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De voorbereidingen tot het oprichten van een peuterspeelzaal in Vorden zijn
inmiddels zover gevorderd, dat er een kontaktavond zal worden gehouden op
donderdag 6 maart om 8 uur in kleuterschool Het Kwetternest aan Het Jebbink.
Het is de bedoeling begin april onder deskundge leiding te starten met één
morgen per week in het Jeugdcentrum, waar wij de beschikking hebben gekre-
gen over een zaaltje en er zelfs een mogelijkheid is gekreeërd om de kinderen
een fijne speeltuin te bezorgen.
Met het oog op de beperkte ruimte is het van belang uw kind tijdig op te geven
bv. op de kontaktavond, of vanaf donderdag telefonisch op de beide volgende
nummers: mevr. Vunderink 2353; mevr. v.d. Reijt 6847.

Wij hopen donderdagavond 6 maart op een grote opkomst, zodat er ook vele
suggesties van de ouders naar voren zullen komen.

De Peuterspeelzaalkommissie

Nutsavond met problema-
tiek over nierpatienten
Donderdag 27 februari komt op uitnodiging van
het Nutsdepartement Vorden de heer J. van Don-
kelaar een voordracht houden over de problematiek
rond nierpatiënten. Elk jaar komen er ca 300 nieu-
we nierpatiënten bij, die een stadium hebben be-
reikt, waarin behandeling aan een kunstnier het
laatste redmiddel is om in leven te blijven. Het
laatste jaar nam gelukkig het aantal kunstnieren en
transplantaties toe.
Een vergroting van het jaarlijks te verrichten aantal
transplantaties is van groot belang; elke nieuwe
transplantaie maakt plaats voor een nieuwe patiënt
aan een bestaande kunstnier. Bovendien biedt een
geslaagde transplantatie de betrokkene kans op een
beter en normaler leven, dan gebonden aan een
kunstnier.

De heer Van Donkelaar is sekretaris van de afdeling
Delft van de Nier Stichting Nederland en door zijn
werk en kontakten met nierpatiënten zeer met het
nierlijden begaan. Hij zal op duidelijke wijze met
behulp van dia's een overzicht geven van wat er
door de Nierstichting gedaan is, wat thans aan de
orde is en wat er in de toekomst moet geschieden.
De avond wordt gehouden in het Jeugdcentrum en
de toegang is vrij.

Jaarvergadering
gymnastiekver. Sparta
Op 20 februari jl. heef de gymnastiekvereniging
Sparta haar jaarvergadering gehouden in hotel
Bloemendaal. Voorzitster mevr. Sikkens heette de
weinig aanwezige leden welkom en zei te hopen dat
de geringe opkomst te wijten was aan het goed rei-
len en zeilen van de vereniging.
De notulen en het jaarverslag werden goedgekeurd

en uit het financieel verslag bleek dat er het ko-
mend jaar een tekort op de begroting is. De pen-
ningmeester esse hoopt dit aangezuiverd te krijgen
uit een gemeentelijke subsidie en een kontributie-
verhoging.
Vanuit het KNGV zijn ook dit jaar weer kursussen
te volgen. Twee dames hadden interesse in de kur-
sus leiding geven jazz-gymnastiek. Hopenlijk kun-
nen zij (als er meer zaalakkommodatie is) ook in
deze tak van gymnastiek les gaan geven. Het werk-
programma wordt als volgt: 17 maart jeugdturn-
proeven; 24 maart turnproeven; 24 mei jeugdmid-
dag; 10-14 juni avondvierdaagse; 5-12 juli zomer-
kamp Beekbergen. De vakanties lopen gelijk met
de lagere schoolvakanties. Het bestuur heeft beslo-
en de kontributie te verhogen.

Jaarvergadering

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Woensdag 19 februari jl. hUR de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen haar jaarvergadering in zaal
Smit. Presidente mevr. Pelgrum-Rietman opende
deze bijeenkomst en kon o.a. een aantal'nieuwe le-
den verwelkomen, waaronder het 225e lid.
Na de mededelingen volgde het jaarverslag van
de sekretaresse. De vereniging heeft een aktief jaar
achter de rrug, de bijeenkomsten werden bijge-
woond door gemiddeld honderd belangstellende le-
den. Er werden ekskursies gehouden naar de open-
bare leeszaal, de Desso-fabrieken te Oss, het Pine-
turn van Jhr Feith en het tegelmuseum in Otterlo.
Aan kursussen werd georganiseerd de handklos- en
makrame-kursus, de kursus taalontwikkeling is van
start gegaan in samenwerking met de KPO en het
Groene Kruis.
Bij de besuursverkiezing werden de dames Harmsen-
Groot Jebbink en Brandenbarg-Wiersma herko-
zen. Mevr. Brinkman- de Vries was niet herkiesbaar
en in haar plaats werd gekozen mevr. v.d. Houwen-

Goedendorp. Mevr. Pelgrum dankte mevr. Brink-
man hartelijk voor de prettige samenwerking en
voor het vele werk dat zij voor de vereniging heeft
gedaan.
Na de pauze werd de avond besloten met kreatieve
bezigheid en spel.

Jaarvergadering
„De Graafschap"
De vergadering genoot veel belangstelling en meer
dan 30 leden waren aanwezig in de jachtzaal van
hotel Bakker. Bij de opening werden de heren G.
Wunderink sr en M. Gotink herdacht, waarbij een
ogenblik stilte in acht werd genomen.
In het jaarverslag werd teruggekeken op de hoogte-
punten in 1974: de viering van het 40-jarig jubi-
leum met een parade op kasteel 't Kiefskamp en
vervolgens een receptie en feestavond. Een ander
hoogtepunt vormde de Achtkastelenmarathon op 28
september jl. waar meer dan 100 ruiters uit de verre
omgeving aan deel hebben genomen. Gezien het
grote sukses van dit evenement zal op 27 september
a.s. wederom een Achtkastelenmarathon georgani-
seerd worden.
Het financiële verslag daarentegen gaf minder re-
den tot juichen: het nadelig saldo bedraagt niet
minder dan 1.130 gulden. Teneinde dit forsse te-
kort wat te kunnen beperken en tevens in bredere
kring belangstelling te wekken voor de paardesport
is inmiddels een intensieve donateursaktie van start
gegaan.
Tijdens de rondvraag werd een voorstel gedaan om
een tuigpaardenafdcling aan de vereniging toe te
voegen. Dit voorstel werd met veel enthousiasme
ontvangen en de mogelijkheden zullen nader be-
keken worden opdat op zeer korte termijn spijkers
met koppen geslagen kunnen worden.

NCVB af deling Vorden
Voor de NCVB afdeling Vorïïen gaf mevr. Van Lim-
beek uit Rheden een demonstratie met dia's over
wol. /ij verving haar man, de Rhedense schaapher-
der, die ziek is.
Op een prettige wijze verteMe zij over het schaap,
de kudde en de wol. Zij lie^Bwe wol zien, vertelde
over het verven, spinnen en weven. Op het spinne-
wiel dat zij bij zich had, lieten enkele leden zien
dat ook zij het spinnen nog niet verleerd waren.
Door de aanwezigen werd deze lezing met grote
belangstelling gevolgd.

F ranker in g bij abonnement
Port payé
Vorden

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

KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTENIEUWS
Telefoon gemeentehuis 05752-1541 - Telefoon gemeentewerken. 05752-1841

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannink: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week behandelen wij twee onderwerpen:
1. de instelling van een provinciale meldpost knel-

punten; en
2. aanvragen om vergunning ingeovlge de hinder-

wet.

Ad 1.
PROVINCIALE MELDPOST KNELPUNTEN
Hierdoor brengen wij u ter kennis, dat er in Neder-
land met ingang van 1-1-1975 een meldpost is inge-
steld, t.w. een centrale meldpost, waar melding ge-
maakt kan worden ten aanzien van knelpunten in
procedures, waardoor de uitvoering van bouwpro-
jekten wordt vertraagd.
Men kan zich tot de centrale meldpost wenden met
klachten over vertragingen, die direkt of indirekt
een gevolg zijn van het optreden van overheidslicha-
men bij de afhandeling van procedures ter uitvoe-
ring van bouwwerken.
Voor wat betreft de centrale meldpost is de aan-
melding van vertragingen voorshands beperkt tot
die bouwplannen, waarvan de bouwkosten (dus niet
de stichingskosten) een bedrag van ƒ 3.000.000,— te
boven gaan. Teneinde óók binnen de provincie Gel-
derland langs deze weg een maximaal effekt te be-
reiken, hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland
besloten in navolging van de centrale meldpost ook
een provinciale meldpost in te stellen. Bij deze
meldpost kunnen, door een ieder die daarbij belang
heeft, klachten worden ingediend over vertragingen
in de uitvoering van voorgenomen investeringen
van gemeenten, waterschappen, zuiveringsschappen,
partikulieren en bedrijfsleven, waarbij de provincie
direkt of indirekt betrokken is (bv. goedkeuring
besluiten, verklaringen van geen bezwaar, afgifte
vergunning, subsidiëring).

Gedeputeerde Staten zijn van mening, dat middels
dergelijke meldingen zo snel en efficiënt mogelijk
kan worden gepoogd niet aanvaardbare knelpunten
van procedurele aard weg te nemen, indien en voor
zover de provincie daarbij betrokken is. De meldin-
gen dienen schriftelijk aan Gedeputeerde Staten te
worden gericht, onder vermelding van „meldpost
knelpunten" en wel aan de chef van het koördina-
tie- en stafburo, Huis der Provincie, Markt 11 te
Arnhem.
Wij verzoeken u echter alvorens u een dergelijke
stap overweegt, vooraf op de gemeentesekretarie te
informeren in welk stadium de „zaak" zich bevindt.
Bij een melding uwerzijds verzoeken Gedeputeerde
Staten u een opgave te doen waar zij nadere infor-
maties kunnen inwinnen (in ieder geval naam en
telefoonnummer).
Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot
de provinciale meldpost knelpunten, telefoon 085-
457411, toestel 2262.

Ad 2.

AANVRAGEN OM HINDERWET-
VERGUNNING

De volgende personen hebben bij burgemeester en
wethouders een vergunning ingevolge de Hinderwet
aangevraagd:
— de heer H. E. Gosselink, Raadhuisstraat 19 te
Vorden om op het perceel Raadhuisstraat 19, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sektie K nr 2667
de huidige hinderwetvergunning uit te breiden c.q.
te wijzigen in verband met de opslag van samenge-
perste luchtgassen en actyleen dissousgassen;

— de heer B. H. A. Mullink, wonende Ganzensteeg

7 te Vorden om op het perceel Ganzensteeg 7, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sektie D nr 1760
een veehouderij met mestopslag op te richten;

- de heer A. J. Makkink, wonende Kruisdijk 11 te
Vorden, voor het perceel Kruisdijk 11, kadastraal
bekend gemeente Vorden, sektie L nr 123, teneinde
een nieuwe, de gehele inrichting omvattende ver-
gunning voor een veehouderij met mestopslag te
verkrijgen.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot
uiterlijk 8 maart 1975. Voorts heeft ieder de gele-
genheid in persoon of bij gemachtigde mondeling
bezwaren in te brengen in een openbare zitting ten
gemeentehuize op dinsdag 11 maart 1975 te 10.00
uur.

