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Volk te wachten
Veurige wekke wok es een olde kennis opzuuken In
de loop van de jaoren bunt d'r dat een heele riege ge-
wodden. En zoo af en toe zuuk ik d'r es eene op. Maor
ik trof et neet, hi'j was met de vrouw naor een van de
kinder.
De jonge hoer ging d'r bi'j uut werken zoodoende was
de jonge vrouw alleene. Ik kennen eur wel van gezichte
maor hadde nooit met eur tpraot. En zi'j was druk, zi'j
wol de boel um et huus es opruumen. Et was d'r ook wel
een betjen rommelig dat was et ook al toen zi'j d'r
kwam. Maor wanneee a'j der vaakc komt zie dat tt
U Ie ook nert meer. Een paar plestiek zekke, ten paar
van papier, half kepot etrokken wat stukken holt een
blikken deuze och jao, et gewone gezichte bi'j mensen
die et neet zo nouw nemt.
Maor now zol de jonge vrouw es opruuming hollen.

Hoe geet dat ook al, zei ze, Henk is vuile weg en vader
is wat dat angeet, een betjen makkeluk uutevallen. Die
pruttel vind e heel gewoon. Volgende wekke is e jeurig
dan kriej een hoop volk. En al zekt ze niks, ze zien et
wel. En later zekt ze: och jao beste mensen, maor d'r
zit niet zoo vuile bi'j!
An eur praot en eur vinnige eugskes zag ik wel dat ze
goed wis wat of ze wol. En zoo wiet as ze gekommen
was lek et al heel anders. Ik hebbe eur maor niet langer
oprhollen en gezegd dak wel wer kwamme.
Onderweg hek es rondgekekken. Mien kennis is niet
den enigsten die en betjen pruttel heel gewoon vindt.
Aj an et eondkieken kompt. op sommige plaatsen is et
wel een betjen bar! Vcural an de kante in de busse.
Papier, plastiek, olde fietsen, blikken, bussen, afval van
holt, 't is net of sommige mensen d'r aoveruut gaot
um prottel te maken!

W'j bunt ook volk te wachten. Aover een paar maond
komt z ' uut de stad weer hier op an. En al zekt ze
niks, zi'j zift el. wel. Wat zult ze onder mekare zeggen ?
Och jao, beste vriendelijke mensen mtor d'r zit niet
vuile bi'j.
Nee, daor mogen wi'j et niet op an laoten kommen. De
Achterhoek mag gin rommelhoek wodden! Et geet niet
zozeer um onze name, maor onze kinder wod d'r aover
25 jaor nog op anekekken at ze uut zo'n pruttel komt.
H; ! i r i ) ! ) ( ',at ze d'r van scholen wat an doen
wilt. Maor daor mow allemaole an met werken.
At den enen bok et werk op d'n anderen schiif, blit de
sik gus, hek al es houren zeggen. En zoo geet et hier
ook. Oene keer klaorigheid maken en dan gin pruttel
meer in de gravens gooien!

In 't darp kump de vuulniswagen en in de meeste zekke
kan nog wel wat bi'j in. Meschien kon et gemeente-
bestuur buuenaf hier en daor wat gaten laoten graven
waor at de mensen de bol kwiet kunt wodden. Zonder
dat ze d'r wiet veur hoeft te lopen.
Want: opgeruumpt steet nog altied netjes!

d'n Oom

Touwtrektournooi
in manege Voorst
Meer dan 30 ploegen aan de start
Uit de Veluwe Achterhoek en Twente zullen zaterdag
4 maart de sterkste ploegen der NTB vertegenwoordigd
zijn op het 3e indoortournooi 1971-1172. Deze tournooien
trekken altijd een flinke belangstelling.
De manege in Voorst is ditmaal het strijdtoneel en de
organiserende vereniging EHTC uit Hall-Eerbeek zal
alle 'hands aan dek' roepen om alles in goede banen te
leiden.
De NTB heeft de organisatie niet voor niets opgedragen
aan EHTC welke vereniging grote aktiviteit ontplooit
op allerlei gebied.

PROONO8C
In de catchklasse streeft Buurse uit Haaksbergen naar
< l e wintertitel die haar praktisch niet meer kan ontgaan.
Bekveld zal heel wat moeten presteren om de Twente-
naren te passeren. Noordijk is kansloos.
In de 720 kg klasse zal Jonge Kracht konkurrentie on-
dervinden van het sterke Warken en Bekveld met op de
achtergrond de Bizons uit Beltrum en Oosterwijk.

Neede en Vorden hebben het in de A klasse van de 640
;<:hijnbaar op een akkoordje gegooid want beide

ploegen staan gelijk met 18 pnt. terwijl Enter met 17
punten 2e is en Holten op 'banddikte' volgt.
Ook in de B klasse zijn Bathmen en Buurse aan elkaar
gewaagd (elk 18 pnt.) terwijl het jonge Eibergen in de
C klasse de lijst aanvoert.
Vorden is in de lichtgewichtklasse (560 kg) alleen-
heerser met 22 pnt. De wedstrijden te Voorst beginnen
om 8 uur precies en worden door 3 bondsarbiters geleid.

Ongeval
Dinsdagavond had er te Kranenburg bij de Boerenleenbank
een ongeluk plaats waarbij geen personen werden gewond.
Een Volkswagen bestuurd door de militair J.V.M, reed in de
richting Ruurlo. De bestuurder die plotseling schrok van
een overstekend dier, remde krachtig waardoor de wagen
eerst naar rechts zwenkte en daarna enkele malen over de
kop sloeg en links in de pastorietuin tot stilstand kwam.
Zowel M. als zijn mede-inzittende eveneens een militair,
kwamen met de schrik vrij. De auto was totaal vernield.

