-
de landbouworganisaties heeft helpen tot stand bren-
gen. Hij merkte op, dat dit samengaan goede resulta-
ten heeft afgeworpen.
Het woord werd hierna nog gevoerd door de inspek-
teur van het landbouwonderwijs ir J. J. Manschot en
oud-voorzitter A. J. Lenselink, die speciaal oud-be-
stuurslid D. Nijenhuis, welke onlangs is overleden,
herdacht.

Geslaagd
Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht afdeling dieren-
geneeskunde slaagde met lof onze plaatsgenoot de
heer H. J. Breukink, Zomervreugdweg 2 voor het di-
ploma dierenarts. Proficiat.

Z I L V E R W I T E DE L STA AU

KOERSELMAN CASSETTES

Feest v.v. Vorden
Op 9 februari jl. hield de v.v. Vorden in de kantine
op het sportveld een karnavalsavond voor eigen leden.
Als gasten had de leiding van deze avond uitgenodigd
Prins Jan de Eerste en President Paul met Raad van
Elf en Tanzmarikes van De Deurdreajers, welke bij
de aanwezigen zeer in de smaak is gevallen. Jammer
was het dat niet meer leden aan de uitnodiging van de
organisatoren gehoor hebben gegeven want zij hadden
er een pracht stuk werk van gemaakt. De kantine was
omgetoverd in een echte karnavalsstijl welke de stem-
ming zeer ten goede kwam.
Prins Jan de Eerste voldeed gaarne aan het verzoek
om enkele personen uit de vereniging te dekoreren
t.w. de heren E. Wentink, Vriezekolk en Johan Stap-
per. Aan het einde van het optreden van De Deur-
dreajers toonden de Tanzmarikes met een dansje dat
zij het komende grote karnaval met vertrouwen tege-
moet zullen gaan. Voorzitter de heer De Boer dankte
Prins Jan de Eerste en zijn gevolg voor hun komst
naar de v.v. Vorden waarna o.l.v. The Woodpeckers
nog doorgefeest werd tot in de kleine uurtjes.

GEMEENTE VORDEN
Afscheid burgemeester van Arkel
Wegens het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd zal de heer A. E. van Arkel per l maart
a.s. zijn funktie van burgemeester der gemeente
Vorden neerleggen.
Allen die ter gelegenheid hiervan blijk willen
geven van hun waardering voor de heer van
Arkel, zijn welkom op de afscheidsreceptie, die
wordt gehouden in de zaal van hotel Bakker op
donderdag 28 februari a.s. van 5 tot 7 uur n.m.
Tijdens deze receptie zal tevens het kado van de
burgerij worden aangeboden.

De heer van Arkel verzoekt verder geen toespra-
ken te houden op deze receptie

Het gemeentebestuur van Vorden,

loco-burg.
G. J. Bannink,
de sekretaris,
J. Drijfhout

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. C. Krajenbrink Evangelielezing: Lucas
9:57-62 (elke zondagmorgen is er kindercrèche)

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier; 19 uur ds. H. van Min-
nen te Eibergen

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

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

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

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden, telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

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

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
dinsdag 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdag 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag 10—13.00 uur
vrijdag 14—17.30 18.30—21 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje

14—17.30 uur
14—14.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke t1 insdagavond van 18.45 tot
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: geen. Ondertrouwd: geen. Gehuwd: geen.
OVERLEDEN: Catharina Christina Kloppers, 59
jaar, echtgenote van Martens.



Heerlijke

ENKHUIZER
JODENKOEKEN

per pak nu

Non food afdeling

STRIJKPLANK
OVERTREK

geen 595 maar

vlees en vleeswaren

Slavinken
3 skiks

Paprika snitzeis
3 stuks

Paprika schijven
3 stuks

Hachevlees
300 gram

Fijne verse worst
500 gram

Runderstooflappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Magere speklappen
500 gram

Fijne vleeswaren
150 gram SNIJWORST 119
150 gram TONGEWORST 125
200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99

100 gram GEKOOKTE LEVER 89
100 gram BOERENMETWORST 119

LAAT NU UW DIEPVRIES VULLEN ! Groente en vleesaanbiedingen

Sterk verlaagde prijzen voor- en achterbouten geldig t.m. zaterdag
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Unox

ROOKWORST
250 GRAM

voor

Fine Selected

SHERRY
MEDIUM DRY

fles van 575 voor

groente en f ruit

Fijne sinaasappelen
'Jaffa' per net

Volsappige citroenen
4 stuks

Golden Delicious
fijne handappel 2 kg

Hagelwitte bloemkool
per stuk

Pracht bananen
per kilo

Gekookte bietjes
500 gram

Panklare worteltjes
per stuk

UIT ONZE DIEPVRIES
Iglo spinazie
750 gram van 150 voor

Nieuw! Zig-zag frites
kilo van 224 voor

Prei a la Crème
pak van 145 voor

Legner jonge jenever
l i terf les

Legner vieux
l iterf les

895 UIT ONZE
SLIJTERIJ895

Offley sherry
per fles nu voor

Onze bekende advokaat
per fles van 525 voor

795

398
BOS NARCISSEN
voor

Roomboter HAZELNOOTKOEKEN
per pak

GEVULDE KOEKEN
pak a 6 stuks nu

PINDAROTSJES melk of puur
bakje van 145 voor

Mac Vities CHOBISC BISKWIE
melk of puur per pak nu

DE RUYTER CHOC. VLOKKEN
melk of puur

KG KOFFIE
250 gram van 212 voor

SPERZIEBONEN
literblik van 109 voor

DOPERWTEN 'FIJN
literblik voor

MANDARIJNEN
per blikje deze week

JAMPOT GEURTS AUGURKEN
van 105 voor

DIVERSE SMAKEN GEURTS JAM
per pot

ROYCO GROENTESOEP
zakje van 67 voor

SARDIENTJES
groot blik deze week

HERSCHI CASSIS
literfles 135 Elke 2e fles

CASSATA zwarte bessenwljn
(met jonge jenever) per fles

Voor de afwas
LITER WASAF voor

KOFFER ARIEL voor de bonte was
van 795 voor

ARDITA LUIERS 45 stuks f 4,50
Elk 2e pak nu

Voor de jeugd
LEUKE KWARTETSPELEN voor

LUYCKS PICCALILLY
1/3 pot van 75 voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232 MrJIBIB «/ II



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje
WILFRED HERALD
Wy noemen hem Wilfred
A. Smallegoor
G. H. Smallegoor-Sloetjes
Anita, Renate
Vorden, 19 februari 1974
De Haar 26

Hartelijk bedankt voor de
belangstelling, welke wij
mochten ondervinden tijdens
ons huweiyk op 11 jan. '74
Uw gelukwensen, bloemen
kadoos en medeleven heb-
ben op ons een onuitwis-
bare indruk achtergelaten.
Wij zullen ons deze dag
altijd blijven herinneren
J. Klein Gotink
H. G. Klein Gotink-Breuker
Doetinchem, febr. 1974
Vondelstraat 184

In plaats van kaarten
Allen die onze trouwdag
door hun aanwezigheid,
bloemen, kadoos en geluk-
wensen tot een gezellige en
onvergetelijke dag hebben
gemaakt, zeggen wij heel
hartelijk dank!
Jan en Olga Oortgiesen
Stadskanaal, febr. 1974
Kempenlaan 22

Waar men kijkt,
Steeds meer blijkt:

Tegen bederf

UITERWEERD's
verf !
Tel. 05752-1523

Te koop een partij varkens-
mest bij M. Bargeman
Rouwbroekweg l Warnsveld
Tel. 05750-19510

Wie wil enkele middagen
of ochtenden per week
lichte tuinwerkzaamheden
verrichten, evt. 65 +er
Hamminkweg 5 Delden
Tel. 2225

Te koop 2 roodbonte
volbloed vaarskalveren bij:
J. Zweverink
Deldensebroekweg 13

Te koop autogarage uit-
neembaar, 2 kasten en stoe-
len, 2 tafels, partij holle
pannen, 6 acaciapalen
Zaterdags v.m. van 9-11.30
uur H. J. Veenhuis, Vorden
't Heegken l, Delden

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
de grote maten-specialiat !

Raadhuisstraat 18 Vorden

Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrijdag-
avond van 7-9 uur

Te koop vierdels van een
dikke stier H. Weanink
Enzerinckweg 6 Vorden

Gevraagd meisje voor de
huishouding in gezin met
4 kinderen, 3 hele of 5 halve
dagen, zaterdags vrij
Fam. Kraus Rhienderinkl.
19 te Warnsveld
Tel. 05750-19484

Te koop 8 jonge konijnen
10 weken oud Vlaamse
Reus, groot soort en 2
voedsters Vlaamse Reus
A. J. Boers Het Wiemelink
29, Vorden Tel. 1872

Er gaat toch niets boven
TONEEL van Jong Gelre!
Vrijdag l en 2 maart
zaal Schoenaker

Te koop Lariks bonestaken
Ruesink
Almenseweg 12

YOOR

MA AA

Wapen- en Sporthandel
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steeds doeltreffend!