Zij, die niet in persoon of bij gemachtigde op bo-
venbedoelde zitting zijn verschenen, zijn niet ge-
rechtigd tot beroep. Degenen echter die tijdig schrif-
telijk bezwaren hebben ingebracht en niet op de
zitting zijn verschenen, zijn wel tot beroep gerech-
tigd, indien zij niet woonachtig zijn in een gemeen-
te waar ingevolge artikel 9, lid l, onder b of lid 3
der hinderwet, openbare kennisgeving moet geschie-
den.

N.B.

Hierbij delen wij u mede, dat dé heer mr A. J. te
Veldhuis, thans hoofd afdeling II ter sekretarie per
1-3-1975 elders is benoemd en wordt opgevolgd door
de heer mr G. ]. Jansen, die reeds per 1-2-1975 in
gemeentedienst is getreden.

^Kerkdiensten]

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaal (Jeugddienst)
19 uur dr. A. v.d. Hoeven (emer. pred. te Barchem)
Het lied van de week/van de zondag: gezang 283 uit
het liedboek voor de kerken

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. G. W. H. Peddemors van Holten
19 uur ds. G. W. H. Peddemors van Holten

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur

ZONDAGSD1ENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. A. Harmsma, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw. Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan gescbieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen geboor kan het
politieburo. telefoon 1230 of de families Eiierkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45 tot 19.45
uur in bet Groene Kruisgebouw.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor gebeel Gelderland 085-452220.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 UUT
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17-19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Richard, z.v. W. Golstein en J. A. Barink;

Jolinda Wilma, d.v. J. W. Sloëtjes en H. J. Wassink.
Ondertrouwd: geen. Gehuwd: geen. Overleden: geen



SUPER-SLAGERIJ
HAMBURGERS 4 HALEN 3 betalen
GELDERSE SCHIJVEN 4 HALEN 3 betalen
MAGERE SPEKLAPPEN „,,. 198

478
898
398
498
228
98

DUNDERSTOOFROLLAOE

RUNDERLAPPEN
RIBSTUK

500 gram

500 gram

EEN HEEL KILO
slechts

500 gram

500 gram

QflVCMQC "M voor'n heerlijke erwtensoep
DUVUlüLLll MET VEEL VLEES 500 gram

VARKENSPOOTJES 3 stuks

Vleeswaren
PALINGWORST
GEKOOKTE HAM
SNIJWORST
SLAGERSBLOEDWORST
NIERBROOO

ZONNETUIN.
MALSE SLA
GRAPE FRUITS
HANDPEREN
SNAASAPPE !N
BLOEOS NAASAPPE IN
GRANNY SMITHS

2 kroppen

3 stuks

2 kilo

2 kilo

4 kilo

FIJNE HANDAPPEL
± 1 kilo .

DIEPVRIES-VOORDEEL
KIPPEBOUTEN
BRAABKUIKEN
IGLO VISSTICKS
PATATES FRITES
KIPPELEVERTJES

heel kilo

een hele

pak a 10 stuks nu

heel kilo

250 gram normaal 169
nu 2 pakjes

Alles zolang de voorraad strekt

ROOKWORST

500 gram

500 gram

3 stuks....

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

GEKOOKTE BIETEN
HACHEVLEES
KERRYSCHIJVEN
DINSDAG

HUTSPOT
FIJNE VERSE WORST
WOENSDAG

KLAPSTUK
ROBE KOOL
VLEESGEHAKT

500 gram

500 gram

39
398
168

69
298

398
39

228

A&O GRAAG TOT
• VUL NU VOORDELIG UW

DIEPVRIES
VERSE WORSTkilo

kilo

kilo

kilo

•VUL

ii
v
B

k

VARKENSLAPPEN

BRAADR1BJES

MAGERE SPEKLAPPEN

nu

2275

koffer

koffer van 985 voor

WASVOORDEEL
OIXAN ZEEPPOEDER
BONTKRACHT
OMO
DUBRO CITRON
LUX TOILETZEEP

koffer van 780 voor

flacon van 159 voor

3 stukken nu

725
798
695
139
169

^̂ ^̂ >̂ -̂ V̂X*̂ »>»»<»̂ »»»fr̂ ^̂
t$»«*$s«̂ ^̂ s*s«̂ ô<ŝ $̂̂ $̂ ô ô ô ^̂ ^
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jam
confiture, van 209 voor

Closetpapier

VOORDEEL SLIJTERIJ
LEGNER
liter

VIEUX

BESSENGENEVER

LEGNER
liter

GANZEBOOM
liter

BEERENBURG

fles van 13,45 voor

EXTRA ZACHT
hele liter

doos a 12 euro-flessen

945

945
645

1195

1050

650

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETIEI?

BANANENSTAM

SPECULAAS

KRENTEBROOD

TARWEBOLLETJES

van 340 voor

250 gram van 185 voor

770 gram

zak van 110 voor

298

159

225

98

IJSCUPS
EDELASSORTI
MILKY WAY MINI
KANO'S
HAZELNOOT-GOOISE

WIT OF BRUIN
per bakje

CHOCOLADETRAY
voor

per zak

pak a 5 stuks nu

OF SPRITSKOEKEN
nu per pak

98
129
198
98
98

A&O

A&O Halfvolle
Koffiemelk
literfles voor

MANDARIJNTJES per blik nu 79

NUTELLA HEERLIJK OP BROOD
pot van 355 voor ....

van 74 voor 59

UNOX SMAC blik van 178 voor 159

KLOP-KLOP CALORIE-ARME GARNE-
RING van 127 voor 98

blik van 145 voor 129
VANILLE- OF CHOC.VLA MAGER

liter 98

Engels drop QO
Der zak voor %^ ̂ ^

l

VILEDA ZEEM 269

PAP. ZAKDOEKJES 6 x 10 139

PROSET HAAMPRAY grote bus ............... 398

PEPSI COLA literfles van 123 voor 109

Heinz tomaten
ketchup
fles van 229 voor 198
RODE KOOL MET APPELTJES

grote pot 69
SPLITERWTEN 500 gram 119

FIJNE RODE WIJN OLD RUBY
per tles ....v 450

Gavotte witte landwijn
Vin du pais OOK
per fles voor •• •• ̂ ^

NIEUWSTAD 5
VORDEN

TELEFOON 1232



Smidsstraat 2

UPERMA
Vorden

•i!
ff

Telefoon 2308

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager!

IKEURSIAGER
'n goeie slager

VARKENSLAPPEN
RIBLAPPEN
NIPSEPOOT
OSSESTAART
NASI OF BAMI
VERSE WORST

GEHAKT
GEHAKT

Woensdag
gehaktdag

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

1000 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

GEKOOKTE HAM
150 gram

ONTBIJTSPEK
150 gram

PALINGWORST
150 gram

BERLINER LEVERWORST
150 gram

Ï3?- VLUG-KLAAR-DAG 4 HALEN 3 BETALEN
hamburgers, slavinken, schijven tartaar, blinde vinken,
wiener schnitzels

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWNIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

Nu LEERDAM MELK
ALLEEN BIJ ONS

VANILLECOGKTAIL
MAGERE YOGHURT

beker J/2 liter

lite

HALFVOLLE MELK ,,.,
Deze week demonstratie van al onze zuivelprodukten

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
KAS-ANDIJVIE
CITROENEN
SOEPGROENTE
MOOIE «NANAS
GROENE KOOL
WITTE KOOL
Maandag en dinsdag:

ZUURKOOL

HOLLANDSE
500 gram

5 stuks nu voor

per stuk van 359 voor

GESNEDEN
500 gram

GESNEDEN
500 gram

500 gram

III Kassakoopje: 4 GeVUlde kOCkd!

GEBAKSBODEM
FRUBO
voor

MAYONAISE

Calvé

BECEL DIEETMARGARINE

alleen bij ons nu

229

TOILET AIR"
verschillende geuren
voor 239

WITTE PEPER
Euroma

AZ JUSd'ORANGE

van 109 nu

VIVO COLA

van 113 voor

MOSELBLUMCHEN
2 flessen
van 328 - onze prijs

GROTE FLES GLORIX
MET GRATIS MONSTER
nu voor

498

VIVO LEMON LIME

van 108 voor

ULTRA BRITE TANDPASTA

reuzentube

PALMOLIVE SHAMPOO

van 248 - onze prijs

ROSE WIJN
1 litersfles voor 325
2 flessen voor 498

SUN MARGARINE
nu 20 pakjes
van 15,- voor 1175

VIVO THEEZAKJES

onze prijs

Groente- en vleesaanbiedingen
zijn geldig tof en met 22 februari

VivO SinaS een liter
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RAAD VAN VORDEN WIL BIJ
TOETREDING „GEWEST
MIDDEN IJSSEL" SLAG OM DE
ARM HOUDEN

Op voorstel van het kollege van b&w besloot de
raad van Vorden dinsdagavond voor toetreding tot
het „Gewest Midden IJssel" echter met de restriktie
dat de keuze voor dit pre-gewest geen indikatie
geeft ten aanzien van de vorming van een nog gro-
ter gewest, in welke richting ook.

Mr R. A. v.d. Wall Bake:
„aansluiting zoeken bij
Oost-Gelderland"

De heer J. Bosch (PvdA) zag wat betreft de toetre-
ding tot het gewest Midden IJssel enkel voordelen
van samenwerking in de verzorgirigssektor. „Op het
gebied van ruimtelijke ordening, maatschappelijke
ontwikkeling enz. zie ik alleen maar dat het veel
studies en centen gaat kosten. Wij zijn geen voor-
stander van vergroting van het gewest in de richting
Apeldoorn. Amdat de Achterhoek bestuurlijk uit
elkaar wordt getrokken, zijn wij er voorstander van
dat via het gewest Midden IJssel aansluiting ge-
zocht wordt bij Oost-Gelderland. Dit kan een be-
langrijk tegenwicht vormen aan een eventueel ge-
west Stedendriehoek."
De heer J. W. M. Gerritsen (Vordcns Belang) sloot
zich aan bij de woorden van de heer Bosch, evenals
de heer J. F. Geerken (CDA). Mr R. A. v.d. Wall
Bake (VVD) sprak eveneens zijn bezorgdheid uit
over het feit dat Oost-Gelderkind dreigt te verbrok-
kelen. „We moeten ons positief opstellen, de zaak
goed blijven volgen en geen gewest Stedendriehoek"
aldus de heer v.d. Wall Bake, die van burgemeester
Vunderink kreeg te horen dat het maatschappelijk
ontwikkelingsplan betrekking heeft op vervoersaan-
gelegenheden, milieuproblemen, onderwijs enz.
De heer Bosch zou gaarne zien dat de raad nu al een
uitspraak deed (wanneer het tot een groter gewest
mocht komen) dit te zoeken in de r icht ing van een
gewest voor de gehele Achterhoek. Burgemeester
Vunderink wist de raad er van te overtuigen op dit
moment nog geen uitspraak te doen. „Laten we
eerst de her-oriëntatie afwachten en ons dan pas
uitspreken wanneer er meer konkrete gegevens zul-
len zijn. Het is moeilijk nu al een oordeel te vellen",
aldus de burgemeester.