Vordens Toneel
Vordens Toneel gaf 19 februari voor de buurtvereniging
BSP uit Zutphen de premiere van 'De Vergeten Dochter'
van M. Sprendol. Voor een volle Casinozaal brachten zij
met,veel verve dit blijspel wat zich afspeelde in t kan-
toor van Sporthuis Mezendaal en Botermans De ver-
wikkelingen rondom Ankie 'de vergeten dochter' brach-
ten veel hilariteit onder de aanwezigen.
Na afloop dankte voorzitter van Langen het Vordens
Toneel voor deze fijne avond en overhandigde akteurs
bloemen en sprak de wens uit dat Vordens Toneel ook
volgend jaar van de partij zou zijn.
Het stuk zai 25 maart en 12 mei ook opgevoerd worden
voor de ttv Medlcr en de Oranjevoreniging Eikelhof te
Olst. Op 16 maart brengen zij voor de 7e maal 'Dingen
van de Dag' ditmaal in Eibergen.
Voor Vordens Toneel weer een goed bezet seizoen.

Kontaktavond
fa Kluvers
Deze avond bracht een groot aantal belangstellenden
de 24e februari naar zaal Bakker.
Na het welkomswoord sprak de heer Claessen uit De-
venter over het onderwerp 'De Vakman boer behoort
bij de Blijvers. Hij sprak over de vele verdwijnende
boeren en wilde graag een positief geluid vandaar het
onderwerp Blijvers.

Spreker vroeg zich af of de boer de steeds grotere en
moeilijker bedrijven wel lichamelijk en geestelijk aan
kan. Hij haalde onder meer aan de grootte van het be-
drijf, het aantal dieren, de investering, manuren, ge-
bouwenkomplexen enz. Volgens spreker ligt de rustige
vakman die de dingen volgt en kritisch bekijkt en be-
oordeelt naar zijn omstandigheden nog niet meteen
wakker als hij nog geen ligboxenstal en nog geen
melkcaroussel en biggenbatt^wen in zijn bedrijf heeft.
Aantallen dieren en produkti^Ploet hij goed in de gaten
houden!

Bij de varkens is het al evenzo. Men moet niet menen
dat men konservatief is wanneer men nog geen Y-beer
op het bedrijf heeft. Daggroei en voederverbruik zijn 2
belangrijke dingen. Vergelel^^bij de jaren 1963-1905
is de daggroei aanmerkelijk ̂ ^daald en de voederkon-
versie is verontrustend gestegen. Spreker gaf hier enige
duidelijke voorbeelden van.
Na enige algmene opmerkingen geeft spreker nog een
paar details over verzorging van rundvee en biggen.
Aandacht krijgen bestrijdingsmiddelen voor ziekten in
fokstal en mestschuur, waaraan volgens spreker te wei-
nig aandacht wordt geschonken.

In een korte samenvatting schetste hij de toekomstige
vakman boer, die volgens hem ekonomisch 'niet kapot
te krijgen is'.
Aan het eind van zijn betoog mocht de heer Claessen
een gul applaus in onvangst nemen. Na het beantwoor-
den van enige vragen nam het feestelijk deel van deze
avond een aanvang en gingen de beentjes van de vloer
onder de tonen van 'De Woodpeckers'.
Als goede gastheer zorgde de fa Kluvers voor het
bijbehorend natje en droogje en werd deze klantenavond
een zeer leerzame en gezellige bijeenkomst, waarmee
de fa Kluvers naar onze mening veel goodwill heeft
ingelegd.

Hondenclub
Nadat op de laatst gehouden ledenvergadering een
nieuw bestuur werd gekozen, zijn de funkties nu onder-
ling als volgt verdeeld: voorzitttr A. J. Verkerk; pen-
ningmeester G. Vreeman; het sekretariaat zal worden
beheerd door de dames Stoop en Punt. Als adjunkt-
bestuurslid werden benoemd de heren J. Lenselink en
B. Maalderink.
Besloten werd om bij voldoende deelname dit jaar weer
mee te lopen in de Vordense Avondvierdaagse. Men
heeft nu ook een nieuw oefenterrein dat centraal ge-
legen is. Dankzij de bereidwillige medewerking van de
eigenaar de NV Renkumse Heide Mij kan men nu ge-
bruik maken van een terrein gelegen achter kasteel
Vorden.

KPO
De maandelijkse ontwikkelingsavond van de KPO afd.
Vorden-Kranenburg was ditmaal bijzonder goed bezet
wat mede een gevolg was door de komst van de heer
Kettelarij van het hoveniersbedrijf Gebrs. Kettelarij te
Vorden. Meer dan 50 dames toonden in zaal Schoen-
aker hun grote interesse voor alles wat met bloemen,
planten en tuinen te maken heeft. KPO-presidente me-
vrouw Cuppers-Besselink dankte namens de leden aan
het eJnd van de avond de heer Kettelarij voor deze
mooie avond.

Medegedeeld werd nog dat men op 6 april a.s. bij vol-
doende deelname een exkursie zal maken naar de meu-
belshow van de fa Knook in Winterswijk. Opgave kan
nog geschieden bij het bestuur. Op 23 maart a.s. wordt
de eerstvolgende KPO-avond gehouden waarbij pastor
Verwey uit Zutphen - dekenaal jeugdzorger - een in-
leiding over een aktueel onderwerp zal houden. In mei
maakt men het jaarlijkse uitstapje.

Geslaagd
In Amersfoort slaagde onze plaatsgenoot de heer H. J. A.
Bleumink voor het diploma keurmeester B afdeling parkieten
uitgaande van ,de Ned. Bond van Kanarieteelt en Vogel-
bescherming.

Vordens
Dameskoor
Zaterdagavond hield het Vordens Dameskoor in ,,'t Wapen
van Vorden" een kontaktavond waaraan werd deelgenomen
door het Lochems Gemengd Koor, het Mannenkoor Lochui-
zen uit Neede, het Warnsvelds Mannenkoor en het Vordens
Dameskoor zelf.

De avond werd geopend met een optreden van het Vor-
dens Dameskoor dat o.l.v. dirigent Best een vijftal nummers
ten gehore bracht. Het Lochems Gemengd Koor zong o.l.v.
dirigent B. ter Barg een drietal nummers. Ook dit koor
oogstte sukses met haar liederen. Hetzelfde kan gezegd
worden van het Mannenkoor Lochuizen dat het programma
voor de pauze afsloot met het zingen van een zestal liede-
ren.