HENDRIK JAN GROOT ENZERINK
en
WILHELMINA VAN AMERONGEN

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen om d.v. op vrijdag
l maart 1974 in Barneveld te trouwen

Burgerlijk huwelijk: gemeentehuis te
Barneveld om 13.00 uur

Kerkelijke bevestiging: Ned. Herv. Kerk te
Barneveld om 13.45 uur
Voorganger: de weleerw. heer Ds H. Visser

Vorden, Deldenseweg 13
Barneveld, Verlooplaan 3

Toekomstig adres: Deldenseweg 13, Vorden

Receptie van 20.30-22 uur in 't Wapen van
Vorden (F. P. Smit)

N W 25 jaar N W
De afdeling Vorden zal op zaterdag
23 februari a.s.

het 15 jarig bestaan vieren

Ter gelegenheid hiervan zal op deze
dag een receptie worden gehouden
van 15-17 uur in hotel Het Wapen
van Vorden (F. P. Smit) Dorpsstr. 10
te Vorden

Het bestuur

N W 25 jaar N W

Reklame
Vrjjdag - Zaterdag

VORDENSE KRUIDMOPPEN

VORDENSE TOMPOEZEN

BANKETBAKKERIJ

Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

CORTINA dames- en herenfietsen, kompleet met
standaard nu nog vanaf f 225,-
Empo Lassie familiefiets voor dames en heren
in diverse moderne kleuren f 277,-
Empo Paraat dames of herenfiets, kompleet met
middenstandaard, sportmodel vanaf f 280,-
Gazelle Impala toer dames of herenrijwiel, kom-
pleet met lamp, slot en jasbeschermer, met ge-
lakte velgen f 345,50 (chroom velgen f 353,-)

Tevens enkele gebruikte herenfietsen. Alle fiets-
onderdelen voor de doe-het-zelver, met gratis
montageadvies. U ontvangt animo-zegels bij al
uw aankopen!

Rijwiel- en Bromfietsbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 Vorden Telefoon 1256

B.V. H.C.I.
Bouwmaterialen - Betonfabriek - HENGELO G

In ons bedrijf hebben wij plaats voor

FLINKE

magazijnbediende
houtbewerker
heftruckchauffeur
Wij bieden:

Goed loon

Goede sociale voorzieningen

Voor inlichtingen of afspraken kunt u zich
wenden tot ons kantoor:
HUMMELOSEWEG 45 - TELEFOON 05753-3121

GELDERS TARWE BROOD

Natuurlijk

Vers van uw warme bakker:

A

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 1384

WD WD
Op maandag 25 februari a.s.

spreekt

HANS WIEGEL

WD fraktie-voorzitter in de Tweede Kamer

te Doetinchem in Schouwburg

Amphion - Aanvang 8.00 uur

WD VVD

Het Groene Kruis
YFDELING VORDEN

MOEDERKURSUS

Op 14 maart a.s. om 14.00 uur begint
er een moederkursus in het wijk-
gebouw

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

Weekendoonbieding

Kinderspencers
maat 92 t.m. 164

diverse hippe kleuren

nu f 10,95
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Met de boot mee
8 en 9 maart gaat

Jong Gelre
afd. Warnsveld met de boot mee

Gaat u ook mee?

Kom dan naar De Uitrusting in Eefde

Aanvang 19.30 uur — BAL NA

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

tetds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Het liedboek der kerken

hebben wij weer in voorraad

Boek- en Kantoorboekhandel

HIETBRINK
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1253

Groene Kruis
Afdeling Vorden

Betaling kontributie
1974 ad f 17,50

WQ verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag vóór
l maart a.s. over te maken op één van onderstaande
rekeningen

Na deze datum zal u een kwitantie worden aangeboden,
verhoogd met f l,- administratie- en inkassokosten

De kontributie kan op de volgende manieren worden voldaan:

'GROENE KRUIS' — Afdeling Vorden

Per g r̂o nr 84 79 03 Per Rabobank - Vorden nr S664.04.962

Het bestuur

Extra voordelig^
We hebben weer wat restanten

kamerbreed
tapt
VER BENEDEN DE PRIJS !

Het voorjaar nadert, zie of er wat voor u bij is

o.a. de volgende afmetingen: 435x400 690x400 670x400
640x400 600x380 665x400

Verder nog wat biezen tegels voor 98 cf
per stuk

UW TAPIJTZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Hebt u onze gehele tapijt-kollektie al eens bekeken?
Fantastisch! Merktapijt 5 jaar garantie en gratis gelegd

Vordense Coöperatieve
Zuivelfabriek

Op ons kantoor bestaat binnenkort de mogelijkheid
tot plaatsing van een

administratief
medewerker(ster)
Enige kantoorervaring strekt tot aanbeveling, doch is
niet beslist noodzakelijk
Salarisindikatie: voor bv. een 20-jarige min. f 950,-
bruto per maand

Voor onze zich uitbreidende
KAASPRODUKTIEAFDELING vragen we

enkele energieke
jeugdige medewerkers
Ervaring niet vereist
Salarisindikatie: voor een 21-jarige min. f 15000 bruto
per jaar

Voor beide funkties gelden daarnaast goede sociale voorzieningen:
— premievrij ouderdoms- en weduwenpensioen
— 20 vakantiedagen
— 7,6 procent vakantietoeslag, met een minimum van f 1200 voor

21 jarigen en ouder
—• 2 procent jaargratifikatie
— bedrijfskleding vrij
— prettige werkkring

Sollicitaties voor bovengenoemde funkties te richten
aan Vordense Coop. Zuivelfabriek,
Burg. Galléestraat 61 te Vorden Tel. 05752-1443



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

Kassakoopje 2 pak VIVO CROQUETTE BISCUITS voor 89

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij

IKEÜRSIAGER
'n goeie vlager

Mag. malse riblappen
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram

Varkensfricandeau
500 gram

Magere lenderollade
500 gram

Voor de winterpot:

Dikke vleesribben
500 gram

ECHTE ROOKWORST grof en fijn uit eigen rokerij!

Varkenspoten
3 stuks

Vlezige krabbetjes
500 gram

Hipse poot
500 gram

Vrijdag en zaterdag N3SI & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts

f6,48
f4,58
f5,98
f6,38

J 2,25
f2,40

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Vanille vla
liter van 118 voor f 0,98
Chipolata vla f O 62
]/2 liter van 69 voor W J Vfc

f 0,69Halfvolle melk
een hele liter voor

Groente en fruit dagelijks vers
Spaanse sinaasappelen 2 kg . .
Bloemkool
Moesgoudreinetten 11/2 kg ...
Aardappelen Bintjes 5 kg . . .
Groenfe en fruffrek/crme geldig f.m. zaterdag

Maandag:

Gesneden rode kool 500 gram . .
Dinsdag: ^^

Gekookt&bieten 500 gram . . .

DIEPVRIES
Groko prei a la crème •»" i« >°°' >»' NU
Mini frites Bon Serva ..«122.00. «e NU
Iglo biefburgers

f 1,98
f 1,48
f 0,88
f 1,19

f 0,38

f 0,38

200 gram van 175 voor

f 0,99
f 0,89
f 1,49

BOSJE FRESIA's met takje groen f 1,85

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram ECHTE GEK. ACHTERHAM ...

150 gram BOTERHAMWORST

100 gram LEVERKAAS

250 gram LEVERWORST

198
75
70
98

UIT ONZE BROODBOETIEK
MINI BOLLEN 9 stuks

APPELCARREES 4 stuks van 208 nu

GOUDSTER wit

GOUDSTER bruin

99
189
84
84

POT DUYVIS RODE KOOL
3/4 liter van 125 voor 116, bij ons

EMMERTJE REMIA FRITES SAUS
(liter) van 340 nu

FLEURIL
van 315 voor 268 nu

VIVO LEMON LIME DRANK
2 fles van 174 voor

LITER LIKO SINAASAPPELSAP
voor

VIVO PILS
0.5 liter krat van 696 nu

VIVO PILS
2 fles van 116 nu

VIVO SL/ SAUS
0.5 liter

VIVO KORREL OPLOSKOFFIE
200 gram

99]
259
249
135
119
635
109
99

440

VIVO CHIPS
naturel en paprika

KARVAN CEVITAM 0.3 liter
van 198 nu
VIVO VOORDEELKOEK
voor

SUNSILK SHAMPOO extra groot; ei
antiroos, kruiden, proteïne van 380 nu

SPUITBUS CITRO PLEDGE
van 395 voor

VILEDA ZEEM
van 495 nu
VIVO LUIERS
per pak
GLORIX
2 fles

CANDIDA KOFFIEMELK
Vivo

89
149
95
295
295
295
275
129
195

HONIG MACARONI
van 62 nu
ZOETZURE SCHIJVEN
Vivo
VIVO PERZIKEN
heel blik

VIVO SPERZIEBONEN
3 blik

VIVO APPELMOES
pot

VICTORIA DUCHESSE BONBONS
200 gram

ROOMBOTER ALLERHANDE
Van Welzen

BETUWE HH JAM
aardbeien

DUYVIS ZOUTE PINDA's
van 162 nu

49
69
198
239
89
169
109
139
139

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 25 februari
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35e jaargang nr. 47 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Vordens Toneel VERGADERING

De algemene ledenvergaderingen van de Boerenleen-
bank te Vierakker en de Raiffeisenbank te Vorden
hebben het voorstel tot fusie van beide banken aange-
nomen. De fusiedatum is l maart 1974. De nieuwe
naam van de voortzettende bank is Coöp. Raiffeisen-
Boerenleenbank „Vorden" W.A. bij verkorting ge-
naamd Rabobank.
De bestu u rskol leges zullen worden gevormd door de
zittende leden van de Vordense bank en de heren J.
J. M. Holslag en W. J. C. Roelofs van de bank te
Vierakker. Het ligt in de bedoeling dat de zaken te
Wiühmond worden gekoncentreerd in het kantoor
aan de Baron van der Heydenlaan. Dit kantoor zal
de gehele dag geopend zijn en een volledig diensten-

pakket voeren. Een en ander houdt in dat het kantoor
aan de Dorpsstraat binnenkort gesloten wordt.
De fusie is mogelijk geworden door het samengaan
van de Centrale Banken te Eindhoven en Utrecht.
Ongetwijfeld zal zij kostenbesparend werken.