WONINGWETWONINGEN
In verband met de bouw van 56 woningwetwonin-
gen in plan Brinkerhof, nam de raad een besluit tot
het aanvragen en aanvaarden van door het rijk te
verlenen leningen ter financiering van de grond- en
bouwkosten, alsmede van een jaarlijkse bijdrage.
De heer K. Duursma (Vordens Belang) zei bl i j te
z i jn dat hierdoor de wachtlijst woningzoekenden
minder wordt. Hij kreeg van b&w te horen dat bin-
nenkort bekend zal worden gemaakt welk kontin-
gent woningwetwoningen er eventueel voor 1976
uit de bus komt.
De raad besloot vervolgens een subsidie te verlenen

in de restauratiekosten van boerderij „De Baank";
idem voor het jachthuis bij „Het Onstein"; idem
voor het dak van kasteel „De Wiersse", alsmede voor
de restauratie van de molen „De Hoop" in Vorden.
Het agendapunt betreffende de uitgaven en inkoms-
ten Gelderse gemeenten (1967 t/m 1972) zal tot een
eerstvolgende vergadering worden aangehouden.
Voor het bouwrijp maken van h-et bestemmingsplan
Brinkerhof voteerde de raad 23.462,53 gulden (voor
het aanleggen van gedeelten noodstraten). De fir-
ma's J. W. Bi jen hof & /n en Clippers zijn nl. voor-
nemens ieder voor zich 6 woningen te bouwen. „De
woningen mogen ook aan niet Vordenaren worden
verkocht, wanneer gebleken is dat genoemde firma's
voldoende pogingen in het werk hebben gesteld de-
ze woningen aan Vordenaren te verkopen", aldus
kreeg de heer W. A. Kok (CDA) desgevraagd van
burgemeester Vunderink te horen.
Ten behoeve van het a a n s c h a f f e n van een nieuwe
rekenmethode voor o.l. school Linde stelde de raad
354,47 gulden beschikbaar. Voorts werden de voor-
schotten op de exploitatievergoeding over het j aa r
1975 ten behoeve van het bij/onder gewoon lager
onderwijs vastgesteld t.w. bij/., school Het Hoge
S4.971,33 gulden; katholieke school Kranenburg
20.238,63 gulden en school de Wildenborch 6.720,46
gulden.
Met R. K. kerkbestuur wil graag op de plek van de
te slopen kleuterschool te Kranenburg een tweetal
woningen (laten) bouwen. Het betreft een voorbe-
reidingsbesluit opdat aan GS een verklaring van
geen bezwaar kan worden gevraagd, werd door de
raad genomen. 7320,— gulden trok de raad uit voor
de aankoop van het toegangspad tot het gymnastiek-
lokaal.

GROENSTROOK MET WANDELPADEN
LANGS DE BEEK

Voor het herstraten van enkele wegen in plan Xuid
II, alsmede voor de aanleg van een groenstrook met
wandelpaden langs de beek, stelde de raad in totaal
115.8S2,— gulden beschikbaar.
De heer J. W. M. Gerritsen stelde voor om wat be-
treft de aanleg van paden en plantsoenen langs de
Vordense beek (260 vierkante ad 165 gulden per
strekkende meter) dit uit te stellen totdat er klaar-
heid is gekomen wat er gebouwd zal worden. Hij
doelde hierb i j op een eventueel te bouwen dorps-
ccntrum waarvoor zoals bekÉ^
dit te realiseren in plan Xui

cntuci

'u^
plannen bestaan om

Wethouder Bannink (CDA): „We moeten deze aan-
plant zien als een aans lu i t ing op het Vordense bos.
Aanplant voor een eventueel centrum hebben we
nog in petto. Bovendien k^fcien de gelden (kavel-
prijs) ook uit de portemolBles van de bewoners
van plan Xuid", zo stelde h i j .
Burgemeester Vunderink vond een plantsoen bij de
beek van waarde voor de hele gemeenschap. „We
moeten dit uit de sfeer halen van plan Zuid i.c. het
doi pscentrum".
De heer Bosch zag bij dergelijke plannen graag van
tevoren meer inspraak. Hij kwam tot deze opmer-
k ing omdat b&w de raad er op had gewezen nu tot
een uitspraak te komen, omdat het anders te laat
wordt voor het aanplanten. Burgemeester Vunde-
rink /egde overigens wel toe dergelijke plannen in
de toekomst eerder in de kommissie te zullen bren-

gen. De suggestie van de heer Bosch voor een even-
tueel hertenkamp nabij de beek was reeds bij b&w
overwogen. „We hebben dit van de hand moeten
wijzen met het oog op beheersproblemen", aldus re-
ageerde burgemeester Vunderink.

ONDERZOEK VRIJSTELLING
ONROERENDGOEDBELASTING

J. F. Geer ken:
„korrektiefaktor toepassen"

De heer J. F. Geer ken (CDA) informeerde of kate-
chisati-elokalen, verenigingsgebouwen enz. vrijge-
steld kunnen worden van onroerendgoedbelasting,
kreeg van b&w te horen dat dit zal worden onder-
zocht. Voorts maakte de heer Geerken zich ongerust
over de juiste wijze van taxeren van o.a. bedrijfsge-
bouwen. Dit ook met het oog op de heffing onroe-
rendgoedbelasting. Hij kreeg dienaangaande te ho-
ren dat b&w bereid zijn een korrektiefaktor toe te
passen wanneer overbelasting blijkt. „Wij zullen
ons scherp en kritisch buigen over de bevindingen
van de taxateurs", aldus burgemeester Vunderink.
Begin februari is er een hoorzitting geweest over
het basissruktuurplan. De heer Geerken was ont-
stemd over het feit dat de frakties hierbij niet even-
redig waren vertegenwoordigd. „Door een misver-
stand zijn op deze hoorzitting twee leden van de
VVD-fraktie gekomen. Ik ben het met u eens dat
evenredigheid betracht moet worden", aldus bur-
gemeester Vunderink. Ingediende bezwaarschriften
tegen welk plan dan ook zullen in het vervolg voor-
af aan de raad ter inzage worden gelegd, zo werd
de heer Geerken verder nog meegedeeld.
De heer D. Krol (PvdA) kreeg te horen dat b&w
binnenkor t samen met de pas opgerichte tennisklub
zullen gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn
voor het aanleggen van tennisbanen.
Het agendapunt betreffeaJe de rekonstruktie van
de Oude Zutphenseweg ^Pr worden aangehouden.
De bedoeling van b&w is om deze weg te brengen
op 4,5 nieter breedte. De heer Krol verzocht b&w
de mogelijkheid te onderzoeken voor het aanleggen
van een fietspad. „Hier is de veiligheid meer mee
gebaat dan bij een verb^jkng van deze weg", zo
meende hij. B&w zullen wn onderzoeken. Wel vo-
teerde de raad alvast 4900 gulden zijnde de kosten
voor het bestekklaar maken door de Heide Mij.

B&w zijn voornemens deze weg aan te melden voor
DACW-subsidie. De heer Gerritsen waarschuwde er
voor dat alle kapitaalswerken niet opgehangen mo-
gen worden aan DACW-subsidie. „We moeten ook
uit eigen middelen financieren, dit met het oog op
de vraag: hoe lang moet je wachten alvorens be-
kend wordt of DACW-subsidi-e gegeven wordt. De
toestand van bepaalde wegen laat wachten niet al-
tijd toe", zo meende de heer Gerritsen.

Tjeerd Harmsma damkampioen
van Gelderland

De 14-jarige Vordcnaar Tjeerd Harmsma werd za-
terdagmiddag in Arnhem damkampioen van Gel-
derland bij de adspirantcn. Vorig jaar ging hem de
titel net aan cle neus voorbij. Hij eindigde toen met
Gerrit W;assink, eveneens uit Vorden, gelijk boven-
aan. Vier beslissingswedstrijden hadden Gerrit en
Tjeerd nodig om uit te maken wie kampioen ging
worden. Gerrit Wassink bleek toen uiteindelijk de
sterkste.

VAN TEVOREN REEDS FAVORIET
Dit jaar gold bij afwezigheid van Gerrit Wassink
(hij speelt nu bij cle jeugd) Tjeerd Harmsma als ab-
solute favoriet. „Dat favoriet-zijn deed mij niet veel,
ik wist het van tevoren", aldus Tjeerd na afloop van
het toernooi wat lakoniek. De laatste partij zater-
dagmiddag werd gespeeld tegen klubgenoot Joost
Reuver. Remise was voor Tjeerd reeds voldoende
om de titel te behalen. Welnu, het werd remise. Af-

gesproken werk? „Volstrekt niet, er is zowel door
Joost als mij flink geknokt voor een goed resultaat.
Ik kwam zelfs nog in tijdnood, waardoor, gezien de
posities, remise de enige juiste uitslag was.

NIET TE LAAT IN BED
Voor dit kampioenschap heeft Tjeerd Harmsma
niet extra geoefend. „Wel dien je er voor te zor-
gen dat je niet te laat in bed komt." De damsport
wordt door Tjeerd serieus beoefend. Niet alleen
geeft hij zich op de klubavonden voor honderd pro-
cent , ook thuis maakt hij veel studies van in kran-
ten gepubliceerde partijen. „Speciaal de opvatting
van Bronstring spreekt mij aan. Het naspelen van
parti jen is zonder meer nodig, anders bereik je niet
wat."

EERLIJKE VENT
Tjeerd Harmsma (leerling derde klas atheneum)
li jk t een eerlijke vent. Hij stelt tenminste zonder
meer dat zijn liefhebberij voor de damsport nadelig
is voor de studie op school. „Dat ben ik mij terdege
bewust", aldus realiseert hij. Evenals zi jn naaste
omgeving (toen hij zaterdagmiddag thuis kwam,
stond de felicitatietaai i vau pa en ma Harmsma
reeds klaar) leven ook zijn medescholieren met zijn
prestaties mee.
Slechts één par t i j eindigde voor Tjeerd in een ne-
derlaag nl. tegen Crum uit Lunteren, welke laatste
ook zal worden afgevaardigd naar het kampioen-
s c h a p van Nederland dat van 29 maart tot 5 april
zal worden gehouden.
„Een nederlaag vind ik w-el jammer, hoewel ik er
niet van wakker lig. Ik denk maar: van iedere ne-
derlaag leer je wat. In elk geval probeer je bij de
eerstvolgende par t i j beter uit te kijken", aldus
Tjeerd, die vond dat de deelnemers (12) bij dit
kampioenschap meer aan elkaar gewaagd waren clan
vorig jaar .