Aan deze avond zou aanvankelijk ook de gemengde zang-
vereniging Irene uit Epse meewerken. Dit koor was door
omstandigheden echter verhinderd. Inplaats daarvan bracht
het jeugdige zangtalent Trix Horsting uit Vorden enkele
liedjes ten gehore. Dit optreden oogstte bij het publiek
veel bijval. Het programma werd besloten met een optreden
van het Warnsvelds Mannenkoor. Dit koor bracht o.a. enige
work and gospel songs ten gehore in een bewerking van

dirigent B. van de Vliet.

Na het zangprogramma bleef men nog enige tijd gezellig
bijeen en kon een dansje gemaakt worden o.l.v. het dans-

orkest The Rythme Stars.

Beatclub Turn
É korte ,.winterslaap" weer

<
Beatclub Turn begint na
nieuw leven in de brouwerij tSPengen in Kranenburg. In zaal
Schoenaker zal op zondag 5 maart (dus niet zoals gebrui-
kelijk op zaterdag) een van de nieuwste en snel opkomende
Nederlandse groepen optreden. Super Sister, de viermans-
formatie uit Den Haag speelt ongeveer in de stijl van de
topgroep Focus, zodat hier weinig aan hoeft te worden

toegevoegd.

van
de kerken

VROUWEN WERELDS-GEBEDSDAG
A.s. vrijdag 3 maart wordt de jaarlijkse werelds gebeds-
dag gevierd. Op deze dag in deze gebedsdienst is men
samen met leden van andere kerken en kringen om met
elkaar te bidden tot de ene God en Heer.
Wanneer hier bij ons de zon opgaat, is het gebed al
begonnen op de eilanden in de Stille Zuidzee. Het trekt
de wereld rond 24 uur lang.

Het thema is dit jaar: Verblijdt u ten alle tijde.
De liturgie is samengesteld door europese vrouwen, uit
Oost en West. In Vorden en omgeving wordt deze ge-
bedsdienst dit jaar gehouden in de Christus Koningkerk
de rooms katholieke kerk in het dorp (hoek 't Jebbink
Decanijeweg). Aanvang 20 uur.
U bent van harte welkom om deze dienst mee te maken
De liturgie is in de kerk verkrijgbaar tegen een kleine
vergoeding.

RAAD VAN KERKEN VORDEN-KRANENBURG

In de 40 dagen voor Pasen (de Lijdenstijd, de Vasten-
tijd) belegt de Raad van Kerken 2 bijeenkomsten en wel
14 maart in de rk kerk in de Kranenburg met als voor-
ganger ds Kuhlemeier en 21 maart in de ger. kerk te
Vorden met als voorganger Pater Sutorius, de gardiaan
van het klooster en nu ook de pastoor van de parochie
in het dorp Vorden. Aanvang beide diensten: half acht.
Wij nodigen u hartelijk uit voor deze beide interkerke-
lijke diensten.

LID '70

Aan het einde van het katechisatieseizoen van 1969-'70
hebben de toenmalige belijdeniskatechisanten besloten
tot het oprichten van Lid '70 met als doel elkaar zo nu
en dan nog eens te ontmoeten. We hopen weer zo'n ont-
moeting te hebben op dinsdag 7 maart a.s. in de kan-
tine van bijzondere lagere landbouwschool. De bedoe-
ling is er een gezellige avond van te maken.
Zijn er leden van Lid '70 die suggesties hebben wat be-
treft volgende te organiseren avonden dan deze gaarne
doorgeven aan de organiserende groep.

De meisjes- en jongensclubs hopen a.s. zaterdag 4
maart hun jaarfeest te vieren in het Nutsgebouw. Het
belooft een feeselijke avond te worden. Iedereen is er
welkom.

Frankering brij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10 uur ds G. A. Waardenburg, Rheden jeugddienst
19.00 uur ds J. C. Krajenbrink

Woensdag 8 maart (Biddag voor Gewas):
19.30 uur ds J. H. Jansen
Bidstond voor Gewas en Arbeid

Alle diensten in de grote zaal van het Jeugdcentrum

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 5 maart

10.00 uur ds J. B. Kuhlemeler
19.00 uur ds M. Schelhaas te L<ochem

Woensdag 8 maart
Biduur voor gewas en arbeid
19.30 uur ds J. B. Kuhlemeier

R.K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Het telefoonnummer van zuster v. d. Schoot is gewijzigd
het is geworden: (05752) 2179.
Het telefoonnummer van het Groene Kruis blijft 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tel. (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST

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

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Gehuwd: B. Wunderink en H. Groot. Wassink; C. H.
Weustenenk en W. J. Kreunen; W. J. Verheijen en C.
O. M. Mombarg; E. Brandenbarg en J. G. Oonk.

Ov "rieden: Garrit Jan Breuker oud 80 jaar echtgenoot
van H. J. Greutink; Antoinette Hietbrink oud 76 jaar
weduwe van P. Dekker