LEZING
Dokter Thate, gewezen huisarts uit Warnsveld en
thans wonend te Laren, was op bezoek bij de KPO.
Met een boeiend betoog behandelde hij het onderwerp
EHBO, zowel de straat-, huis- als tuingevallen waar-
bij een van de dames als patiënt fungeerde voor het
demonstreren van verbanden aanleggen enz.
Na de pauze beantwoordde dokter Thate de vragen
van de dames waarna de voorzitster hem dankte.

Kleuters betrokken nieuwe home

Op 2 maart a.s. geeft het Vordens Toneel haar jaar-
lijkse uitvoering in het Jeugdcentrum. Opgevoerd zal
worden: „Die brave meneer Pot". Het belooft een
gezellige avond te worden.

Op de foto de spelers op een van de repetitie-avon-
den. Zie voor verdere bijzonderheden de advertentie
in Contact van volgende week.

VVD
In het kader van de Statenverkiezingsaktie organiseert
de VVD op maandag 25 februari a.s. een grote pro-
pagandabijeenkomst te Doetinchem waar als spreker
zal optreden de VVD-fraktievoorzitter de heer H.
Wiegel. De bijeenkomst wordt gehouden in de
schouwburg.

Vordens Toneel staat weer garant voor een
geslaagde toneelavond op 2 maart

Nutsavond
Dinsdagavond 26 februari a.s. komt de bekende en
populaire schrijfster Harriët Freezer in het Jeugdcen-
trum een Nutsavond verzorgen. Zie voor verdere bij-
zonderheden de advertentie in dit blad.

Vergadering
Na het openen van de vergadering op donderdag 14
februari jl. heette de voorzitster de aanwezige leeden
van harte welkom. Na het voorlezen van de notulen
vorige vergadering volgde het jaarverslag, dat na toe-
voeging van nog twee aktiviteiten t.w. de turnmiddag
op 27 mei en het Oranjefeest op 5 september, ook
werd goedgekeurd. Het financieel verslag van de pen-
ningmeester werd door de vergadering goedgekeurd.
Het programma voor dit jaar ziet er als volgt uit: za-
terdag 6 april openbare les jongens; woensdag 10 april
openbare les kleuters; zaterdag 27 april uitvoering
meisjes 7 tot en met 14 jaar; 7 april nationale trim-
wandeldag met 5 of 10 km lopen; 18 mei jeugddag te
Neede-Eibergen; 5 tot en met 8 juni avond vierdaagse;
29 juni tot en met 6 juli zom^^amp te Beekbergen en
op 12 oktober volleybaltoer^Bi voor de heren senio-
ren.
Na de rondvraag dankte de ujiorzitster de aanwezige
leden voor hun komst en sl^ve vergadering.

Dinsdag was het feest voor ̂ ^kleuters van de kleu-
terschool „De Springplank'm^n de Schoolstraat de
nieuwe school was nl. klaar.
Waar men al zo lang naar had uitgekeken was dan
nu werkelijkheid, men mocht naar de nieuwe school.

En het is ook wel wat geworden met alles er op en
er aan wat de kleuters nodig hebben o.a. zand- en
waterbakken, poppenhoek enz.
De officiële opening zal nog plaatsvinden en dan ko-
men wij wat uitgebreider op deze nieuwe school terug.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis:
maandag t\m vrijdagochtend van 8.00-12.30 uur
en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Ar kei:
maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag van 16.00-17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur

Nadat we in deze rubriek vele weken uiteenzet-
tingen hebben gegeven over de techniek/achter-
grond van de gemeentebegroting,, gaan we van-
af vandaag enkele rubrieken wijden aan de nieu-
we „Algemene Politieverordening". Tn deze ver-
ordening zijn verschillende onderwerpen/hoofd-
stukken ondergebracht. Met één van deze on-
derwerpen, de parkeerverboden en de parkeer-
excessen, zullen we nu beginnen. Eerdere plaat-
sing was niet mogelijk gezien de andere onder-
werpen.

Parkeerverboden/par keerexcessen
Waarschijnlijk hebt u een tijdje geleden al in
andere kranten gelezen dat vele gemeenten iets
(gaan) doen aan de parkeerproblemen, en wel
in het bijzonder aan de zgn. parkeerexcessen (dit
'begrip houdt in dat iemand buitensporig ge-
bruik maakt van de beschikbare parkeerruimte,
bv. zeer grote vrachtwagens in woonwijken).
Ook de gemeente heeft in de Algemene Politie-
verordening bepalingen opgenomen over dit
parkeerprobleem; deze bepalingen (en de ge-
hele APV) gelden al sinds l december 1973 en
hebben ter kennisname voor iedereen ter in-
zage gelegen.
Zoals gezegd, zullen we vanaf vandaag wat die-
per op dit probleem ingaan. Het gaat konkreet
om onder meer de volgende artikelen:

la. Het is de eigenaar, houder of bestuurder
van een voertuig met een lengte van meer
dan 6 meter of een hoogte van meer dan
2 meter verboden dit (voertuig) tussen
zonsopgang en zonsondergang te doen of
te laten staan bij, voor, naast of achter
een bewoond perceel op zodanige wijze,
dat daardoor het uitzicht van dat bewoonde
perceel voor de bewoners op hinderlijke

wijze wordt belemmerd.
b. Dit verbod geldt niet gedurende de tijd, die

nodig is voor en gebruikt wordt tot het on-
middellijk in- of uitstappen van personen
dan wel het onmiddellijk laden of losssen
van goederen (art. 88 APV).

2a. Het is de eigenaar, houder of bestuurder
van een voertuig met stankverspreidende
stoffen verboden dit te doen of te laten
staan daar, waar omwonenden daarvan hin-
der of overlast kunnen ondervinden.

b. Dit verbod geldt niet gedurende de tijd, die
nodig is voor en gebruikt wordt tot het on-
middellijk laden of lossen van goederen
(art. 89 APV).

De bedoeling van deze twee bepalingen is dui-
delijk: de politie moet kunnen optreden als ie-
mand bv. een (grote) vrachtwagen mede voor
andermans woning plaatst of laat staan, zodanig
dat daardoor het uitzicht vanuit de woning
wordt belemmerd, dan wel dat daardoor stank-
hinder ontstaat. (Dit geldt dus ook voor par-
keerhavens!)

3a. Tn andere gevallen dan die, waarin de Hin-
derwet van toepassing is, is het de eigenaar
houder of bestuurder van een voertuig dat
wordt gebruikt voor het vervoeren van een
door B&W bij openbaar bekend te maken
besluit als gevaarlijk aangewezen stof, ver-
boden dit voertuig te doen of te laten staan
daar, waar de veiligheid van omwonenden
in gevaar kan worden gebracht.

b. Dit verbod geldt niet:
- wanneer de hoeveelheid gevaarlijke stof

een door B&W te bepalen maximum
niet te boven gaat;

- gedurende de tijd die nodig is voor en
gebruikt wordt tot het onmiddellijk in-
of uitstappen van personen, dan wel het
onmiddellijk laden of lossen van goede-
ren;

- gedurende een periode van een half uur
buiten de bebouwde kom (art. 139
APV).

Deze bepaling is opgenomen om reden van
openbare veiligheid.
4. Het is verboden een voertuigwrak op de

weg of vanaf de weg zichtbaar te plaatsen
of te hebben. Onder voertuigwrak wordt
mede verstaan: een voertuig dat rijtech-
nisch in onvoldoende staat van onderhoud
en tevens in een kennelijke verwaarloosde
toestand verkeert (art. 158 APV).

Autowrakken ontsieren het straatbeeld of het
landschap; ook hiertegen moet kunnen worden
opgetreden.
5a. Het is de eigenaar, houder of bestuurder

van een voertuig verboden, dit te doen of
te laten staan in of op niet van de weg deel
uitmakende openbare beplantingen, plant-
soenen, grasperken of groenstroken.

b. Dit verbod is niet van toepassing op het
doen of laten staan van kruiwagens, kin-
derwagens of dergelijke kleine voertuigen
op plantsoenen, grasperken of groenstroken
(art. 155 APV).

Door deze bepaling wordt voorkomen dat be-
plantingen, groenstroken e.d., die het uiterlijk
aanzien van de gemeente verfraaien, worden
vernield.