DRUKKE MAANDEN
Voor de jeugdige Vordcnaar breken een paar druk-
ke maanden aan. In de eerste plaats neemt het
jeugdteam (vi j f ta l len) van DCV, waarvan Tjeerd
Harmsma eveneens deel uit maakt, in maart deel
aan het kampioenschap van Gelderland. Voorts
s l a a n er wat de adspiranten betreft wedstrijden met
het Gelders team op het programma tegen Overijs-
sel (8 maart) en Utrecht (22 maart). Tijd voor an-
dere liefhebberijen bli jf t er voor Tjeerd dan ook
nauwelijks over.

Maandag:
Bibliotheekvan 14—17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus vau 7—9 uur, Jeugdcentr.
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij
Bridgeklub in hotel Bakker
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond NVV

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnas t i ek lokaa l
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal Smit
Reptitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum

Vrijdag:
's-Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
CJV-klubavond in het Jeugdcentrum

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorder-
den blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen

Februari:
20 Hervormde vrouwengroep Wildenborch
22 Bal voor gehuwden/verloofden in zaal

Langeler te Hengelo (Gld.)
24 Toneeluitvoering in het St. Ludgerusge-

bouw te Vierakker
24 Vergadering PvdA in hotel Bloemendaal
26 Jaarvergadering KPO
27 Nutsavond in het Jeugdcentrum

Maart:
l Toneeluitvoering in het St. Ludgerusge-

bouw te Vierakker
1 Feestavond LRV De Graafschap in zaal

„'t Wapen avn 't Medler"
2 Koffieconcert in de bibliotheek
4 Bijeenkomst KPO in zaal Schoenaker
6 Bejaardenkring in het Jeugdcentrum
6 Vergadering PvdA in hotel Bloemendaal
7 Instuifavond v.v. Vorden in de kantine
8 Noapruuversbal karnavalsvereniging De

Deurdreajers in residentie Schoenaker
8 CJV Vorden gaat schaatsen in Deventer

11 Bejaardensoos Kranenburg
11 Hervormde vrouwengroep Linde
15 Bal voor gehuwden en verloofden in c a l e -

rest. „'t Wapen van 't Medler"
18 Lezing NCVB in zaal Eskes
20 Bejaardenkring in het Jeugdcentrum
26 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
27 Hervormde vrouwengroep Wildenborch
31 Meubel- en tapijtshow Helmink
31 Onderlinge wedstrijd LRV De Graaf-

schap in De Gompert te Hengelo (Gld.)

April:
8 Bejaardensoos Kranenburg

12 Doe-maar-raak-dag Dash, Jeugdcentrum
15 Lezing NCVB in zaal Eskes
17 Hervormde vrouwengroep Wildenborch
22 Hervormde vrouwengroep Linde
23 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Mei:
20 Jaarvergadering NCVB in zaal Eskes
21 Ned. Bond van. Plattelandsvrouwen

Juni:
7 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag

14 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag

Juli:
5 Pretty-markt zwemklub Vorden

De besturen van de verenigingen worden ver-
zocht hun aktiviteiten aan ons door te geven
dan kunnen deze in deze rubriek worden op-
genomen.

Bibliotheek Vorden
Onder auspiciën van het bestuur van de Stichting
Openbare Bibliotheek en Leeszaal Vorden zal op
zondag 2 m a a i t a.s. in het gebouw van de biblio-
theek een koffieconcert worden gegeven.
Onder leiding van de Vordense cantor-organist Gijs
van Schoonhoven (spinet), Brand Bronsema (hobo),
Marijke Meijer (cello) en Gini de Noordt (dw.fluit)
dit concert verzorgen, / i j /uilen werkjes van Tele-
mann, Sweelinck, Vivaldi, Loeillet en /agwijn ten
gehore brengen. Dit kwartet trad in november jl.
ook op tijdens het jubileumconcert van de zangver-
eniging Excelsior en oogstte toen veel sukses.
Indien dit concert bij de Vordcnse bevolking blijkt
aan te slaan, is het bestuur van. de bibliotheek van
plan in het winterseizoen 1975/1976 een serie con-
certen te organiseren.
Voor het concert op 2 maart a.s. zijn reeds toegangs-
kaar ten in de bibliotheek verkrijgbaar. Voor het
concert begint zal gratis een-kopje koffie worden
aangeboden.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot de heer E. Coppiëns slaagde te
Apeldoorn voor het diploma moderne bedrijfsad-
ministratie van de vereniging voor leraren. Hij ont-
ving zijn opleeiding van cle heer Luichies te Gorssel.
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Enkele overjarige
bromfietsen tegen
speciale prijzen
1 dames Puch, l Peugeot,
2 heren Puch, type sky-
hunter.
Tevens nieuwe Puch-
brommers zware 2-pers.
om mee naar het werk te
rijden.
2-versneIlingen ƒ 1450,—
3-versnellingen ƒ 1500,—
Puch Scylark, sierlijk en
sportief, 4-versn. ƒ 1775,—

Tweewielerbedrijf
TRAGTER
Zutphenseweg 85

ftlYl

textiel en mode
/choolclermcin

nmdhulwtn»! tot 1387 voRton

Empo en Gazelle
fietsen

en heel goedkope
kinderfietsen bij

Tweewielerbedrijf
TRAGTER
Zutphenseweg 85

Te koop: nieuwe teak-
uittrektafel.
Böhmer, Molenweg 35 te
Vorden

Gevraagd: /it-slaapkamer.
Brieven onder nr 51-1 aan
buro Contact

Wegens griep niet aan de
markt. Haantjes en eieren
aan huis verkrijgbaar.
Poeliersbedrijf W. Rossel
Nieuwstad 45

Te koop: voederbieten.
H. Weenink, Enzerink-
weg 6, Vorden

Gevraagd:
HOVENIERSKNECHT

bij voorkeur met di-
ploma vakbekwaam-
heid.

Fa Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64, Vorden
telefoon 1508 b.g.g. 2054

Te koop: Renault 1600
b.j. 1967. Inl. De Haar 7,
Vorden

Solex brommers
de goedkoopste en meest
simpele brommer en
tevens de zuinigste.
Steeds uit voorraad te
leveren.
Tweewielerbedrijf
TRAGTER
Xutphenseweg 85

Maandag 3 febr. begint
de verkoop weer van de

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's-morgens tussen 9-13.30
uur. Indien dit onmogelijk
is, dan 's-avonds tussen
5-7 uur.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

WEEKENDAANBIEDING

in diverse hippe
kleuren nu

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Zweedse
klompen
met leren kap en houten zool
deze week slechts

f 24,95
WULLINK

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Onze nieuwe kollektie

gordijnstof
is thans geheel gereed.
Kunstenaars van naam ontwierpen
deze mooie dessins voor u.

Komt u keuren en kiezen uit meer
dan 200 soorten.

Al uw gordijnen worden desge-
wenst op ons eigen atelier
vakkundig gemaakt.

Uw / aak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

GELDERS TARWEBROOD
NATUURLIJK

vers van uw warme bakker

Zutphenseweg Vorden — Tekfoon 1384

VOORJAAR 1975

MENGMESTSTOFFEN
voor uw tuin

GAZON- EN
GRASMENGSELS
enz. enz.

Albers Vorden b.v.

i Ik ben mooi,
Ik ruik lekker,
Ik gebruik geen water,
Ik versier uw kamer maandenlang.

T, l

:
(K BEN
HET PAASEI
dat uw vriend, verloofde of man |i'
voor u kocht.

BAN KETB AKKERT J

J. Wiekart

VER. VOOR CHR. NAT.
SCHOOLONDERWIJS TE VORDEN

AANGIFTE
VAN LEERLINGEN

Basisschool „Het Hoge"
Telefoon 2036
Hoofd: A. J. Zeevalkink,
Christinalaan 15, telefoon 1317

De kinderen moeten vóór l okt.
6 jaar zijn.

Kleuterschool „De Springplank"
Schoolstraat 16, telefoon 2389
Hoofdleidster mej. J. Pellenberg

Kleuterschool „De Timpe"
Het Wiemelink 40, telefoon 1904
Hoofdleidster mevr. B. Scholten-'
Bloemendal

Aanmelding van kinderen waarvoor nog geen
kaart is ingevuld, dagelijks aan de scholen
(liefst na half 4)

Van 28-2 t/m 8-3 is het weer boekenweek. Bij
aankoop van tenminste ƒ 12,50 aan boeken
ontvangt u het geschenk „Berich aan de rei-
zigers". Tevens leverbaar het boekje „Als je
leest ben je nooit alleen" ad ƒ 3,50

BOEKHANDEL HIETBRINK tel. 1253

DE C.J.V. VORDEN
organiseert op zaterdag 8 maart
wederom een

SCHAATSMIDDAG
NAAR DEVENTER
kosten bus en entree t/m 14 jaar
ƒ 6,50; ouderen ƒ 7,50.
Vertrek l uur bij het Jeugdcen-
trum, terug plm. half vijf.

Iedereen is van harte welkom. Hoe
meer zielen, hoe meer vreugd.

Opgeven bij P. van Asselt, Zutphenseweg 18,
telefoon 1384 s.v.p. donderdag 8 maart voor
half negen.

Steeds gaarne tot uw dienst voor:

boekhoudingen

belastingadviezen

bedr.ekon. administraties

Problemen met invullen van de belastingaan-
gifte 1974? Maak een afspraak !

Administratie- en belastingadviesbureau

E N Z E R I N K
De Boonk 51 - Vorden - Telefoon 2061

.speciaal
DAMES-
PULL'S

modekleuren

voor u
gereserveerd

11,90
flAMCQ- lange mouw, acryl-

kwaliteit, modekleuren

PÜLL'S
j*t\ f\f\13>90

textiel en mode
'/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorcten

SPÉCIAAL VOOR U H

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

FRICANDEAU
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

1 KILO ...

RIBLAPPEN
500 gram

1 KILO

BIEFSTUK
250 gram

RUNDERROLLADE
iets doorregen 500 gram ..