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

COLORNO

KOFFIEMELK
UTERFLES VAN 175 VOOR

Groente en Fruit
KROP SLA +
7 KOMKONMER samen 98
BL4NKE WJTLOF

1/2 kilo 59
GEKOOKTE B/ETJES

500 gram 45
PANKLARE RODE KOOL

500 gram 39
PRIM4 KLEI-AARD APPELEN

5 kg 98
HEERLIJKE JAFFA SINAASAPPELEN

75 voor 198
GOLDEN DELICIOUS

98
CITROENEN

4 sfuks 89

VOOR DE JEUGD

Mooie grote plastic bal
VOOR SLECHT5

Herschi

VRUCHTEN-

LJMON4DE 89

elke 2e fles

Herschi

CASSIS

literfles 129

efkc 2e fles

89

Grote fles

APPELSAP

69

elke 2e fles

35

Doos a 72 euro

f/essen C/asse

Roya/ BIER

deze week weer

595

Abricot

APERITIEF-

WIJN

nu per fles

225

Onze bekende

TANNER SHERRY

395

bij 3 flessen voor

999
WHWWWWWW^^ HIHHmilliffliïHHfflHMHiniffflfflffl

PAK a 76 STUKS

WAFELKOEKEN
E

VOOR SLECHT5

PROFITEER NU ^^^

LITERBLIK ANANAS «Wl

3/4 /iferpof

RODE KOOL me

APPELTJES

nu slechts

69

j ^ V ^i^t^VAN 749 VOOR ^^^
,

Liferbfik

'f PERZIKEN

van 749

voor

99

Nieuw dubbefe

f/es K4RV4N

CEV/T4M

van 375 voor

349

v. d. Pij/

4UGURKEN

7 literpott

van 745 voor

109

Pak a 500 gram

BRUINE

BONEN

van 725 voor

105

van De/ff

B/SKWfE

2 pakken

voor

95

^̂ •̂̂ ^M. — ̂ _^

Pak a 6 stuks Abrikozen, Pencee dÉPfe î̂

Grofe staaf C

FROU f

FROÜ 2

nu voor v

65

n
of Aardbeiengebak ^MBHto

Nu PER P4K Q|

yrote zak vol

>AASFIGUUR-

\CHUIM

roor

75

Lekker koekje

KLETSKOPPEN

per pak

van 779 voor

89

Groot pak

BASTOGNE

KOEKEN

van 730 voor

98

P.C.D. Roodmerk

KOFFIE

500 gram

van 389 voor

349

Zak vol

Frisïa

SPEKKEN

van 79 voor

69

Uit de slagerij
HAMBURGERS _ _

3 sfuks 98

* M M *+ r* ft r~ t* w\r tt n * n r\ r * t
MAGERE SPEKLAPPEN ^Êf\f\

500 gram IOO

SCHOUDERKARBONADE OAO

500 gram £.\J\J

HACHEEVLEES OOO

500 gram \jfmO

RUNDERSTOOFLAPPEN OOO

500 gram OOO

M>ÏLSE RIBLAPPEN A*)Q

500 gram 4wO

H^M 750 gram 709

SN/ J WORST 750 gram 89

GEBR4DEN GEH4KT 750 gram 89

GEKOOKTE GELDERSE
alleen aan stuk 200 gram 99

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie
GROOT KRENTEBROOD H O A

mef spijr l£_v/

POPULAIR WIT OF BRUIN BROOD Q_

geen 777 of 707 maar OO

HEERLIJK SLAGROOMGEBAK O >• ö

per sfufc 249

P44SBROOD M4TZETS per pak 87 ....

JEA CRACKERS 59



Voor de vele blijken van be-
langstelling, bloemen en ka-
doos, ontvangen bij ons hu-
welijk, betuigen wij onze
hartelijke dank.

B. Wunderink
R. Wunderink-

Groot Wassink
Vorden, maart 1972
Burg. Galléestraat 54

(Inplaats van kaarten)
Allen die door hun geluk-
wensen, bloemen en andere
kadoos de dag ter gelegen-
heid van ons 25-jarig hu-
welijksfeest tot een onver-
getelijke dag hebben ge-
maakt, zeggen wij langs de-
ze weg hartelijk dank.

W. Meenink
J. Meenink-Lettink

Vorden, maart 1972
Almenseweg 35

Voor de vele blijken van be-
langstelling en kadoos, bloe-
men, ontvangen tijdens ons
25-jarig huwelijksfeest, be-
tuigen wij allen onze har-
telijke dank.

J. G. Hulshof
W. B. Hulshof-

Derksen
Vorden, maart 1972
De Haar 5

Voor de blijken van mede-
leven, betoond na het over-
lijden van onze lieve vader,
schoonvader, opa en huis-
genoot

JAN ALBERT
BERENPAS

zeggen wij hartelijk dank.
Uit aller naam:
F. J. N. van Holst-

Berenpas
Vorden, maart 1972

Werkman zoekt bijverdiens-
te voor de vrije uren. Liefst
tuinieren of andere werk-
zaamheden. Inlichtingen
bureau Contact

Te koop: Fiat 600 km-stand
40.000. Sloetjes, Almensew.
36, Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

(Inplaats van kaarten)

Zaterdag 4 maart hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

A. J. LANGELER
en
E. B. LANGELER-DEKKER

Receptie 's avonds van 19.00 tot 20.30 uur
in zaal Eykelkamp 't Medler Vorden.

Vorden, maart 1972
De Haar 19

G. W. Eijerkamp

Vorden
tel. 1386

A. GROOT JEBBINK
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, telefoon 08344-414

Te koop z.g.a.n. volautoma-
tische naaimachine. Ruurlo-
seweg 10, Vorden, telefoon
05752-2083

Te koop: 10 stuks komplete
betonramen en in goede
staat verkerende Coltex
schrikdraadapparaat.
H. Ellenkamp, Heegherhoek
l, Vorden

Te koop: 2 Solexen in prima
staat. De Haar 2, Vorden

Te koop: Prima aardgas-
fornuis ƒ 100,—. Telefoon
05752-1947

Te koop gevraagd: Antiek
koper, tin en oude klokken.
Telefoon 05752-1947

Te koop: 1-2 Barnervelder
kriel en Z konijnen.
H. Horstman, Reeoordweg
l, Vorden

Te koop: Vaarskalf V. Lies-
kes Gustaaf. Gem. Prod. M.
5500 - 3,55 v. 330 eiwit 280
dagen. H. M. A. Helmink,
Schuttestraat 15, Vorden,
telefoon 6771

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en grU8

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

HUISBRANDOLIE
PETROLEUM
DIESELOLIE

Vraagt prijs !
G. Weulen Kranenbarg
Vorden

Heden overleed geheel onverwacht mijn lieve man
en onze zorgzame vader en opa

GARR1T JAN BREUKER
echtgenoot van Hendrieka Johanna Greutink

in de gezegende ouderdom van 80 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Vorden: H. J. Breuker-Greutink
Vorden: B. H. Breuker

J. C. Breuker-Jansen
Vorden: J. W. Klein Bramel-Breuker
Vorden: G. H. Huetink-Breuker

B. J. Huetink
kleinkinderen en verloofden

Vorden, 24 februari 1972
Vennemansweg 2

De teraardebestelling heeft 28 februari plaats ge-
vonden op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed na een langdurige ziekte onze
lieve moeder, behuwd- en grootmoeder

ANTOINETTA HIETBRINK
weduwe van P. Dekker

op de leeftijd van 77 jaar.