Reeds enkele malen hebben het gemeentebe-
stuur klachten 'bereikt over (verboden) aktivitei-
ten zoals die hierboven zijn omschreven. Na de
huidige uiteenzetting kan praktisch iedereen van
de verbodsbepalingen op de hoogte zijn. Indien
dan ook de politie binnenkort tegen de overtre-
ders zou optreden, mag niemand er zich (meer)
op beroepen dat hij „nergens van wist". Overi-
gens kunnen de houders, eigenaars of bestuur-
ders van voertuigen als genoemd onder de pun-
ten l, 2 en 3 ontheffing van de verbodsbepaling
(en) aanvragen bij B&W.
Door bovenstaande uitenzetting is niet het ge-
hele wegenprobleem aan de orde gekomen; ge-
noemd zijn slechts enkele, doch wel belangrijke
punten op het gebied van de parkeerexcessen.

AANVRAGEN OM
HINDERWETVERGUNNING

De volgende personen hebben bij B&W een
vergunning ingevolge de Hinderwet aange-
vraagd :

— De heer R. J. Harmsen, Oude Borculoseweg
2 te Vorden, om op het perceel kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie L nr. 34,
en de heer H. J. Berenpas. Mosselseweg 3
om op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden sektie D nrs. 1902 en 1903
een veehouderij met mestopslag op te rich-
ten, alsmede voor de opslag van dieselolie.

— De heer B. I. Groot lebbink, Almenseweg
41 om op het perceel kadastraal bekend ge-
meente Vorden sektie L nrs. 202 en 203 de
huidige varkensschuur uit te breiden.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk
bezwaren in te brengen bij het gemeentebestuur
tot uiterlijk 3 maart 1974. Voorts heeft ieder
de gelegenheid in persoon of bij gemachtigde
mondeling bezwaren in te brengen in een open-
bare zitting ten gemeentehuize op dinsdag 12
maart 1974 te 10.00 uur.

Zij die niet in persoon of bij gemachtigde op
bovenbedoelde zitting zijn verschenen, zijn niet
gerechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig
schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en niet
op de zitting zijn verschenen, zijn wel tot beroep
gerechtigd, indien zij niet woonachtig z i jn in een
gemeente waar ingevolge artikel 9, lid l, onder
b, of lid 3, der Hinderwet, openbare kennisge-
ving moet geschieden.

De Haane
Disse dage es weer een olden bekenden tegenekom-
men - èène van die „olde strijdmakkers" zoo ak ze
nog wel es nuume, uut de tied die zoo anders was as
tegenwoordig. De tied da'w ons opewerkt hadden tot
èène van die kleine ploeterbazen die zikzelf mossen
zien te redden en veur eur plaètsken mossen vechten.
De tied waorin d'r nog zoovölle vraogen wazzen
waorop aw zelf et antwoord mossen vinden - ant-
woorden die achteraf bekekken ok nog verkeerd waz-
zen.
M ie n kennis was vertegenwoordiger veur een fabriek
- hie had al een auto toe wi'j et nog met een tran-
sportfietse mossen doen. D'r was in die tied in ons
bedrief altied volle te bepraoten - wat d'n èènen niet
wis - wis d'n andren. Wi'j wazzen gien konkurrenten
en vuulen ons meer medewerkers an dezelfde goeie
zaak. En konden et bes met mekare vinden.
Èène keer kwam e bi'j ons an - hie was op zuuk naor
een adres van een kleine sportfokker die zien hulpe
had ineroepen. Die had zik zo'n klein bruudmachien-
tjen aneschaft - de eier hadden al een maond inelègen,
en d'r was nog gien kuuken. Of ik um de weg kon
uutduun. Ik zegge: „daor kom i'j met an 't zuuken
- a'j mien ok effen weer naor huus brengt za'k wel
effen metgaon - hei'j gereedschap bi'j ouw?" Nee, et
heurn eingelek niet bi'j zien werk - hie wol maor zoo
effen gaon kieken, 't Zol toch wel een dinge van niks
wezen, „l'j mot goed veur d'n dag kommen" zeg ik,
„juust die kleine klanten, waor aj gien cent wiezer
an wodt war deer t dat". Ik pakken een stroomproever
- een kontrölethermometer en een schouwlampe en
effen later stone wi'j bi'j et adres op de stoepe. Me-
vrouw dei de deure los - mien maot stellen ons veur
en mevrouw bellen meteene of mijnheer effen in huus
kwam. Drij kinder - een deerntjen en twee stevige
jonges kwammen ok kieken. Wi'j bekekken al vaste
maor mevrouw dei et woord - et was feitelek eur liefe-
bri'je. Eers veur de show met de stroomproever rond
- alles in odder. Nou de thermometer kontroleern -
daor schelen ok niks an - en toe de eier veur de
schouwlampe. Stuk veur stuk onbevrucht - feitelek
een simpel geval. Maor een bet jen geleerd doen heurn
d'r ok bi'j. ,,Nu zullen we eerst de foktoom eens
gaan bekijken", zei mien maot. Dat zaog d'r ok goed
uut. Et voer? - mael - zaod - kökenafval en een bet jen
gruunvoer. Prima, maor zuunig met zaod naost kö-
kenafval - anders wodt ze te vet. „Nu de laatste ver-
dachte nog - waar is de haan?" Mien maot wol in 't
hok kieken, maor mevrouw was um al veur. „Daar
hoef je niet te zoeken - die is er niet bij - wat moeten
we met een haan?"
Nooit za'k et verbaasde gezichte van mien maot ver-
ge t ten. „Maar mevrouw!!''' Toe wees e naor eur - dan
naor et deerntjen en de beide jonges - „en die dan
- en die - en die?" Toe stok e de vinger uut naor mijn-
heer, net of e zeggen wol „daor wet i'j ok meer van!"
„en hij dan?!! „Mevrouw, wat moet je met een haan?
ha-ha-haaa!" Mevrouw kek betoeterd naor mijnheer
- mijnheer naor mevrouw - toe kekken ze beide naor
de kinder - en hadden gien teks en uutleg meer neu-
dig. Zie schennen 'mens te beseften dat d'r dinge bunt
die een mense vanzelf mot begriepen . . .

d'n Oom.



reunissen - Ruurlo

Karnavalsvereniging

DE PLAGGENSTEKKERS
gaat dit jaar echt karnaval vieren in de feesttent op het terrein naast
cafe-wegrestaurant De Boggelaar, Vordenseweg 82, Warnsveld

Vrijdagavond 22 februari van 20 tot 23 uur

Voorverkoop entreekaarten: Superette J. Krijt, Wich-
mond; Sigarenmagazijn Eyerkamp, Vorden; Sigaren.
magazijn Hassink, Vorden; Sigarenmagazijn H. Wilde-
beest, Zutphen; café- wegrestaurant De Boggelaar,
Warnsveld; cafetaria 't Spiker, Warnsveld

Daarna van 23 tot 01.00 uur
KARNA VALSBAL verzorgd door DE WOODPECKERS

Zaterdagavond 23 februari van 19.30 tot 01.00 uur

Groot bal met De Musketiers
Zondagmiddag 24 februari speciaal voor alle jongeren

Avro's TOP POP
met de deejee's Karel v.d. Graaf en Ben Veldkamp
Ja, de voetjes van de vloer! Van 14.00 tot 17.3O uur

Maandagavond 25 februari

Groot karnavalsbal
met DE SPYDERS van 19.30 tot 01.00 uur

Het bestuur

Haal snel "Uw tuin in huis"
bij WClkO0|).
Hoe? Vraag
het nieuwe
kamer-
kweekkasje
met 2
beluchtings-
regelaars:
35 x 20 x
19 cm. Goed
voor28Jiffy-
potjes 5 cm vier-
kant. Volg het hele
groeiproces in huis op de
voet, door de stevige transparante kap. Neem meteen de proef
op de som, want Welkoop levert er gratis een pakje Salvia Elite
Vuurgloed bij. Normaal betaalt U voor dit kasje f 20.50
Nu, omdat we het voorjaar al een beetje in ons hoofd hebben f 14.85

Afdeling Welkoop

V.L.C. De Graafschap
Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 12

Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

irote
inruil-actie
keu ken uit zette n

Tot
23 februari

korting
op alle Sola Elite pannen,fluitketels.vergieten,
duplo schalen .keuken- garnituren enz.
BIJ inruil ontvangt U f.1O,- f.2O,-tot zalf»
ruim f.3O,- par «tuk ««rug.
Op een complete keukenultzet kunt U f.1OO,-
tot f. 2OO,-besparen.

Beschikt; U niet; over Inrull-artikelen:
GEEN NOOD: Uw Sola leverancier
zorgt: voor een oplossing, zodat U
toch van deze actie kunt profiteren.

ONBEPERKT GEGARANDEERD

Stevord - Hengelo G
Koerselman - Vorden

Weekend aanbieding

Prima kwaliteit

blauwe overalls
geen 39,50 maar f 27,95

heren stofjassen
kleur blauw-grijs, met doorsteekband

Modemagazijn

TEUNISSEN - Ruurlo

Voor uw aiiforij/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. Hllferink, De Boonk 30
telefoon 1619

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

en nog eens suède
Suède blijft de onverbiddelijke modebestseller

Als ze U dan ook deze suède overgooier
met metalen sluiting voortoveren,

wordt de verleiding erg groot.
Geeft niets hoor, voor
Maten 36-44.