550
398
7-
548
10.-
398
498

Voor de boterham:

TONGEWORST 150 gram 105
PEKELVLEES 150 gram 148
BOTERHAMWORST 150 gram 89
KOOKWORST (stuk) 250 gram 140

Rund- en varkensslagerij

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Tijdens de verbouwing is de winkel achter
in de slagerij

VERPLEEGSTER
DE WIJK-
„Mooi vak hoor. Ik zou echt niet anders
willen . . . Maar omdat je altijd bij an-
deren over huis bent, wil je 's-avonds
echt iets voor jezelf. Je eigen woonwe-
reldje, je eigen thuis. Daarom heb ik
een fijn stuk tapijt op de vloer. En als
ik dan thuis kom, m'n brommertje bin-
nen zet en m'n leren jas aan de kapstok
hang, dan denk ik, warm en gezellig
toch, met goed tapijt van de vakman.
Wat kan daar nou tegenop?"

'signatuur van beter woonkomfort
Vorden - Warnsveld



Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Jolinda Wilma

Wij noemen haar

SILVIA

Wim Sloëtjes
Johanna Sloëtjes-

Wassink
Monique

Vorden, 22 februari 1975
De Steege l

Dankbaar en blij zijn wij
met dé geboorte van ons
zoontje en broertje

RICHARD

'Wim en Annie
Golstein
Jatqueline

Vorden, 21 februari 1975
De Bongerd 7

Onze hartelijke dank voor
de vele gelukwensen,
bloemen en geschenken,
die wij op ons 25-jarig hu-
welijk mochten ontvangen
en ons dit tot een onver-
getelijke dag hebben
gemaakt.

H- J-
J. J. Eggink-Bijenhof

Vorden, februari 1975
Lieferinkweg 4

Inplaats van kaarten
Voor de overstelpende be-
langstelling tijdens de
ziekte en na het overlijden
van mijn vrouw en onze
moeder

G; H. KUYPERS-
KLEIN NULENT

zeggen wij allen hartelijk
dank.

Alle persoonlijke en
schriftelijke bewijzen van
medeleven zijn ons tot
grote troost geweest in de-
ze moeilijke maanden.

J. H. Kuypers
Elly
Marian

Vorden, februari 1975
Dorpsstraat 12

VOOR

Wapen en Sporthandel

Martens
steeds doeUrcffendI

Zutphenseweg - Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
fel. 1386

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag!

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Hierbij betuigen wij onze hartelijke dank voor
de zeer vele felicitaties, bloemen en geschen-
ken, die wij mochten ontvangen ter gelegen-
heid van ons 50-jarig huwelijksfeest.

U heeft 18 februari voor ons tot een onver-
getelijke dag gemaakt.

Het is ons onmogelijk u allen persoonlijk te
bedanken voor deze blijken van sympathie en
medeleven.

H. S. J. ALBERS

A. ALBERS-WIJERS

Vorden, februari 1975

Tot onze diepe droefheid werd plotseling uit
ons midden weggenomen, na voorzien te zijn
van het H. sakrament der zieken, mijn lieve
vrouw en onze lieve zuster

GR AD A MARIA MOKKINK
echtgenote van H. F. Eugelink

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden: H. F. Eugelink

Vorden: Th. W. Mokkink

Westervoort: Fam. A. Mokkink

Vorden, 20 februari 1975
De Hanekamp 26

De begrafenis heeft plaats gehad op het R. K.
gedeelte van de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Heden is van ons heengegaan onze lieve moe- l
der en oma

JOHANNA MARGARETHA TJOONK

weduwe van A. J. Vruggink

op de leeftijd van 61 jaar.

Hengelo (G.): J. Eelderink-Vruggink
D. J. Eelderink

, Erwin

Vorden: G. J. Vruggink

Vorden: A. Vruggink
C. Th. F. Vruggink-Hasselaar
Joke, Carien

Hummelo: H. Nusselder-Vruggink
A. Nusselder
Hans, André, Ronnie

Vorden: A. J. Vruggink en verloofde

Varsseveld: J. M. Vruggink
G. Vruggink-Smit
Masja

Vorden, 25 februari 1975
„Riethuis", Riethuisweg 4

De rouwdienst wordt gehouden zaterdag l
maart om 12.00 uur in zaal Smit, Dorpsstraat
10 te Vorden, waarna de teraardebestelling zal
plaatsvinden om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Moeder is opgebaard in de aula van De Weh-
me. Bezoek donderdag 27 februari van 17 tot
18 uur.

Heden is van ons heengegaan onze geliefde
zuster, schoonzuster en tante

JOHANNA MARGARETHA TJOONK

weduwe van A. J. Vruggink

in de ouderdom van 61 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Vorden:

Hengelo (Gld.):

J. H. Kornegoor-Tjoonk
W. H. J. Kornegoor

H. Wesselink-Tjoonk
A. Wesselink

en kinderen

Vorden, 25 februari 1975

Heden is van ons heengegaan onze geliefde
schoonzuster en tante

JOHANNA MARGARETHA

VRUGGINK-TJOONK

op de leeftijd van 61 jaar.

Vorden:

Zelhem:

Fam. G. J. Vruggink

Fam. G. Toonk

neven en nichten

Vorden, 25 februari 1975

watlijktude>• ' * . •

boottocht maken,
Middellandse
Zee-cruise,
Amerika-

reis,
leuk

bungalowtje,
eigen auto,vliegreis,

per treinjuxe autobus,
u kiest 't,

wij verzorgen't...

>oooo

de bank voor iedereen

EFCO
NU WEER VOLOP IN VOORRAAD

GROENTE-, BLOÜH- EN
KRUIDEN/ADEN
EERSTE KWALITEIT

Veel voordeliger dan de meeste andere
„merken".
Vraag naar onze kleurencatalogus.

iVLU VEjtik) voeder en vissport

Zutphenseweg 41 - Vorden - Telefoon 05752-1318

SPECIALE AANBIEDING ZEER MOOIE
MATRASs.g. 35 2 zijden doorgestikt

14 cm dik 80 x 190 slechts

f 125.-
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wat dacht je wat!i

'n mooie boks bij Derksen gekocht,

nog geld overgehouden ook,

en nog nooif zo'n gezellige karnaval

gehad !

Hoe je 't ook bekijkt . . . voor moderne vrijetijdskleding
is er maar één adres met zo'n kollektie:

GOE DER N H AL

LOIS

ROY
ROGERS

IFF
LEE LOVE

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend,
dat de raad dezer gemeente in zijn vergade-
ring van 25 februari 1975 heeft besloten dat
een herziening van de volgende bestemmings-
plannen wordt voorbereid:

a. „het Uitbreidingsplan in onderdelen der
gemeente Vorden, Herziening 1962";

b. „het bestemmingsplan Vorden Noord
1969", ten aanzien van het gebied ten oos-
ten van de Almenseweg, ten westen van de
bebouwing van Machinefabriek G. ten Ha-
ve aan de Industrieweg, en ten noorden
van de spoorlijn Zutphen—Winterswijk;

c. „het bestemmingsplan Buitengebied 1970"
ten aanzien van een perceel, gelegen aan
de Kerkhoflaan;

d. „het bestemmingsplan Kranenburg 1971"
ten aanzien van een perceel, gelegen aan
de Eikenlaan.

De onder a, b en c genoemde voorbereidings-
besluiten (die in werking treden op 20-3-1975)
en het sub d genoemde besluit (dat op l maart
1975 in werking treedt), liggen met bijbeho-
rende situatietekeningen vanaf l maart 1975
voor een ieder ter gemeentesekretarie ter in-
zage.

Vorden, 27 februari 1975.

Voor uw aiffor/j/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hllferink, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Uw vakmarrbloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

GEMEEMTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden ma-
ken bekend, dat / i j , met inachtneming van
artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, voornemens zijn de volgende (bestem-
mings)plannen te wijzigen, t.w.:

a. „het Uitbreidingsplan Herziening 1962" in
die zin dat ten aanzien van het perceel aan
de Schoolstraat, naast nr 11, de bestem-
ming van „Halfgesloten bebouwing" wordt
gewijzigd in „Open bebouwing klasse C";

b. „het bestemmingsplan Kranenburg 1971"
in die zin, dat ten aanzien van een perceel
aan de Eikenlaan de bestemming van
Openbare en/of Bijzondere bebouwing (de
v.m. kleuterschool) wordt gewijzigd in
Open bebouwing klasse C.

De op deze wijziging betrekking hebbende
bescheiden liggen vana f l m a a i t 1975 t/m 15
maart 1975 voor een ieder ter gemeentesekre-
tarie ter inzage, gedurende welke termijn een
ieder schriftelijk bezwaren kan indienen bij
burgemeester en wethouders voornoemd.

Vorden, 27 februari 1975.



Volop

VOORJ A ARS'
STOFFEN

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: prima jonge
hennen, ras: Hubbard.
Volledig geënt en tegen
de leg. Bretveld, Ruurlo-
seweg 88, Hengelo (GUL),
telefoon 05753-7282

Fruitbedrijff Medler
Door de grote vraag van
appels voorlopig iedere
zaterdag verkoop van 9-12
uur. Gaarne opgaaf van

Goudreinet
Golden Delicious
Lombarts en
Stoofperen

minimum-afname 5 kilo

SUPERBENZINE
91,5 cent
KEUNE

Industrieterrein
Vorden

H.H. VEEHOUDERS

Het gevaarlijke speenbetrappen behoort tot
het verleden. Mits u uw koeien een PEPER
UIERNET aan doet. Elke veehouder die ze
in gebruik heeft zal u direkt dit merk aanra-
den. Steeds in voorraad, franko huis. Kaptui-
gen ook steeds in voorraad.

A. R. WAGENVOORT
Stalinrichting, Julianalaan 16, Vorden, tele-
foon 05752-1259

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

•A-
Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF.

EN TOCH . . IS

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1295

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Voordelige
dameskonfektie
koopt u bij de
grote matenspecialisf
KONFEKTIEBEDRIJF

AMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden

Indien nodig maken wij
naar maat. Keuze uit meer
dan 100 modellen

Laaf nu uw

MOTORMAAIER OF
HANDMACHINE

SLIJPEN OF REVISEREN
Door aanschaf van een nieuwe
slijpmachine kunnen wij uw
machine VAKKUNDIG slijpen

Gebr. Barendsen
Vorden - Zutphenseweg - Tel. 05752-1261

welk®® ii
POTGROND
(diverse soorten)

GAZONGRASZAAD

SPORTVELDMENGSEI

PLANTSJ ALOT1 EN

BLOEM- EN TUINZADEN
(alle soorten)

naar de Welkoop-winkels van

V.L.C. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Hengelo: Spalstraat 37 Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20Ruurlo: Stationsstraat 14

Grandioze aanbieding tot 31 maart!
Kies nu uw favoriete Simca, Franse Chrysler of
Matra. Dan krijgt u er een heel lang kado bij.
Van ons, in samenwerking met Chrysler Nederland N.V.
Bij de 6 maanden fabriekgarantie nog eens
6 maanden garantie extra! Dat betekent dus
12 maanden lang extra voordeel, extra zekerheid,
extra veiligheid. En al onze 29 modellen hebben al
zoveel waardevolle extra's. Onze vergaande
service is er een van.
Deze extra garantie krijgt u als uw auto wordt
afgeleverd in de periode 1 februari t/m 31 maart
1975.