Vorden: J. J. Dekker

Maassluis: R. J. Memelink-Dekker
H. J. Memelink

Vorden: J. Dekker
C. Dekker-Achterberg
en kleinkinderen

Vorden, 25 februari 1972
Zutphenseweg 6

De begrafenis heeft plaats gehad woensdag l
maart op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

HERVORMDE KERK

A.s. zondag om 10.00 uur is er

JEUGDDIENST
IN HET JEUGDCENTRUM

Voorganger is:
ds. G. A. Waardenburg uit Rheden

Thema:
„ALLE DAGEN ZONDAG"

Modewerkenden:
de „Glory Rythess"

Organist:
de heer Engel

JIJ KOMT TOCH OOK ?

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

gevorderd en bekwaam

timmerman
Firma Bosch
Linde

Ook voor beter slijpen

Wapen- en sporthandel

steedc doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

608e NED. STAATSLOTERIJ

Aanvang verkoop 18 maart a.s.

Nieuwe bestellingen gaarne vroeg-
tijdig.

BECKING
Spalstraat 12 - Hengelo G - Telefoon 05753-1957

Speciale
voorjaarsaanbieding

zolang de voorraad strekt

DUBBELE
OPSTEEKL4DDERS

2 x 10 sporten nu ƒ 100,-

2 x 11 sporten nu ƒ 110,-

2 x 12 sporten nu ƒ 120,-

DOE HET ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6, tel. 05752-1486

Voor al uw

bloem- en
tuinzaden
naar

KLUVERS
voeder en vissport

Zutphenseweg 53 - Telefoon 1318

SNSNOEP VERSTANDIG

l EET EEN APPEL!

GOUDREINET

LOMBARTS CALVIL,

GOLDEN DELICIOUS v.a. ƒ 3,50
per kist

STOOFPEREN

ledere zaterdag verkoop van 9-12 uur
in de schuur te Medler

Fruitteeltbedrijf MEDLER
H. HUITINK

Adverteer steeds in Contact!

voor een
keurkoffekfie

KOLBERTS

EN
BLAZERS

mei-
bijpassende

PANTA-

LONS

naar

uu >m M
RAADHUISSTR.. VORDEN

2 pakjes Spar margarine 74

2 ZAKJES VRUCHTENHAGIOL 7!)

LITERSFLES APPELSAP 68

l FLES CARANSAC van 235 voor 208

S PAKJES ZO-KLAAR PUDDING 5)8

l ZAK il 14 STUKS SPEKKIES .. 69

l doos theezakjes van 90 voor 79

l PAK SPAR FROU FROU 45»

l SPAR ONTBIJTKOEK /. 89

150 GRAM BERLINER HU

HAANTJE & 900 GRAM van 325 voor 298

17 BLOEDSINAASAPPELS 15)8

LITERSFLES CASSIS van 123 voor 108

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DR SPAR
IS SPAREN BiJ DE KOOP'

SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

SI MCA
SIMCA1100
De succesvolle Simca 1100 is nu lever-
baar in acht uitvoeringen.
Alle typen hebben diezelfde fantastische
rij-eigenschappen en voorwielaandrij-
ving voor het betere bochtenwerk.
De 1100 LS is leverbaar met twee of vier
deuren, de meer luxueuze 1100 GLS
alleen met vier deuren. Maar altijd is er
die handige deur achterin.

SIMCA 1100
De 1100 Special, leverbaar in Coach en
Sedan uitvoering heeft een nieuwe, nog
soepeler motor van 1294 cc en een ge-
makkelijke top van 155 km/u.
Special is special bij Simca : 4 ronde
dashboard-klokken, waaronder een toe-
renteller, halogeen vérstralers en hoofd-
steunen op de voorstoelen.

SIMCA 1100
Zoals bij elke 1100 ook hier in één hand-
beweging een vlakke laadvloer.
Goed voor 1600 dm3 vracht, gemakkelijk
bereikbaar door drie van de vijf deuren.
In LS of GLS uitvoering. Ook als bestel-
wagen, de 1100 Commercial.

Auto- en rijwielbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden
Telefoon 05752-1256

'SLERJ

SIMCA

Voor onze afdeling sales-promotion en garantie-
afwikkeling vragen wij voor spoedige indiensttreding:

een akkurate typiste
voor de verwerking van de binnen- en buitenlandse
korrespondentie alsmede het verrichten van
administratieve werkzaamheden.

Kennis van de Duitse taal is vereist; kennis van de
Engelse taal strekt tot aanbeveling.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan:

MOTRAC N.V. Zutphen
Pollaan 49 Telefoon 05750-6044

VOOR41 UW

60**
'^P'tfirniMfiKLEDING

Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Vrijdagavond

klaverjassen
aanvang 20.00 uur
inleggeld ƒ 2,50

Café

de Boggelaar



ECHTE BAKKER

HOF
Forden - 'Ê Hoge 24
Telefoon 1394

ZONDAG 5 MAART

HAMELAND
COMBO

CORDIA
HENGELO (GU). L

BARS GE lELLIGHEID

Bespreek nu
uw vakantiereis!
WIJ BOEKEN O.A. VOOR:

Hotelplan

Centouri/Sunliner

Renfa/iome
(bungalows en appartementen)

Rederij Ketel fRijncruisesJ

Sfoomvaarf Mij Zeeland

(vakantiereizen naar Groot Brittanniè)

Neef. Spoorwegen

Ge/d. Tramwegen

DE GRATIS REISGIDSEN LIGGEN VOOR U KLAAR
WIP EVKN BIJ ONS BINNEN OF TELEFONEER ! !