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753-1295

SPECIAALZAAK

G. W. Eijerkamp
Vorden

Christelijke Huishoudschool
School voor Lager, en Middelbaar Huishoud- en Nijverheidsonderwijs
Het Hoge 41 . VORDEN - Telefoon 05752-1512

Aangifte van leerlingen voor het kursusjaar 1974-1975
voor de volgende opleidingen:

a. LHNO (Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs)
4-jarig
Ie jaar (brugklas) toelatingseis: 6e klas basisschool
2e jaar toelatingseis: onder bepaalde voorw. l jaar voortgezet onderwijs
3e jaar toelatingseis: onder bepaalde voorw.: 2 jaar voortgezet onderwijs

b. MHNO (Middelb. Huishoud- en Nijverheidsonderwijs)
l-jarig Voor meisjes en jongens

Toelatingseis: diploma LHNO-T of P. met aanvullend T.,
diploma MAVO 3 of 4, overgang van klas 3 naar 4 MAVO

Aanmelding kan geschieden aan de school. Aanmelding voor de brugklas
bij voorkeur via de Hoofden van de basisscholen

De direktrice: L. A. NIJHOFF

JEUGDDIENST
in de

Nederlands Herv. Kerk
te Hengelo Gld

ZONDAG 24 FEBRUARI
OM 3 UUR N.M.

Het Leger des Heils uit Amsterdam verzorgt
deze dienst samen rnet hun nationaal muziekhorps

De grote mode !

Dames jasjes .................. f 269,50

Heren jasjes .................. f 245, —

Imitatie jasjes v.a .......... f 65,—

Spencers ........................ f 52,50

Modemagazijn

Teunissen - Ruurlo

Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobby bladen
Radio, en TV-bladen

D. BOBRSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Rabobank C3
de bank voor iedereen

Op ons kantoor is plaats voor een

assistente
Voor deze funktie vol afwisseling
zoeken wij een aktief en akkuraat
meisje met liefst MAVO opleiding

Schriftelijke sollicitaties
aan het kantoor der bank, Ruroseweg 21, Vorden

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

HENGELO (GLD)

Zondag 24 februari

zang und klang
3ban vol gezelligheid



Wöhrmann b.v.
Boekbinders

Wij binden duizenden boeken per dag
in grote en kleine oplagen

Bij Wöhrmann in Zutphen kunt u een goede
toekomst verwachten en interessanter mogelijkheden
om vooruit te komen

Voor het bedienen van diverse
moderne machines zoeken wij
technisch geschoolde medewerkers

voor o.a.

VOUWMACHINE,
VOLAUTOMATISCHE
NAAIMACHINE,
BROCHEERMACHINE,
BINDSTRAAT
medewerksters halfautomatische naaimachines
Ook een aanvullende opleiding is mogelijk

Deze te vervullen funkties worden
door ons goed betaald
Andere te maken onkosten in
overleg te regelen

Belt u ons voor een afspraak, tijdens
of na werktijd, onder nummer
05750-1.48.44 tst. 25
of schrijft u ons om inlichtingen
Kuiperstraat 12, Postbus 92,
ZUTPHEN

'n prijs is klein *
öpvaflenci .grooj zijn: de prestaties van deze

a 1 1 i] d ï p a rat e vi e rd e ïïrsd o o rd p u yv e r m e t Po rsbh e s y n
dhrotiisatie en Mdiaal

; Er zijn zes Simca^OO modellen .Voor
alle zes: verrassend-iag^^^^
houd:f-ppge -pr i ruij waarcJe, probleem loos; rijden e,n
perfecte serv-ioe; Onze: Service! - s«\ " ;: v-; •• ; f- -i; p!- ... ;. ;.;,.-
Ja, een Simca ̂  Zeker z'n prijs!

Dit zijn cle oprijzen' '

f . 6 :95,
f, 7.395,
f;7395StiTieai:000;SpeGiai; (4 drs)

Simca10ÖÖRa1lp|;(4

voor alle zekerheid.
Alle prijzen zijn af importeur, incl. BTW

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 95 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

En toch... is UITERWEERD
Telefoon 05752-1523 u W Schilder!

KEUNE
OLIEHANDEL 'VORDEN'

Vraagt enkele

goede chauffeurs
Aanmelden:

Nfjverheidsweg 4 - Vorden . Tel. 05752-1736

OostwestLoisbest!
Lois jeans &jackets:

Ons hupse huismerk.
/" Zeer welbekend

van de blitse
broeken en
jofele jasjes.
Diefmmer&

altijd perfekt
pas zitten.
Lois is spreek-

woordelijke
[trekkingskracht

En da's een mieters
mooi gezichtl

Ook
voor

globetrotters.

fóxpLoisbij:

jeans Ü Jacket*

KNAI :RS!

KOP en SCHOTELS...
guldens goedkoper!

koppen
3-delig 6 stuks

NEST-SCHALEN M

GEMS WINKEL l
VORDEN (05752-2124) l

Zaterdags tot 5 uur geopend

Een beter advertentieblad ?
Probeer CONTACT eens!

Radio en TV
ZOWEL IN KLEUR ALS ZWART-WIT

Kleuren TV v.a. f 1718,-
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 05750-13813 Vooraan in service - Vooraan in teehniefc



Welkom bij

DE
DEURDREAJERS

Op

Zaterdag 23 februari
Zondag 24 februari
Maandag 25 februari
Dinsdag 26 februari

In residentie zaal Schoenaker
en in de
extra grote karnavalstent

WWMMM^^

Gems-aanbiedingen!
AEG VOLAUTOMAAT van 858,- nu
AEG VOLAUTOMAAT van 952,- nu
AEG VOLAUTOMAAT van 1090,- nu
ERRES VOLAUTOMAAT van 827,. nu
INDESIT VOLAUTOMAAT
DROOGTROMMEL voor 2V2 kg was van 403,. nu ...
DROOGTROMMEL voor 4 kg was van 559,- nu
CENTRIFUGE met hoog toerental nu ,

STOFZUIGER modern sledemodel van 219,- nu f 159,—
KOELKAST tafelmodel 140 liter inhoud van 334,- mf Z45,—
GASFORNUIS ATAG met grill van 599,- nu f 479,—

KOOKPLAAT 4-vlams aardgas nu f 159,—
WASEMAFZUIGKAP 60 cm breed van 349,- nu ....f 279,—
GRILL APPARAAT zeer lage prijs nu f 89,—
ALLESSNLJDER elektrisch voor brood, kaas, worst
enz. nu f 72,50
BROODROOSTER automatisch van 60,- nu f 45,—

KOFFIEAUTOMAAT 12 koppen nu f 59,—
STRIJKIJZER lichtgewicht van 39,95 nu f 24,95
HAARDROOGKAP met vloerstatief nu f 49,95
LADY SHAVE de Luxe van 57,25 nu f 49,—
TELEVISIE zwart-wit 61 cm beeld vanaf f 498,—
TELEVISIE kleur met goede inruil vanaf f 1595,—

STEREO FM RADIO met boxen vanaf f 499,—
CASSETTE REKORDER kompleet met draagtas
van 169,. nu f 139,—
TRANSISTOR RADIO met FM vanaf f 75,—
RADIO TAFEL APPARAAT voor aansluiting op het
lichtnet, merk Erres, van 189,- nu f 159,—t

RADIO ERRES iets groter apparaat van 229,- nu .f 189,—

Alles met garantie en eigen service

Grote apparaten worden gratis thuis-

bezorgd en gedemonstreerd

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Het Nut - Vorden
Dat is leuk voor de mensen

Op dinsdagavond 26 februari komt

Harriët Freezer

naar Vorden met een heerlijke ont-
spannende, lichtvoetige lezing.

Wie kent haar niet van haar laatste boeken,
haar optreden voor radio en tv?

Dat mag u niet missen !

Dus op naar het Jeugdcentrum op
dinsdagavond a.s., aanvang 8 uur

TOEGANG GRATIS

Het Nut - Vorden

Slapen onder dons
is slapen

onder Irisette.

WEEKAANBIEDING !

Speciaal voor carnaval

Goud en zilverkleurig

avondschoentje
met leuk hakje

Normale prijs f 24,95 DEZE WEEK

f 19,95
We ontvingen zojuist ook

leuke pumps
met open hiel in zwart lak, groen en geel

Kom ze passen bij:

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Yorden

Slapen onder dons is elke nacht opnieuw een
heerlijk avontuur. Daarom - een goed advies - doen!

Maar ga niet avonturieren met de kwaliteit.
Kies Irisette, een merk met jarenlange ervaring i

donsdekens en lakenovertrekken. Kom onze
A nieuwe dessins bekijken.

Jfiirisetóe
h heel betrouwbaar bedgenoot

Zaterdags tot 5 uur geopend

ï"sette donsdekens zijn goedgekeurd door
de Nederlandse Vereniging v.m Huisvrouw

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Stopflessen f 0,75

Grote sierflessen 1 Itr f 1,95

Spuitbussen toilet

luchtverfrisser f 1,95

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat Vorden

Eén van de vervelende dingen in het leven: als je
precies weet, welke kleur je wilt hebben en de verfwinkel
heeft alleen iets wat er een beetje op lijkt. Maar het net
niet is.