CHRYSLER
NEDERLAND

SIMCA-CHRYSLER
Langleve uw auto...gegarandeerd!

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

Chr. Huishoudschool
School voor lager- en middelbaar huishoud- en nijverheidsonderwijs
Het Hoge 41 - Vorden - Telefoon 05752-1512

AANGIFTE VAN LEERLINGEN VOOR HET

KURSUSJAAR 1975/1976

LHNO (lager huishoud- en nijverheids-
onderwijs) 4-jarig

Ie jaar (brugklas) toelatingseis: 6 klassen basisschool

2e jaar toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden
1 jaar voortgezet onderwijs

3e jaar toelatingseis: onder bepaalde voorwaarden
2 jaar voortgezet onderwijs.

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

De direktrice: L. A. N ij hof f

Zoekt u nieuwe

vloerbedekking
in uw woon-, slaapkamer off
keuken, off moet uw trap
bekleed worden!

Wij kunnen u uit voorraad
leveren.

Vraag eens prijsopgaaf

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

opleuering
altijd

op tijd!

BOUWBEDRIJF
A JEIM BRIIMKE S

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

concoiims
hengelo <gid.>
tel. 05753-1461

DANSEN

2 maart
Lemmon Five

Schoenenhuis
Jansen

Nog tot en met a.s. zaterdag
kunt u protiteren van

SCHOENEN
VOOR DUMPPRIJZEN

nog slechts 2 dagen schoe-
nen kopen tegen abnormaal
lage prijzen.
Doe nu uw voordeel, daarna
is het definitief afgelopen !
p.s.
Bij ons nog aanwezige repara t ie
schoenen kunnen nog worden af-
gehaald tot en met vrijdag 7 maart
a.s.

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat 34 Vorden Tel. 1304
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36e jaargang nr 51 DERDE BLAD CONTACT -VORDERT
Gemeentearchitekt J, van den Broek

Boekje samengesteld
„Vorden in oude ansichten"

„Vorden is een oud dorp, ontstaan in de schaduw
van kasteel Hackfort en vooral kasteel Vorden. De
naam is waarschijnlijk ontleend aan de voorde, zo-
als een doorwaadbare plaats vroeger werd genoemd.
Het te doorwaden water zal dan de Hackfortse beek
zijn geweest, die ook wel Vordense beek wordt ge-
noemd", aldus schrijft gemeente-architekt J. van den
Broek als inleiding in het boekje „Vorden in oude
ansichten".

GROOTVADERS TIJD
Dit boekwerk, uitgegeven door de Europese Biblio-
theek in Zaltbommel, is op verzoek van deze biblio-
theek door de heer v.d. Broek samengesteld en is
thans in de plaatselijke boekhandel verkrijgbaar.
De bedoeling ervan is dat werd vastgelegd hoe Vor-
den er uit zag in grootvaders tijd, dat wil zeggen in
de periode die ligt tussen 1880 en 1930.
In augustus 1974 deed de heer v.d. Broek een be-
roep op de Vordense bevolking om foto's, ansichten
enz. beschikbaar te willen stellen voor dit boek-
werk. „Ik heb hier veel reakties op gehad, niet al-
leen uit het dorp maar ook van daarbuiten. In
totaal ontving ik 457 foto's enz. Ook o.a. een boek-
je van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer,
waarin Vorden wordt aangeprezen als een gezonde
plaats, hoog en droog gelegen, gezond, malariavrij,
lage zuigelingensterfte. Door doktoren als gezond-
heidsoord aanbevolen. Tuberculose komt weinig
voor!"
„Toen ik al die reakties op een rijtje had gezet, be-
gon het moeilijke werk pas. Ik moest nl. schiften
totdat ik 76 bruikbare foto's en ansichten over had.
Daar kwam bij dat elke afbeelding van een passen-
de tekst moest worden voorzien (per bladzijde, het
boek telt 80 pagina's konden 2350 letters en letter-
tekens worden geplaatst.
Natuurlijk heb ik ontzettend veel steun gehad van
diverse mensen. Vooral bij de groepsfoto's was het
een klus om de juiste namen te achterhalen. Frap-

pant was dat één van de kleuters op een foto van
rond 1900 zich nog alle namen wist te herinneren",
aldus de heer v.d. Broek.

DE MOEITE BELOOND
In totaal heeft hij met ca 60 personen gesprekken
gevoerd. Gedurende twee maanden besteedde hij al
zijn vrije tijd aan het boekwerk. De moeite is be-
loond, want het geheel ziet er keurig verzorgd uit
en geeft een uitstekend beeld van hoe Vorden er
rond de eeuwwisseling uitzag.
„Gezien de dorpsmentaliteit moest je natuurlijk
goed opletten dat je niemand op de zere tenen ging
staan. Een foto van Concordia, dan ook een foto van
Sursum Corda. Bijzondere scholen, dan ook de open-
bare scholen", aldus de heer v.d. Broek, die wel
vond dat hij een bewuste JBuze heeft gemaakt bij
het selekteren van de foto'Mr
Herinneringen aan de stoomtram in 1903; de dorps-
pomp in het hartje van Vorden; gymuitvoeringen
rond het jaar 1909; de overtuin van hotel Ensink
(tegenwoordig hotel Bakker): het oude gezellige ca-
fé De Zon; de Kroezeboom^»ls die in volle glorie
aan de Zutphcnseweg prijlue; de Peppelbrug over
de Vordense beek; brandbestrijding rond de jaren
1920; kortom teveel om op te noemen, waarbij me-
noge oudere Vordenaar nog wel eens met een pein-
zende blik in de ogen zal terugdenken aan „de goe-
de oude tijd".
„Hoewel we deze tijd wellicht beter niet terug kun-
nen wensen, is het toch aardig achterom te zien
naar een vroegere periode en iets te proeven van de
gemoedelijkheid die er toen heerste bij het langzame
levenstempo. Met dat doel is het boekje samenge-
steld, niet als een historisch overzicht, maar als een
rondblik in en om Vorden omstreeks het begin van
deze eeuw", aldus gemeente-architekt v.d. Broek.
Het boekje kost in de winkel ƒ 21,60. Op het oog
wel wat duur, maar gezien de geringe oplaag wel
begrijpelijk.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

DIA-AVOND RIA EN JAN LENSELINK

Donderdag 27 februari komen Ria en Jan Lense-
link, u allen wel bekend door de brieven van hen
die regelmatig in Contact worden afgedrukt, iets
verellen over hun werk in Iran (Perzië). Ze doen dit
aan de hand van dia's. In het bizonder willen we de
jongeren van Vorden en omgeving uitnodigen deze
avond mee te maken. Maar iedereen is natuurlijk
van harte welkom om op deze manier iets meer te
weten te komen over het werk dat Ria en Jan daar
doen. Deze avond wordt gehouden in De Voorde.

De Interkerkelijke Jeugdwerkgroep

JEUGDDÏENST IN HERVORMDE KERK

A.s. zondagmorgen belegt de Herv. Jeugddienstkom-
missie de maandelijkse jeugddienst in de Hervorm-
de dorpskerk. In deze dienst zal voorgaan ds. J. Vee-
nendaal. In overleg met de kommissie is het onder-
werp voor de dienst en voor de preek: „Is God wel
al-machtig?" De jeugd en iedereen die komen wil is
hartelijk welkom (/.ie de advertentie in dit blad).

JONGERENKOOR START, WIE ZINGT MEE?

Volgende week donderdagavond gaat in het Jeugd-
centrum het Jongerenkoor van start; voor jongeren
vanaf 15 jaar. De heer Nuis, welbekend als dirigent
van Excelsior, gaat het werk waarmee de cantor-
organist van de Herv. kerk Gijs van Schoonhoven
begonnen is, voortzetten. In goed overleg. Wie mee
wil zingen is van harte welkom en kan zich ook aan-
melden bij de beide predikanten van de Herv. kerk
de jeugdouderlingen Ooskamp en Aartsen en ook

bij Gijs van Schoonhoven. We nodigen de jeugd
uit te komen en mee te zingen.

WERELDGEBEDSDAG

De wereldgebedsdag (vroeger de vrouwen-wereldge-
bedsdag; maar nu zijn de mannen evenzeer welkom)
wordt dit jaar gehouden op vrijdagavond 7 maart.
In Vorden wordt deze gebedsbijeenkomst dit keer
gehouden in de katholieke kerk te Kranenburg. Bij
de ingang van deze kerk zijn liturgieën tegen een
kleine vergoeding verkrijgbaar. Er wordt in 160
landen en landstreken deelgenomen aan deze we-
reldgebedsdag. Christenvrouwen in Egypte hebben
dit jaar de liturgie samengesteld. Het thema is:
„Wordt allen één".

KERKDIENST VAN DE RAAD VAN KERKEN
VORDEN/KRANENBURG

Van de Raad van Kerken ontvingen we het volgen-
de bericht over -een dienst in de Lijdenstijd op vol-
gende week zondag 9 maart in de Gereformeerde
kerk. Het onderwerp van die avond is: „De voet-
wassing" (Johannes 13 vers 1-17). De voetwassing is
een uitbeelding, een zinnebeeld van het buitenge-
wone dienen van Jezus in ons bestaan (het bewijs
van zijn liefde tot het uiterste). Het is in de tweede
plaats -een voorbeeld ter navolging (Ik heb u een
voorbeeld gegeven opdat ook gij doet zoals Ik u ge-
daan heb). Wij zouden graag willen dat alle bezoe-
kers in deze dienst zouden willen nadenken over:

1. wat het zich laten dienen door Jezus Christus
voor ons betekent;

2. wat het dienen van elkaar in navolging van onze
Heer inhoudt.

Bovendien zouden wij graag willen dat verschillen-
den van u hun antwoord schriftelijk zouden willen
zenden aan de voorzitter van de Raad van Kerken
ds. Jansen, Mispelkampdijk 24. De dienst zal worden
geleid door ds. Kuhlemeier en ds. Jansen en door
pastoor Sutorius.