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaaroanK en alle bankzaken

Telefoon 05752-1888 - Ruurloseweg 21 - Vorden
Telefoon 05754-514 ~ Dorpsstraat 9 . Wichmond

,§ Jie/J petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

GBV GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

H.H. LANDBOUWERS

wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

SUPERBENZINE
steeds goedkoper bij

KEU N E
Industrieterrein

Uierneffen
Wet» zuinig aan uw goede
fok- en produktiekoeien:
geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde spenen
meer en geen mislukte
melklijsten. Ook afdoende
voor melk laten lopen. Ner-
gens zo goedkoop. Per stuk

»27(—; bij 5 stuks ƒ 25,—
ranko thuis.

A. R. Wagenvoorf
Sfa/f'firichff'fig

rulianalaan 16, Vorden
-lefoon 05752-1259

BELASTINGADVIES, en BOEKHOl DBUREAT

J. H. Kelderman
Vraagt voor haar kantoor te Lochem:

adm. kracht
(mnl. of vrl.)
voor het verzorgen van landbouw-
administraties.

Leeftijd: plm. 18 jaar.

Opleiding: Mavo (Mulo) gewenst.
Bij gebleken geschiktheid wordt een
goede honorering in het vooruitzicht
gesteld.

So//fcftaf/es:
schriftelijk aan ons^^,ntoor te Lochem,
Graaf Ottoweg 24 ̂ Jv. de heer Arfman.

Voor telefonische inlichtingen: 05730-1219
's avonds 05730-2944

CHR. SCHOOL VOOR 4GR4RISCH
EN ALGEMEEN VORMEND ONDERWIJS
TE VORDEN

Aangifte van leerlingen
voor het schooljaar 1972-1973

Toelatingseisen:
Ie klas: 6 klassen lagere school
2e klas: l jaar voortgezet onderwijs
3e klas: 2 jaar voortgezet onderwijs

fnf/chfingen

Aanmelding

bij de direkteur van de school, Nieuwstad 75 te Vorden
telefoon 05752-1368

vóór 15 april a.s.

FA H. KLUVERS - VORDEN
A lle soorten mengvoeders
voor uw vee l

Eventueel op verzoek speciale samenstellingen met

doeltreffende adviezen over rundvee- en varkens-

voeding van de voorlichtingsdienst onzer

molenaarsverenlglng.

BELEEFD AANBEVELEND,

Fa H. Kluvers TELEFOON 05752-1318

Te koop
RENAULT R 6 december 1969
RENAULT R 4 juli 1968
VAUXHAL VIVA februari 1970

CORTINA 1500 1964

In on/e showroom te bezichtigen
nieuwe Ford Escort en Opel Ktdett

Tevens nieuw verkoop van
alle bekende merken zoals:

Austin, Citroen, Daf, Datsun, Fiat,
Ford, Peugot, Renault, Volkswagen,
enz. voor dezelfde prijzen en garantie
als bij de hoofddealer

Autobedrijf

Groot Jebbink
Rondweg 2 — Vorden

Visitekaartjes bestelt u bij Drukkerij Weevers te Vorden

ORIGINELE DUITSE
7UINSCHAARHEKKEN

kompleet met achterlatten en
palen. Uit voorraad leverbaar.

Prijzen exklusief BTW

50 cm hoon f 8,42 p<-r motor

80 cm hoog f 11,85 per nn-lrr

GEVRAAGD:

NETTE

WERKSTER
voor l of 2 halve dagen per w i - i - k .

Tijden nader overeen te komen.

Café Eskes
Dorpsstraat 42 - Telefoon 1353

KOELKAST
inruil-aktie!

Nu is uw oude of te kleine
koelkast guldens waard.

Bij aankoop van een
moderne drie sterren koel-
kast geven wij tot ƒ 200,
voor uw oudje .'

KASTMODEL DUBBELDEURS
in houd 275 liter
ƒ 785,— met inruil ......... ƒ 625,—

KASTMODEL DUBBELDEURS
inhoud 225 liter
ƒ 685, — met inruil ......... ƒ 535, —

TAFELMODEL
inhoud 170 liter
ƒ 569, — met inruil ......... ƒ 439,—

KASTMODEL DUBBELDEURS
inhoud 330 liter
ƒ 1049, — met inruil ......... ƒ 849,—

KASTMODEL MET TWEE DEUREN
groot diepvriesgedeelte
ƒ 1198,— met inruil ......... ƒ 998,—

Deze inruilaktie geldt tot l april.
Ook voor nieuwkopers hebben we aantrekkelijk»'
prijzen

Er is af een koelkast voor
ƒ 225,-

U kunt ze dagelyks zien in onze
winkel on showroom

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

PETIT RESTAURANT ANNEX AUTOMATIEK

Eig. N. H. A. van Goethem

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

vraagt, met spoed

flink meisje
normale dagdienst

werkster
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Raadsvergadering
der gemeente Vorden
SUBSIDIE STICHTING JEUGDCENTRUM

De gemeenteraad van Vorden besloot dinsdagavond de
Stichting Jeugdcentrum een startsubsidie te verstrekken van
ƒ 8.718,75, hetgeen neerkomt op een bedrag van ƒ 1,25 per
inwoner. Volgend jaar zal dan de situatie opnieuw bekeken
worden.

De raadskommissie voor financiën en belastingen kwam
niet tot een eenstemmig advies. De heer W. B. J. Lichten-
berg (KVP) had als bezwaar dat de kommissie maar zeer
weinig tijd was toegemeten om zich over deze materie
te buigen. ,,De gevolgde procedure was mij nl. niet ge-
heel duidelijk. Wat zullen de lasten het volgend jaar zijn?"
aldus de heer Lichtenberg, die het overigens met de start-
subsidie als zodanig wel eens was.