Bij ons is daar geen kans op. Want wij laten u niet
kiezen uit 40 kleuren, maar uit 850. Achthonderdvijftig
kleuren Histor hoogglans, zijdeglans of muurverf.

Hoe dat dan gaat? Simpel. U kiest uw eigen kleur
uit, in de winkel of rustig thuis. Dan gaat onze elek-
tronische mengmachine aan de slag. Minuut of vijf
wachten en u krijgt uw eigen verf mee. En als u een week
later meer nodig hebt, krijgt u precies dezelfde.

Uw naam en de datum van bereiding zetten we er
ook nog op. HIOTVNn
Uw verf hoort tenslotte in uw bus. HIX l ̂ 5°/H

kieskleurverf

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN

Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

••

l

l

l

l

l

l

l

l

Slijterij-Wijnhandel SMIT
DORPSSTRAAT 10 — VORDEN — TELEFOON 05762-1891

CARNAVALS PRIJZEN — DIREKT DOEN !

2 liter MOEZEL

2 liter BESSEN JENEVER

MOUSSERENDE WIJN Cidre

TAP SHERRY zo uit het vat per liter

JONGE JENEVER Ganzeboom per liter ...

20 halve liters KEILER BIER (met gratis glas)

HERO SINAS per liter

SEVEN UP

COCA COLA

9,95
13,90

3r25

6,85
9,85

12,60
0,89
0,99
0,89

voor 10 uur gedaan, worden dezelfde dag nog bezorgd

i
i
i

JttesveiiingBn voor i\> uur gr*iunu, WVMUCII UGJ "«*s **"& • •"&«

40-jarig bestaan

L.R. S P.C.
De Graafschap

Receptie 2 maart

van 19.30-21 uur in 't Wapen van Vorden

Het bestuur

Een goed stuk vlees haalt men bij

De Echte Slager
en dan nog tegen redelijke prijzen
Profiteer ook deze week weer van onze aanbiedingen !

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

RUNDERLAPPEN 500 gram f 3,98

1 kg

RIBLAPPEN 500 gram f 5,48

1 kg

RUNDERROLLADE Iets doorregen

500 gram

VERSE LEVER

500 gram ....

HAMBURGERS

3 stuks

SLAVINKEN

3 stuks ....

f 7,00
f 10,50
f4,98
f 2,50

f 1,78
f 1,78

Voor de boterham
100 gram PAARDEROOKVLEES 109

100 gram ONTBIJTSPEK 85

100 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

'Mfffll

Nieuwstad 14 — Vorden

Voor

damesblouses
en

pantalons
is uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Te koop
grote party nieuwe
opklapbare weidesiepen
in de 3 puntshef werk-
breedte 4 m a f 575,-
nu nog goedkoop)

C. W. Seegers
Drempt bfl Doesburg
Zomerweg 21
Tel. 08334-2722-2936

Te koop diverse soorten
geitjes en bokjes
(ook dek bok)
Prijzen vanaf f 50,-
Pluim veebedrijf
M. C. VAN SOEST
Kampweg 10 - Zelhem
Tel. 08342-1585
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Deze „rijke" zetel kreeg de
scheidende burgemeester
A. E. van Arkel eind vorige
week aangeboden van het
personeel dat in dienst van de
gemeente is.
De stoel - een ontwerp van
gemeentewerken - is beplakt
met honderden centen,
dubbeltjes en stuivers en het
centenmozdik op de rugleu-
ning stelt het wapen van
Vorden voor.
Een waardevol geschenk.

Burgemeester A. E. van
Arkel zal volgende week
afscheid nemen als burge-
meester van onze gemeente.
Voor zijn verdiensten als
burgemeester ontving hij in
1967 reeds de koninklijke
onderscheiding Ridder in de
Orde van.Oranje Nassau.
Vanaf deze plaats willen wij
de V ordenaren dan ook
aansporen om onze burge-
meester een waardig afscheid
te bereiden, want voor
Vorden zal hij een gezien
figuur blijven wat voor de
Stichting Fiets in 1971 al
aanleiding was om hem de
gouden jietsspeld uit te reiken
voor zijn verdiensten tijdens
de Achtkastelenjietstochten.

Afscheid
burgemeester van Arkel
te Vorden

EHBO kursus
Aan de eind van deze winter gehouden EHBO-kursus
van de afdeling Vorden namen 19 kursisten deel, t.w.
14 dames en 5 heren. Het examen werd afgenomen
door dokter Vriezen uit Vorden. Na het examen kon
de examinator tot zijn vreugde mededelen dat alle
kursisten geslaagd waren. Hij hoopte dat zij regel-
matig de oefenavonden zouden gaan volgen om aan
de nu verworven kennis bij te houden en uit te brei-
den temeer daar men een achttal oefenavonden per
jaar moet bijwonen om voor verlenging van het di-
ploma in aanmerking te komen.

Voorzitter Van Dijk feliciteerde alle nieuwe EHBO-
diplomabezkters en sprak de wens uit dat zij zich allen
als lid van de afdeling Vorden zouden opgeven.

De geslaagden zijn de dames Ten Barge-de Greef,
Bosboom-Batenberg, Bosch-Lenderink, Huizinga-
Biern, Lenselink-Toonk, Lebbink-Vruggink, Ruiter-
kamp-Klein Lebbink, Sueters-Sessink, v. d. Sligte-
Oosterlaar, Waarle-Besselink, Jansen, G. W. Winkel
D. G. Winkel en Voskamp en de heren J. de Boer jr,
Dijkman, Mombarg, Sessink en Stokkink.

Feestavond
Eens per jaar biedt de Touwtrekvereniging Vorden
aan alle leveranciers van md papier een toneelavond
aan. Op twee achteree™Pgende avonden hebben
meer dan 500 genodigden]^ zaal Schoenaker geno-
ten van het blijspel: „De mrc meneer Pot" dat door
Vordens Toneel goed wei^Bbrtolkt.

Voorzitter Knoef deelde in zijn openingswoord mee
dat er in 1973 weer een rekordopbrengst aan oud pa-
pier was geleverd van meer dan 150 ton. Hij sprak
zijn waardering uit voor de medewerking van de Vor-
denaren, maar wilde speciaal noemen de heer A.
Steenbreker die wekelijks vele vrachten ophaalt met
een wagentje achter zijn fiets.
Tussen de bedrijven door was er een verloting en ont-
vingen allen een gratis konsumptie. Tot slot dankte
de heer Knoef Vordens Toneel voor het zeer ge-
slaagde spel. De dames ontvingen bloemen.

Kijkt u nog eens op de agenda in Contact,
juist: 2 maart Vordens Toneel geeft haar

jaarlijkse uitvoering!

Vier dagen karnaval
met 'De Plaggenstekkers'
De Plaggenstekkers uit Warnsveld, die
hun domicilie hebben in café De Bogge-
laar, is druk bezig met het komende kar-
naval, dat vier dagen in beslag gaat ne-
men.

Men start vrijdagavond 22 febr. met een
grote bonte avond, de zgn. Gert en Her-
mien show waaraan vele artiesten hun me-
dewerking verlenen. Na afloop hiervan is
er een groot bal.

Alles draait bij De Plaggenstekkers uiter-
aard om de Prins. Tn december werd tot
hoogste gezagsdrager gekozen Prins Johan
de Eerste (J. Luimes), geen onbekende bij
de Boggelaar. Hij krijgt assistentie voor
de grootse en zware taak van de beide op-
peradjudanten Hermanus Berenpas en Ap
Bruins.

Zaterdagavond 23 febr. is er weer een
groot gekostumeerd karnavalsbal in de
feesttent.

Een van de hoogtepunten, vooral voor de
jongeren, is het optreden van AVRO's
Top Pop op 7,0ndagmiddag 24 febr. met
de bekende deejee's.
Tot besluit van het Plaggcnstekkerskarna-
val zal maandag 25 febr. een groots kar-
navalsbal worden gehouden.

Jaarvergadering
De Plattelandsvrouwen
te jaarvergadering in 't
mevr. Pelgrum-Rietmai
kon weer nieuwe leden
Na de mededelingen v]
sekretaresse. De Plattelai
jaar achter de rug. Er wl

een zeer goed bezoch-
?n van Vorden. Presidente

fpende de vergadering en
tel komen.
Ie het jaarverslag van de

touwen hebben een aktief
In 10 bijeenkomsten ge-

houden. De gemiddelde opkomst van de 98 dames is
zeer goed te noemen. Bezoeken werden gebracht aan
de zuiveringsinstallatie te Vorden, aan kasteel Haar-
zuilen, aan Huize Bergh, de Ned. Herv. kerk te
Drempt en aan een show van Toon Hermans. De da-
mes hebben een fietstocht gemaakt met tot slot een
gezamenlijke pannekoekenmaaltijd te Almen. Ook op
het gebied van kursussen was men aktief. Zo werd
driemaal een kralenkursus georganiseerd. Aan de kur-
sus politieke scholing en burgerschapskunde werd
deelgenomen, voor de alleenstaanden waren er in Doe-
tinchem en Arnhem bijeenkomsten. De afdeling heeft
een handwerkclub en een gymclub. Door de provin-
ciale woningkommissie werd in Zutphen een woning-
dag georganiserd onder het motto: de waarde van het
oude in deze tijd.