Vastenaktie: Veeteelt in Afrika
De katholieken van het dekenaat Zutphen zijn van
plan 30.000 gulden bijeen te brengen om in Afrika
een centrum voor veeteelt van de grond te helpen.
Dat moet gebeuren in het kader van de Vastenaktie:
met Pasen moet het geld op tafel liggen.
Daarna gaat het naar Nkonva-Wurupong in Ghana
de vroegere Goudkust. Dat is een echt boerenge-
bied, maar er zijn geen boeren in de betekenis die
wij aan dat woord hechten. De mensen produceren
in hoofdzaak voor de eigen behoeften. Dat houdt in
dat de jeugd er geen toekomst ziet. Die trekt naar
de stedelijke gebieden, maar daar is ook geen werk
te vinden.
De Nederlandse pater P. Wenders kwam enkele ja-
ren geleden op de, gedachte wat jongeren aan het
werk te zetten door ze een en ander bij te brengen
over veeteelt. Een groep jongelui ging een stel big-
getjes grootbrengen en dat is een geweldig sukses
geworden. Daarna werd de zaak uitgebreid met kui-
kens. De jongeren bouwden een stel kippenhokken
van leem en begonnen daar met honderd kuikens.

Die hokken zijn geen sukses geworden. De lemen
onderkomens waren niet bestand tegen de tropische
regens.
Men heeft intussen vijf jaar ervaring opgedaan en
de zaak komt steeds beter van de grond. Er zijn nu
26 jongens en 8 meisjes in opleiding.
Maar nu moet men verder. Voor de kippen en de
varkens moeten er onderkomens komen, die wel
bestand zijn tegen het tropische klimaat en ook het
aantal kuikens moet groter worden. De mensen van
het dekenaat Zutphen willen nu geld geven voor
de bouw van drie goede kippenhokken, voor dui-
zend kuikens en voor een varkensstal. Het bouwen
van de hokken en de stal gebeurt onder goed toe-
zicht door de jongens zelf. Daarom is de zaak met
dertig mille bekeken.

Het adres van pater P. Wenders is: Catholic Mission
P.O. Box 19, Nkonya-Wurupong, vr. Ghana. Als u
hem sukses wilt wensen kunt u dat doen in het
Nederlands.

Voetbal
DEN DAM l - RATTI 11-1
Het is Ratti gelukt één puntje m-ee te nemen van-
uit Azewijn, waar het op bezoek was bij Den Dam
de nummer twee op de ranglijst na Ratti.
In deze wedstrijd, welke het aanzien ten volle waard
was, kregen beide teams kansen om tot scoren te
komen, doch voor de rust werd hiervan geen ge-
bruik gemaakt.
Direkt na de rust wist Den Dam de score te opene-
nen door uit een vrije trap raak te schieten. Ratti
probeerde nu wat terug te doen en viel verwoed
aan, maar het moest tot ongeveer vijftien minuten
voor afloop wachten alvorens Overbeek een voorzet
van Haverkamp kon verzilveren en daarmee de ver-
diende gelijkmaker kon laten aantekenen. Met deze
uitslag konden beide ploegen tevreden zijn.
A.s. zondag speelt Ratti^jkiis egen GWW.

GSCD l - RATTI l (afdeling zaterdag) 3-0
Kon R a t t i vorige week GSCD nog op een gelijkspel-
houden, afgelopen zaterdag gelukte het niet, mede
doordat er vier spelers^^aren verhinderd. In de
eerste helft leek niets cflpp dat Ratti de mindere
was. Met doelman Wassink in topvorm en ook de
als laatste man foutloos opererende Klein Ikkink
pareerde Ratti bekwaam de aanvallen van de Die-
rense spitsen. Via een versterkt middenveld werd de
zaak goed onder kontrole gehouden en waren er
zelfs enkele kansjes op een goal bij snelle uitvallen
vooral via de vlengelspitsen Dijkman en Kaemingk.
In de tweede helft kwam de kentering. Eerst door
onnodig weggegeven corner welke door een woud
van spelers tenslotte achter Wassink belandde 1—0
en later door te laat ingrijpen op het middenveld
waardoor een solo bekroond werd 2—0. Na deze
goal raakte bij een onschuldig lijkende valpartij een
GSCD-speler gewond dat hij met een gebroken been
vervoerd moest worden. Hierna was de lol er af en
kon GSCD als toegift nog een derde goal scoren.

VORDEN l - DEO l 3-0
Vorden l benutte de vrije zondag door het spelen
van een vriendschappelijke wedstrijd tegen DEO uit
Dijkhoek. Het werd een sportief gespeelde ontmoe-
ting, waarbij voor de toeschouwers niet veel te ge-
nieten viel. De thuisklub had het beste van het spel
hoewel er over en weer diverse kansen om zeep
werden geholpen. Bij de rust leidde Vorden met 1—0
dankzij een fraai doelpunt van Te Veldhuis.
In de tweede h^lft kreeg DEO na tien minuten een
dot van een kans. Doelman Meyeyr was reeds ge-
klopt doch de midvoor wachtte te lang met schieten.
Na 25 minuten werd het 2—0 toen Eggink op de
rand van buitenspel raak schoot. Tien minuten voor
tijd strafte Heersink slecht uittrappen van de DEO-
doelman doeltreffend af 3—0.

PTT l - VORDEN l (afdeling zaterdag) 2-1
Vorden was in de uitwedstrijd tegen PTT uit Apel-
doorn (van welke ploeg vorige week met 4—0 werd
verloren) ernstig gehandikapt door het niet meespe-
len van Van Eist, Bos en Eijerkamp. Desondanks
startten de geelzwarten met een fel offensief. Er ont-
stonden verschillende kansen doch de afwerking liet
te wensen over. De tegenaanvallen van PTT waren
niet van gevaar ontbloot hetgeen tweemaal achter-
een bleek 2—0.
Tn de tweede helft gaf Vorden de toon aan waar-
door PTT diverse keren met de rug tegen de muur
werd gezet. Halverwege deze tweede helft gelukte
het WTammes de achterstand tot 2—1 te verkleinen.
Vorden bleef ,,jagen" doch het toch wel verdiende
gelijkspel bleef uit. 2—1 was de eindstand.

GELIJKSPEL VOOR VORDEN IN TIEL
Vorden speelde in Tiel tegen Vahalis. In de eerste
periode bleef het 0—0. In de tweede periode blun-
derde de Vordense defensie waardoor h-et 1—0 werd.
De derde periode kenmerkte zich door een fanatiek
aanvallend Vorden hetgeen resulteerde in 1—1. De
laatste periode gaf een gelijkopgaande strijd te zien
waarin niet meer gescoord werd.
De heren 2 van Vorden speelden tegen de Berkel-

springers 2 uit Almen. Het werd een verdiende 3—0
overwinning voor Vorden.

DAMES VAN VORDEN NIET SUKSESVOL
De dames van Vorden speelden dit weekend twee
v/edstrijden. Het werden voor Vorden teleurstellen-
de ontmoetingen want zowel tegen OKK als tegen
l ,ivo moest met een nederlaag genoegen worden ge-
nomen.
De ontmoeting tegen OKK had een spannende ver-
loop welke uiteindelijk resulteerde in een 4—3 zege
voor OKK.
Tegen Livo uit Lichtenvoorde was Vorden kansloos
( n werd met 4—0 verslagen.

met tante Loes
Doar zo'k toch hoaste ruzie kriegen met dat vrouws-
mense — ik zal eur moar „tante Loes" nuumen. Ge-
lukkig dat „tante Loes" zoo wiet weg woont da'w
mekare niet tegenkomt, anders was et vaste niet
goed egoan. Zie schrif ok — net as ik — stukskes in
de krante. Moar zie schrif groote stukken veur een
blad dat et heele land deur kump en hef natuurlek
volle meer onderrich ehad — wat dat betreft past
mien tegenoaver eur alleene moar nederigheid en
stille wezen. Moar as ik meene da'k geliek hebbe is
dat te volle evroagd. Zie schreef oaver et tande poet-
sen. Sinds joar en dag is ons veurehollen hoe nuttig
of dat was. En wi'j wissen niet anders of dat was
zoo, moar ok dat „deskundigen" graag slim oaver-
drieft. En nou hadden ze in Engeland de proef op
de som enommen. Dertienduuzend kinder bunt on-
derzoch — at de wetenschap zoo iets anpakt daet ze
et ok metïène goed. En zie zölt wel effen met de
oogen hemmen stoan knipperen, de tande wazzen
allemoale even goed of even slech, of ze nou epoetst
of niet epoetst woddenl Toch iets um stille van te
wodden. Moar dat is niks veur „tante Loes", zie grip
ineteene de penne. Viefentwintig joar is d'r epleit
veur tande poetsen, zie wil dat nog wel een kwart
eeuw volhollen. Want dat poetsen mot deurgoanl
Nog meer moeite an besteden as vrogger! An wat
zoo vake ezeg is, is bi'j eur gien twiefel meer meu-
gelek.
En ak eur nou tegenkwamme zo'k tegen eur zeggen:
„Tante Loes, i'j bunt een eigenwieze tante. Wat i'j
doet is, wat ze met een vies woord „indoctrinatie"
nuumt. Dat vin ik heelemoal niet mooi van ow!"
En dan ha'w vaste ruzie ekregen.
Ik zol eers probeern eur te oaverbluffen. „Et sprekt
toch vanzelf dat et schoone poetsen van de mond
verkeerd is veur de tande. Probeert moar es met een
hond. Gooit um ergens wat dreuge butjes en wat
pleatjes leverworst neer. Wat zol die hond dan
doen? Eerst pakt e die lïverworst en at e dan nog
zin hef zöch e misschien die butjes op. Woarum
zollen die bakfceriën dat anders doen? die lust ok
liever suuker! alleene at 'r niks anders is begint ze
van armoed an de tande!
En „steriel", helemoal bakterievri'j besteet nergens
op de wèèrld, doar hoef i'j ok niet oaver de prak-
kezèèrn. Nee, dat poetsen mot wel heel slech wezen
veur et gebit!" Dat zol natuurlek ok niet de heele
woarheid wezen. Want dan mossen de ieverige poet-
sers de slechtste tande ehad hemmen. En zoo was et
ok weer neet.
En veur de feiten wi'k graag mien theorie weer an
de kante zetten. Moar a'w dan van weerskanten me-
kare de kaste uutevïègd hadden zo'k zeggen: „Tan-
te Loes, loa'w d'r wieter gien ruzie oaver maken.
Moar at de stukken uutwiest da'j ongeliek hebt mo'j
doar niet zoo eigenzinnig tegenin goan. En dan he'k
zo'n idee. Ik heb es bi'j een boer estoan die een hek-
kenspost in de grond graven. Een zwoare stam uut
de bongerd. En zoo hard as iezer. Hie dach dat die
pos wel viefentwintig joar kon stoan. Umdat e zoo
hard was en zoo dikke. Moar een joar later viel e
al umme, met hek en al. Vlak boaven de grond hee-
lemoale vergoan en van de bakteriën deurevretten.
Dat holt deugen niet veur dat werk. Een kwestie
van soort en erfeleke anleg. En dat zol met die
slechte tande ok wel es met können spöllen.
Loat ze moar es een proef nemmen met een paar
duuzend éénei-ige tweelingen. Ik verwachte dat ow
dan wel een lech op zal goan. En hoef i'j niet an 't
neulen te blieven oaver dat tande poetsen. Want
dat gif toch moar ruzie . . ."

d'n Oom



„Kees Vellekoop vrij"
Motie van de heer Van Leeuwen
rolt als sneeuwbal door het land

„Ik wil het eerlijk bekennen: toen ik wegging bij
Kees, stond het huilen me nader dan het lachen.
Toen wist ik: over twee minuten gaat die deur van
zijn cel van vier bij vier meter weer achter hem op
slot. Het is beschamend voor het Nederlandse volk
dat wij een politieke gevangene hebben."