Namens de fraktie van de PvdA verklaarde de heer J. Bosch
tegen de vorm van subsidiëring te zijn. ,,Onze voorwaar-
den voor subsidieverlening zijn dat het bestuur van het
Jeugdcentrum van meer algemene aard moet zijn. Een ver-
tegenwoordiger van het gemeentebestuur in het bestuur van
het Jeugdcentrum is daartoe een eerste aanloop. Het geld
dat van bepaalde zijde in het Jeugdcentrum is gestoken,
moet geheel of gedeeltelijk door de gemeente worden over-
genomen en voorts moet het Jeugdcentrum voldoende toe-
gerust zijn om aan de behoefte aan zaalruimte op redelijke
wijze te voldoen, op dit moment hebben wij hieromtrent
onze twijfels", aldus de heer Bosch.

„Met het geven van een voorschot (eventueel renteloos) was
onze fraktie gaarne akkoord gegaan, teneinde te trachten
daarna de gehele affaire met het bestuur van het Jeugd-
centrum en alle andere belanghebbenden in goede banen te
leiden", aldus de woordvoerder van de PvdA-fraktie die
evenwel zijn waardering uitsprak jegens het bestuur van
het Jeugdcentrum dat met opoffering van veel vrije tijd
van het oude Empo-gebouw nog dit geheel heeft weten te
maken.

GEEN WEG TERUG

„Er is geen weg meer terug, de fout die gemaakt is dat in
het verleden geen gesprek met het bestuur van het Nuts-
gebouw heeft plaatsgevonden. Ik ben bang dat het hier een
bodemloze put gaat worden. Ik geef wel fiat aan het voor-
stel van B&W zij het met tegenzin", aldus merkte de heer
H. Tjoonk op namens de fraktie van de WD.

Wethouder Gerritsen (Binding-Rechts) die vele besprekin-
gen heeft meegemaakt, was het met de heer Lichtenberg
eens dat de tijd wel wat kort is geweest. „Dat het Jeugd-
centrum een kapitaalstekort heeft, vind ik heel begrijpelijk
gezien de gestegen kosten van het afgelopen jaar. Ik heb
er respekt voor dat het kapitaalstekort zo klein is. Het te-
kort is echter wel dringend zodat we moeten helpen", aldus
wethouder Gerritsen.

De heer Gerritsen was het met de heer Bosch eens dat het
gebouw ten algemene nutte moet zijn. Een stap in de goe-
de richting is reeds gedaan, want een afgevaardigde uit
het Nutsbestuur heeft thans ook zitting in het bestuur van
het Jeugdcentrum, aldus de wethouder. In een voorschot
zag hij niets. Dit zou zijns inziens maar een tijdelijke over-
brugging zijn van de financiële kloof.

NIEUWE AANPLANT

„We kunnen hier met het Jeugdcentrum spreken van een
nieuwe aanplant. En van een nieuwe aanplant kun je nu een-
maal niet direkt vruchten plukken. We kunnen voor zwerf-
honden wel 35 cent per inwoner uittrekken, dan kan ik
niet begrijpen dat we hier geen ƒ 1,25 per inwoner voor
over hebben", aldus sprak het Binding-Rechts raadslid de
heer M. H. Gotink.

De heer R. J. van Overbeeke (KVP) die deel uitmaakt van
het bestuur van het Jeugdcentrum, verklaarde dat het be-
stuur in de toekomst steeds naar nieuwe mogelijkheden zal
zoeken om het gebouw rendabel te houden. Ook houden
we ons open voor bestuursvorm in breder verband, aldus
de heer Van Overbeeke.

RENTEVERGOEDING NUTSDEPARTEMENT

Zoals bekend zal aan het Nutsgebouw de bestemming open-
bare leeszaal worden gegeven. Inmiddels heeft het Nuts-
bestuur de gemeente de inventaris van het gebouw aan-
geboden voor een bedrag van ƒ 750,— (het betreft hier
hoofdzakelijk de stoelen).

Gezien de bestemming die aan het Nutsgebouw zal worden
gegeven nadat de aankoop door de gemeente een feit is
geworden, zijn B&W van mening niet tot aankoop van de
inventaris te moeten overgaan. Wat betreft de kosten van
exploitatie van het gebouw na 1 oktober 1971 stelden B&W
voor het Nutsbestuur een rentevergoeding over de koop-

som te verstrekken vanaf 9 november 1971 (datum aan-
koopbesluit) tot aan het passeren van de koopakte (16 fe-
bruari 1972) berekend naar 8 procent per jaar. Dit laatste
voorstel viel bij de raad in goede aarde.
Wat de stoelen betreft stelde de heer Bosch (PvdA) voor
deze toch door de gemeente te laten kopen. „Veronderstel
dat het Nutsbestuur de stoelen aan een ander verkoopt,
dan kunnen er geen toneelvoorstellingen etc. meer in het
Nutsgebouw worden gehouden". (Burgemeester Van Arkel
had eerder in deze vergadering nl. verklaard dat zolang het
Jeugdcentrum niet de beschikking over een toneelakkomo-
datie heeft toneelvoorstellingen etc. in het Nutsgebouw
zullen worden gehouden.)

Het voorstel van de heer Bosch werd afgewezen. Wel ging
de raad met een voorstel van de heer Gotink (Binding-
Rechts) akkoord dat behelsde een subsidie te geven op het
bedrag van f 750,— (8 procent rente) met d erestriktie dat
de stoelen zolang in het Nutsgebouw moeten blijven staan.
De heer Mennink (CHU) hoopte tenslotte dat wanneer in
het Jeugdcentrum toneelakkomodatie zal komen, de bur-
gerij hierbij inspraak heeft.

35 CENT PER INWONER VOOR
STREEKDIERENTEHUIS

Op voorstel van B&W besloot de raad om 35 cent per in-
woner bij te dragen voor het streekdierentehuis. Dit naar
aanleiding van een verzoek van de afdeling Zutphen van de
Ned. Vereniging tot Bescherming van Dieren, dat een nieuw
streekdierentehuis op poten wil zetten. Behalve Vorden
zullen de gemeenten Zutphen, Warnsveld, Steenderen, Lo-
chem en Ruurlo financiële bijdragen verlenen. Men is uit-
gegaan van een gezamenlijk inwonertal van 70.000 hetgeen
betekent 35 cent per inwoner. Het exploitatietekort bedraagt

nl. ƒ 24.805,—.