Uit het financieel jaarverslag bleek dat het voor een
vereniging moeilijk is de eindjes aan elkaar te knopen.
De provinciale penningmeesteresse hield een pleidooi
voor het Rustfonds.
Na de pauze trad het Vordens Huisvrouwenorkest
voor het voetlicht. Keurig in uniform gestoken bracht
het een afwisselend programma ten gehore. Dat de
dames het waardeerden bleek wel uit de staande ova-
tie die het Huisvrouwenorkest aan het slot van de
avond in ontvangst mocht nemen. Mevr. Pelgrum
dankte het orkest en haar dirigent de heer Van Til
voor het gebodene. Zij memoreerde dat de volgende
bijeenkomst zal zijn op dinsdag 26 maart. De fa Vis-
ser zal dan een modeshow verzorgen.

t/ komt toch ook op 2 maart naar het Jeugdcentrum,
want daar geeft het Vordens Toneel een uitvoering!

Ouderavond
Dinsdag jl. vond in de huishoudschool een ouder-
avond plaats voor de ouders van de meisjes uit de
derde klassen. Deze avond mocht zich van de kant
van de ouders, die door hun dochters werden verge-
zeld, in een grote belangstelling verheugen.
Voor de pauze werd het woord gevoerd door mevr.
van Wiering van het Arbeidsbureau uit Zutphen. Aan-
gezien de meisjes uit de derde klassen dit voorjaar
eindexamen gaan doen, zullen zij zich nu op een
keuze moeten gaan bezinnen. Want wat ze nu gaan
kiezen zal voor een groot deel bepalend zijn voor hun
toekomst. Mevr. van Wiering heeft voor ouders en
leerlingen in grote lijnen de mogelijkheden aangege-
ven. Zij zette de mogelijkheden uiteen die achtereen-
volgens een voortgezette dagopleiding (MHNO), een
opleiding in het kader van het leerlingstelsel en het
direkt gaan werken, boden.
Na de pauze werden de ouders in de gelegenheid ge-
steld mevr. van Wiering vragen te stellen waarna mej.
Nijhof de gang van zaken bij het komende examen
en de eisen waaraan in de diverse opleidingen moet
worden voldaan, uiteenzette.
Na afloop van deze leerzame avond waren de ouders
in de gelegenheid de docenten vragen te stellen over
het wel en wee van hun dochters op school.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

VRIJDAG l MAART
WERELDGEBEDSDAG
Elk jaar wordt op de eerste vrijdag in maart (zo tegen
de aanvang van de Lijdenstijd, de veertigdagen-tijd
voor Pasen) de Wereldgebedsdag gehouden.
Het thema luidt dit jaar: „Maak ons vredestichters".
Mensen (vrouwen en mannen, meisjes en jongens) uit
meer dan 160 land en uit allerlei kerken komen die
dag samen om God te bidden ons tot vredestichters
te maken. Het Internationale Komité Wereldgebeds-
dag roept christenen uit alle hoeken van de wereld
(en dus ook ons) op, om de eerste dag in maart 1974
samen te komen om te bidden, opdat we gesterkt mo-
gen worden in ons geloof en in onze beslissing om
God en de mensen in deze wereld te dienen als stich-
ters, makers van vrede. Vrouwen uit Japan hebben
ditmaal de liturgie samengesteld. In verbondenheid
met elkaar bidden mensen over de hele wereld. Dat
kan ons en dat wil ons tot grotere eenheid met elkaar
inspireren.
In Vorden en omgeving wordt deze gebedssamen-
komst gehouden: vrijdagavond l maart (volgende
week vrijdag) in de Hervormde kefte. De liturgie is in
de kerk verkrijgbaar (tegen een kleine vergoeding;
soms ook via de kollekte).

KINDERCRECHE HERVORMDE KERK
Op vragen hierover delen we mede, dat deze kinder-
crèche, deze kinderoppas, elke zondagmorgen gehou-
den wordt voor de dienst van tien uur en wel in het
zaaltje achter de kosterswoning naast het kerkgebouw.

ZONDAGSSCHOOL
De Zondagsschool (leeftijd ca 5-12 jaar) wordt nu ge-
houden in de zalen, zaaltjes van het Jeugdcentrum
op de Ie en 3e zondag van de maand maken de kin-
deren eerst een deel van de kerkdienst mee in het
kerkgebouw en gaan dan samen met de leiding naar
het Jeugdcentrum (kindernevendienst). Op de 2e en
4e zondag van de maand gaan dus de kinderen direkt
naar het witte Jeugdcentrum. Zo dus ook a.s. zondag
(voor alle duidelijkheid vermelden we dit nog eens
in deze rubriek).

AFSCHEID
Door is 'n tied van kommen en van goan.
Dat geldt vanzelf ok veur 'n börgemeister.
A'j vierenzestig bunt, meu'j struuke broan,
Dan is 't gebeurd met al 't ge heister.
I'j bunt hier al zo'n zeuvenentwintig jaor,
Wi'j waan in al dee tied oew börgerkinder
En iej dus onze va, da's zunnekloor!
Wi'j arft wel neet, moor dat is minder,
As börgervader dee'j bi'j ons oew plich.
Door tussendeur, hè'j 't fietsen neet vergetten,
De kranten hebt'r wel is van berich.
Van d'ach kastelen mo'j wel heel wat wetten.
Graag gun ik oew nog heel wat joorn,
Van laat - en stil geluk deurwèven.
Een onwies mooi patroon, uut 't alderbeste

goor n.
Mien men] dan oknog röstig oaverlèven.

Max Holt.



Vorige week trad Martin Jansen in 't huwelijksbootje
met José Waenink. Aanleiding voor het personeel van

Supermarkt Jansen Vorden een erehaag te vormen
wat uiteraard door het bruidspaar zeer op prijs werd
gesteld.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

GEHOORD? GEDROOMD? GEDAAN?

Bij mijn werk in Vorden en omgeving meen ik ge-
hoord te hebbeh, dat aktieve besturen van verschil-
lende plaatselijke vereniging al ijverig bezig zijn met
het voorbereiden, het organiseren van aktiviteiten
voor de jeugd in de zonnige-zomer-vakantie-tijd.
Dat is een goede zaak!
Een héél goede zaak.
In voorbije jaren is daar ook het één en ander over
geschreven en is inderdaad het één en ander GE-
DAAN.
Naar ik gehoord meen te hebben is daar de plaatse-
lijke (aktieve) VVV mee bezig en ook besturen van
de verschillende takken van sport, hobbywerk, jeugd-
soos; ook het zwem bad bestuur en dat van de fraaie
leeszaal en bibliotheek.
Sommigen, naar ik gehoord meen te hebben, hebben
plannen om een aardige tentoonstelling in te richten
van leuk hobby- en knutselwerk van de Vordense
jeugd, in een zaal van het Jeugdcentrum.
Nu bestaat de (gedroomde) mogelijkheid dat al die
aktiviteiten elkaar doorkruisen.
Het kan immers een feestelijke hoeveelheid worden!
Kunnen we daar niet wat lijn in brengen en de akti-
viteiten netjes „koördineren", bundelen in een bepaal-
de week of - misschien beter nog - uitsmeren over de
hele zomervakantietijd?
Het bureau van dit blad wil graag als centraal punt
optreden en tijdig in een aparte agenda alle jeugd-
aktiviteiten voor de zomertijd vermelden (bureau Con-
tact, Nieuwstad 12, Vorden, telefoon 1404).
Maar, even oren en ogen uitwrijven . . .
Heb ik dit GEHOORD?
Of wilde ik het graag horen'
Heb ik het GEDROOMD?
Of wilde ik het graag dromen?

Wordt het GEDAAN?
Of willen WIJ (= u en ik) graag dat het GEDAAN
wordt?
In ieder geval: misschien kan het (toch) een hint, een
tip zijn voor besturen en verenigingen om hier eens
tijdig iets aan te DOEN.
Met dank aan de redaktie van dit blad en dank voor
de reaktie van (stellig) vele besturen en verenigingen.

J. C. Krajenbrink,
Ruurloseweg 19, Vorden

Voetbal
RATTI WINT MET l SP. TEUGE

Ratti l afdeling zaterdag heeft de zware wedstrijd te-
gen Sp. Teuge l in hun voordeel weten te beslissen
door vanaf het begin met snelle uitvallen een doel-
punt te forceren. Dit verstoorde enigszins de taktiek
van de gasten die hadden gemikt op een langzaam aan
stormrijp maken van de Ratti-defensie. Toch zouden
zij een mooie gelegenheid krijgen de leiding te nemen
toen bij een onschuldige overtreding de scheidsrechter
de bal op de elfmeterstip legde. De schutter uit Teuge
liet zich intimideren en zijn schot belandde op de lat
en doelman Wassink maakte aan deze illusie een
eind door de bal weg te werken. Ratti kwam terug en
de goed doorgaande Nijenhuis had na een half uur
sukses bij een foutieve terugspeelbal; hij onderschepte
de bal en joeg hem beheerst langs de reeds verslagen
keeper.
In de tweede helft verliet Ratti het middenveld en

groef zich in voor doelman Wassink waardoor er voor
de Teugenaren geen doorkomen aan was. Geen mooie
wedstrijd maar voor Ratti weer twee puntjes.