Voor/.itter E. van Leeuwen van de PvdA afdeling
Ruurlo heeft een bezoek gebracht aan Kees Velle-
koop in een gevangenis in Den Haag. Een uur lang
mocht hij in de kamer van de direkteur srpeken
met de jongeman voor wie hij een aktie tot vrijla-
ting heeft opgezet. Een motie aan minister-president
Den Uyl en defensieminister Vredeling, opgesteld
door de afdeling Ruurlo en vervolgens aangenomen
door het gewest Arnhem rolt nu met sneeuwbal-
effekt door ons land.
„Ik heb het ervaren als zeer triest en beklemmend,
dat deze jongen om zijn geweten in de gevangenis
zit. Hij weigerde militaire dienst. Kees draagt het
gelaten, maar hij is van plan door te gaan, omdat
de wet gewetensbezwaren nog geen voorziening kent
voor zuivere gewetensbezwaren. Die wet is dus niet
juist", aldus de heer Van Leeuwen.

AANfi D NGEN
5 MAAL VOORDEE
Koelkast
dubbeldeun merk „Erres" inhoud
225 liter, drie sterren vriesvak, au-
tomatische ontdooiing
868,- nu 595,-

Afzuigkap
zeer laag ruisniveau, twee snelhe-
den, binnenverlichting, afmeting
breed 60 cm, diep 50 cm
356,- nu 225,-

Cassetterecorder
„Philips"
voor net- en battei ijvoeding, kom-
pleet met mikrofoon, aansluitsnoe-
icn , kassette C 60 en batterijen
289r nu 189,-

Strijktafel
„Tornado" sterke, ademende licht-
gewicht konstruktie. Nieuwe kleu-
ren, t i jde l i jk van
65, - nu '. 52,50

Closetzitting
kunsts tof in de kleur oranje. Een-
voudig te bevestigen, gemakkelijk
schoon te maken
27,75 nu 18r50
ZOLANG ER VOORRAAD IS bij

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

SPECIALE AANBIEDING

Groene kuitlaarzen
maten 41 tot en met 46

f 14,95
WULLINK

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

REKLAME

vrijdag en
zaterdag:

CARA MIA'S

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

„Kees wil wel plaatsvervangende, alternatieve dienst
doen. Hoort een dergelijke man clan in een gevan-
genis thuis? Neem de Jehova's Getuigen. Hun moti-
vering voor dienstweigering wordt als een zuiver
gewetensmotief aanvaard. Waarom het geweten van
Kees Vellekoop niet? Gelden voor het geweten dan
alleen godsdienstige bezwaren en niet politieke of
humane bezwaren?" vraagt Van Leeuwen zich af.
De PvdA afdeling Ruurlo staat niet alleen in haar
afwijzing van de gevangenisstraf voor Kees Velle-
koop. Van Leeuwen weet dat er al eerder tegen is
geprotesteerd. Tijdens het politiek avondgebed in
Amersfoort is gezegd: het is beschamend dat we een
politiek gevangene hebben. Kardinaal Alfrink heeft
ook geprotesteerd. En de Raad van Kerken heeft in
april vorig jaar al aangedrongen op gratie.

De Ruurlose PvdA-voorzitter: „In Duitsland en De-
nemarken is deze zaak al opgelost. Daar is elk ge-
wetensbezwaar tegen militaire dienst aanvaard en
heeft men vrije keuze van vervangende dienst. In
Duitsland gaat het om vijftigduizend jongeren.
Maar de gewon-e rechtsgang om zover te komen
blijft gehandhaafd.

Neem nu ons land. Alternatieve dienst duurt al drie
maanden extra. Wanneer men erkenning krijgt als
gewetensbezwaarde heeft de hele procedure drie tot
vier jaar gekost. Als je dat er allemaal voor over
hebt, dan hoeft er nauwelijks meer aan de zuiver-
heid van het gewetensbezwaar te worden getwijfeld.
Maar men is bang dat er meer arbeidsplaatsen moe-
ten komen. Als jongens alternatieve dienst doen, is
dat een extra probleem op onze krappe arbeids-
markt. Het is bekend, dat minister Boersma zich er
daarom tegen heeft verzet. Maar je mag gewetens-
motieven toch niet laten wijken voor ekonomische?"

Een oplossing die de heer Van Leeuwen voor ogen
staat is „dienstweigeraars laten werken in samen-
werking met het ministerie van Kuituur, Rekreatie
en Maatschappelijk Werk, op sociaal kultureel ge-
bied". „Kijk", zegt hij „neem bijvoorbeeld een or-
ganisaie als Amnesty International. Die kan in ons
land wel vijftig man gebruiken. Maar het ministe-
rie van Defensie is er bang voor om dienstweige-
raars bij deze ..linkse" instellingen te laten werken."
„Mijn hoofdbezwaar tegen gevangenisstraf voor
mensen als Kees Vellekoop is dit: als zij diepgevoel-
de bezwaren koesteren tegen dienstplicht mogen we
hen in deze demokratische samenleving niet vragen
hun principes te verloochenen. Hoe kunnen wij de
pretentie opbrengen als vrij westers land, dat we
een leger op de been moeten houden voor de ver-
dediging van dergelijke waarden als vrijheid, wan-
neer we die vrijheid om tegen dienstplicht te zijn
met gevangenis bestraffen?"
De heer Van Leeuwen is er na zijn gesprek met Kees
Vellekoop meer dan ooit van overtuigd dat Neder-
lands eerste politieke gevangene het eerlijk meent.

„Hij kan wel gratie krijgen, maar da wil hij niet.
Want daarmee verandert er nog niets aan de wet
gewetensbezwaren. En zo zou gevangenis blijven
dreigen voor anderen. Kees wil zijn straf blijven uit-
zitten tot zijn gewetensbezwaar ook principieel
wordt erkend. Hij gaat akkoord met een belofte
van de minister-president, dat de wet zal worden
verruimd."

Bij zijn afscheid kreeg de heer Van Leeuwen nog
van de gevangenisdirecteur te horen: „Als Kees hier
weggaat mag hij wel zorgen voor een flinke auto
met een grote aanhanger voor de vele kadoos die
men hem heeft gestuurd". Overigens: Kees heeft
nog geen enkel kado mogen zien. Hij is een gevan-
gene zonder voorrechten. Eens per dag wordt hij
een half uur gelucht.

Van Leeuwen rekent op duizenden adhesiebetuigen
uit het hele land, naar aanleiding van zijn motie
om Kees Vellekoop onmiddellijk vrij te krijgen. In
zi jn woning aan het Bluisterplein 15 te Ruurlo ver-
zamelt hij alle reakties om ze door te sturen naar
Den Uyl en Vredeling. Verder peilt hij in Den Haag
reakties van Kamerleden, ongeacht hun politieke
kleur. Vrijwel alle reakties zijn zonder meer gun-
stig.

„Maar vorige week ben ik 's-nachts om twee en drie
uur diverse keren uit bed gebeld. Anonieme tele-
foontjes van mensen die het er niet mee eens wa;en.
Dat is erg onbeschaafd en laf. Maar ik weet \ oor
negentig procent zeker wie het waren: plaats- no-
ten. Als het weer gebeurt schakel ik de politie < n de
PTT in", besluit Van Leeuwen.

inter-style

Jawel. Want het dessineren van
gordijnstoffen is binnenhuis-
kunst van het hoogste niveau.
U kiest uit kreaties van
internationaal bekende ontwer-
pers. Haal die kunst in huisl
Geniet dagelijks van het bewe-
gelijk spel van kleur, vorm en
struktuur...
Kunst in de kamer; verrassend
en funktloneel. Maak bij ons
uw keus uit een grenzeloos
mooie kollektie ...
gordijnstoffen voor fijnproevers.

interieurverzorging

wim polman b.v,
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

DOLOKAL-
FRANKO-Wortel
V.L.C. „DE GRAAFSCHAP" G.A. te Ruurlo
levert u DOLOKAL 5% gestrooid op het
land.

V Volgens deskundigen is
DOLOKAL 5% omgerekend
op bemestingswaarde de
goedkoopste kalkmeststof
Opgave bi j :
H. J. Bosman, Larenseweg 5, Vorden, tel. 05752-1874
Coöp. Werktuigen Vereniging Medo/Ruurlo te
Linde, telefoon 05752-6870
G. J. Haaring, Beunksteeg 2 te Hengelo telefoon
05753-7361

Vestigingen van V.L.C. „De Graafschap" te
Hengelo, telefoon 05753-1787
Linde, telefoon 05752-6641
Ruurlo, telefoon 05735-1541
Vorden, telefoon 05752-1352

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwa-
liteit voor uw

huwelijksreportage

De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200,—
maken wij een kleurenre-
portage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling
te voorkomen.

Foto Dolphijn Vorden
Foto A.D. Ruurlo

Te koop: de helft van een
jonge zeug. B. Wunderink
Ruurloseweg 85, Vorden,
telefoon 6735

Gevraagd door fam. met 3
volwassenen in buurt-
schap Linde: huishoude-
lijke hulp voor l of 2 da-
gen of ochtenden p. week.
Aanmelden 's-avondss tus-
sen 5 en 7 uur Lindese-
weg 15 of per telefoon
05752-6782

Toen 't hem goed ging,
dacht ie niet

aan adverteren.

Toen het wat slechter werd

begon hij er over te prakkizeren . . . .
/

Toen het heel slecht ging.,
had ie geen geld meer om
te advertereren !

Uit het goeie
hout gesneden

CEEN WONDER!

velen zijn al enthousiast over onze

ZWEEDSE
PARKETVLOEREN

Puur natuur, eerlijk materiaal
en ...

méér zekerheid vindt u niet l

Kom ook eens kijken in onze
showroom.

Ook u, die parket zelf wilt leggen

interieurverzorging

wim polman b.v.

lAf R/IC cromargan edelstaai
model 1681 Brigitte
9-persoons kassette 59-delig

nu voor 328,95

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

Vorden

Voor familiedrukwerk
DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752.1404

Te koop gevi-a;igd te Vorden:

KLEINE BUNGALOW

OF SEMI-BUNGALOW
met grote woonkamer

Brieven onder nr 51-2 buro Contact
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