VORDEN VERLIEST VAN GSCD
Vorden l begon zaterdagmiddag in de thuiswedstrijd
tegen GSCD uit Dieren met een fel offensief hetgeen
verschillende goede scoringsmogeijkheden opleverde.
Zo gingen schoten van Sloetjes en Wentink naast of
over. In de 25e minuut was het raak. Een door Wen-
tink genomen hoekschop werd door Koning keihard
ingeschoten l—0. De vreugde was evenwel van korte
duur want een minuut later werd de goed keepende
Van Bommel gepasseerd l—1.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld en nam Vor-
den in de tiende minuut opnieuw een voorsprong
door een doelpunt van Lubbers. Precies als voor de
rust werd het ook nu in dezelfde minuut gelijk 2—2.
De thuisclub bleef aanvallen en miste kans na kans.
Te ver opdringen werd de geelzwarten vlak voor tijd
nog noodlottig toen GSCD hiervan handig profiteerde
2—3.

Uitslagen afd. zondag: Keyenburgse Boys l—Vorden
l o_6; Reunie 2—Vorden 2 1—0; DEO 2 Vorden
3 4—4; Steenderen 2—Vorden 4 6—2; Vorden 5
Hercules 3 1—0; Vorden 5—Be Quick 6 1 5.

Vordens Toneel nam afscheid van het Nutsgebouw
met een uitvoering, maar komt terug in het
Jeugdcentrum, ook weer met een uitvoering!

Dammen

Zaterdag werden in Vorden de damwedstrijden ge-
speeld om het kampioenschap van Vorden voor la-
gere scholen. Hieraan namen 4 scholen deel. School
Het Hoge kwam uitstekend voor de dag en werd
kampioen met 6 punten uit 3 wedstrijden. De tweede
plaats was voor de openbare lagere school dorp met
4 punten; 3. school Wildenborch met 2 punten en 4.
school Medler met O punten.

VORDENAREN NOG STEEDS BOVENAAN
In de strijd om het damkampioenschap van Gelder-
land voor aspiranten heeft Gerrit Wassink uit Vor-
den thans alleen de leeiding aangezien mede-kandi-
daat voor de bovenste plaats, Tjeerd Harmsma een
wedstrijd minder heeft gespeeld. Wassink won zijn
wedstrijd tegen H. Huisman met O—2.

ASPIRANTENKAMPIOENSCHAP
DISTRTKT OOST
Het aspirantenkampioenschap voor vijftallen van dis-
trikt oost is gewonnen door het eerste vijftal van de
Vordense damclub DCV. Samen met het tweede vijf-
tal mag in maart worden deelgenomen aan het kam-
pioenschap van Gelderlanc

Waterpol l
HEREN VAN VORDEN WONNEN TWEEMAAL
EN SPEELDEN GELIJK

De heren l van de poloclub Vorden 'hebben zaterdag-
avond in het overdekte zwembad te Eefde weinig
moeite gehad om het bezoekende DWV l uit Does-
burg naar een grote 7—2 nederlaag te spelen.

In de eerste speelperiode nam Vorden door Sikkens
met l—O de leiding waarna DWV gelijk maakte. De
thuisclub die aanvallend meer in zijn mars had, sloot
deze periode af met een 2—l voorsprong dankzij een
doelpunt van Sikkens. In de tweede speelperiode op-
nieuw een sterker Vorden dat tot 4—1 uitliep door
doelpunten van Eggink en Mengerink. In de derde
speelperiod hetzelfde spelbeeld. Ditmaal scoorde
Mengerink tweemaal. In de laatste periode was het

Pa's eigen auto.
*n Man kiest een auto niet alleen voor 1 gezin.
Óók om er zelf de show mee te stelen: Datsun 1000 Cherry,

pa's eigen auto.
Neem 't hem eens kwalijk. Daarvoor werd de Cherry Juist

gebouwd l Rjn van lijn met 'n sportieve pit
Oe nieuw ontworpen voorwielaandrijving bijvoorbeeld.
En de dwars-voorin-geplaatste motor. Oe onafhankelijke

vering van elk wiel De grote wendbaarheid en de top van
140 km per uur.

Als pa 'ns een proefrit wil maken.,. Nederland heeft
150 Datsun-dealers.

De Datsun 1000 Cherry

Autobedrijf Herwers B.V.
Plakhorstweg 14
DOETINCHEM
Telefoon 08340-23839

Hummeloseweg 10
HENGELO GLD.

Telefoon 05753-1263

V.LC. „De Graafschap" GA
TE RUURLO
Met vestigingen te: Hengelo - Linde - Ruurio - Vorden

Landbouwers
attentie!

In samenwerking met de hierna genoemde
loonwerkbedrijven, zijn wij in staat

DOLOKAL
met 54% z.b.b. en 5r/f magn. gestrooid op
het land te leveren

Opgave en/of inlichtingen bij b.g. Graatschap-
vestigingen of de loonwerkbedrijven:

H. J. Bosman, Larenseweg S, Vorden (tel. 05752-1874)

Coop. Werkt. Ver. Medo/Ruurlo te Linde
(tel. 05752-6870)

G. J. Haaring 't Zelle te Hengelo GId (tel. 05753-7361)

Ook andere poedervormige meststoffen
zoals o.m. Koperslakkenbloem kunnen
gestrooid geleverd worden

eerst Mengerink die de stand op 7—l bracht waarna
DWV de eindstand op 7—2 bepaalde.

De tweede wedstrijd die Vorden zaterdagavond speel-
de was tegen Brummen 1. In de eerste periode nam
allereerst Brummen met O—l de leiding waarna Men-
gerink de balans in evenwicht bracht. In de tweede
periode een duidelijk beter Vorden dat een 3—l voor-
sprong nam door doelpunten van Elbrink en Oudsen.
In de derde speelperiode een gelijkopgaande strijd,
waarbij Brummen er in slaagde de achterstand tot
3—2 te reduceren. De laatste speelperiode had een
spannend verloop. Brummen slaagde er in de balans
in evenwicht te brengen. Toen bij Vorden Mengerink
uit het water werd gezonden leek een Vordense neder-
laag in het verschiet. De stand was op dat moment nl.
3—3. De Vordense defensie slaagde er evenwel in
deze gelijke stand tot het einde vast te houden..

In Vaassen behaalde de heren l een verdiende 4—6
overwinning op DWV uit Doesburg. De Vordense
doelpunten werden hier gescoord door Mengerink 6x.
De heren 2 van Vorden kwamen zaterdagavond even-
eens uit tegen Doesburg 1. Het werd een spannende
strijd waarbij Vorden geleidelijk aan tegen een A—O
achterstand aankeek. In de slotfase kwamen de Vor-
denaren goed terug en werd de achterstand geredu-
ceerd tot 4—3 dankzij doelpunten van Eggink 2x en
Oudsen.

Elke maandagavond badmintonclub in het
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.
Iedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
ledere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.

Elke vrijdagmorgen week markt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

20 febr. Herv. vrouwengroep dorp
21 febr. Herv. vrouwengroep Wildenborch
21 febr. Herv. vrouwengroep Linde
21 febr. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
23 febr. 25-jarig bestaan NW afdeling Vorden
23 febr. Grote karnavalsoptocht en ontvangst in

het gemeentehuis van De Deurdreajers
23 febr. Karnaval voor gehuwden en verloofden van

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

Jeugdprins in de tent bij Schoenaker
24 febr. Vordense avond karnavalsvereniging De

Deurdreajers in zaal Schoenaker
25 febr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de

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

tent bij Schoenaker
22 febr. Gert en Hermienshow en karna valsbal

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

Boggelaar
25 febr. Karnavalsbal bij café de Boggelaar
27 febr. Gespreksgroep NW
28 febr. Afscheidsreceptie burg. Van Arkel in

zaal Bakker
l mrt. Propaganda/feestavond Jong Gelre in

zaal Schoenaker

1 mrt. Kaartavond v.v. Vorden in de kantine
2 mrt. Propaganda/feestavond Jong Gelre in

zaal Schoenaker
2 mrt. Uitvoering Vordens Toneel in het

Jeugdcentrum
2 mrt. Jubileumfeest LR De Graafschap in

't Wapen van Vorden
7 mrt. Herv. vrouwengroep Linde
7 mrt. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
8 mrt. Uitvoering Jong Gelre afd. Warnsveld

in de Uitrusting te Eefde
9 mrt. Uitvoering Jong Gelre afd. Warnsveld

in de Uitrusting te Eefde
9 mrt. Bal voor gehuwden in café-rest. 't Wa-

pen van 't Medler
I O mrt. Oricnteringsrit De Graafschaprijders

voor iedereen
16 mrt. Feestavond vogelver. Ons Genoegen in

café-rest. 't Wapen van 't Medler
I 1 mrt. Bijeenkomst NVEV (demonstratie)
21 mrt. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
26 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
27 mrt. Herv. vrouwengroep dorp
28 mrt. Dia-avond KPO
10 april Herv. vrouwengroep Linde
15 april Meubel- en tapijtshow Helmink
17 april Herv. vrouwengroep dorp
24 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
2 mei Herv. vrouwengroep Linde

11 mei Nationaal volleybaltoernooi Dash op
het Gemeentelijk Sportpark

14 mei Herv. vrouwengroep Linde, reisje
15 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
5-8 juni Avondvierdaagse Vorden

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