Op verzoek van de heer Lichtenberg (KVP) zal gevraagd
worden om een jaarlijks exploitatie-overzicht. De heer
Tjoonk (VVD) vond da 35 cent een verschrikkelijk hoog
bedrag. Burgemeester Van Arkel: ,,U moet dit in Iets bre-
der verband zien t.w. als streekbelang en dierenbelang. We
moeten hier gevoel hebben voor noaberschap en alles niet
in de schoenen van één ge^^fcite schuiven. Bekijken we
het door een Vordense bril.Tran is het bedrag inderdaad
aan de hoge kant", aldus de voorzitter.

UITGIFTE GROND IN ERFPACHT

Met betrekking tot een voor^B van B&W om aan de BV
Machinefabriek G. ten Have alhier een stuk grond in erf-
pacht uit te geven aan het Industrieterrein (tijdsduur tot 19
juli 2042) informeerde mr R. A. v. d. Wall Bake (WD) wat
het beleid is van B&W bij het uitgeven van grond in erf-
pacht. ,,Wat zal in 2042 de gulden waard zijn", aldus vroeg

hij zich af.

Als beweegredenen gaf burgemeester Van Arkel op om
hier de plaatselijke industrieën in de gelegenheid te stellen
hun vleugels uit te slaan. Mr v. d. Wall Bake alsmede de
heer Mennink stelden voor de restriktie op te nemen dat
na 10 jaar de zaak opnieuw zal worden bekeken. De heer
Bosch (PvdA) adviseerde B&W eens te kijken naar de
voorwaarden die bv. gemeenten als Hengelo en Ruurlo i.d.
hanteren. B&W zegden dit toe waarna de raad akkoord
ging met het voorstel van de heren v. d. Wall Bake en

Mennink.

BIJDRAGE STICHTING GELDERS
STUDIEFONDS

De raad besloot om over het jaar 1972 aan de Stichting
Gelders Studiefonds 8 cent per inwoner te verstrekken.
T.b.v. het vakonderwijs aan de bijzondere lagere school aan
Het Hoge besloot de raad een voorschot te verstrekken
van ƒ 4.750,—. Voorts besloot de raad tot verkoop van
een achttal bouwterreinen (brengt weer geld in het laatje,

aldus de voorzitter).

Inzake de afgifte hinderwetvergunning verzocht de heer
Lichtenberg (KVP) BW te bestuderen welk beleid i.d.
gevoerd zal worden. Speciaal In het belang van de agra-

rische bevolking.

Mevrouw v. d. Heide-v, d. Ploeg (PvdA) bepleitte aan alle
lagere scholen in Vorden en dan speciaal in de tweede
en derde klassen muziekvormend onderwijs te geven. De
kosten zouden ca 2-3 duizend gulden bedragen. Burge-
meester Van Arkel zegde toe kontakt op te nemen met de
direkteur van de muziekschool te Zutphen teneinde de
mogelijkheden te onderzoeken.

HOORZITTINGEN
Burgemeester Van Arkel deelde in deze raadsvergadering
mede dat er op 15 maart in het Jeugdcentrum een hoorzit-
ting zal worden gehouden. Op 24 maart vindt een dergelijke
zitting in zaal Schoenaker te Kranenburg plaats.

WfRlEUUfO

Voetbal
VORDEN VERZUIMDE VOOR RUST KOTTEN
NAAR EEN NEDERLAAG TE SPELEN

Voor de kompetitiewedstrijd tussen Vorden 1 en Kotten 1
zondagmiddag in Vorden gespeeld, bestond weinig publieke

belangstelling. De thuisclub startte met een fel offensief en
het zag er naar uit dat Kotten een moeilijke middag tege-
moet zou gaan. Zoals in zovele voorgaande wedstrijden het
geval was, verzuimde de thuisclub ook nu weer van de
geboden kansen gebruik te maken. Holsbeke kreeg een
uitstekende gelegenheid de score te openen. In vrije po-
sitie schoot hij evenwel over. Ev enlater een hard schot van
Te Veldhuis dat met de grootste moeite door de Kotten-
keeper met de voet tot corner kon worden verwerkt. Toch
werd het 1—O toen Holsbeke zich op rechts keurig vrij
speelde waarna Hengeveld in kon schieten. De thuisclub
bleef het spel dikteren. Aanvallend kwam Kotten niet tot
•gevaarlijke daden mede doordat de Vordense defensie,
waarin de jeugdige Ter Beest een uitstekende indruk

maakte, goed op dreef was.

In de tweede helft ontstond een gelijkopgaande wedstrijd
met een iets feller op de bal spelend Kotten. Na tien mi-
nuten werd het 1—1 toen rechtsbuiten Te Kronnie prachtig
profiteerde van een misverstand in de Vordense achterhoe-
de. Halverwege de tweede helft werd een doelpunt van
Bloemendaal, wegens buitenspel van Hengeveld, afge-
keurd. Een prachtige boogbal van Nijenhuis werd met de
grootste moeite door de Kotten-keeper uit het doel getikt,
terwijl aan de andere kant Te Veldhuis zijn doelman vlak
voor de lijn te hulp moest komen. Het bleef zodoende 1—1
met welke uitslag de bezoekers het meest kontent kunnen

zijn.

Vorden 2, nog meetellend om de bovenste plaats, kwam
zondagmorgen op eigen veld tegen Neede 3 niet verder dan
een 1—1 gelijkspel. Vorden 3 stuurde SVBV 1 met een
royale 4—1 nederlaag naar huis door doelpunten in de
tweede helft van Golstein 2x, Dostal en v. d. Laan.

VORDEN 1 (afdeling zaterdag) WON VAN DZC

Na een tam begin, waarin speciaal Vorden aanvallend te-
leurstelde, werd het na een half uur spelen 1—O voor DZC
na slecht wegwerken van invaller-doelman Wentink. Deze

stand bleef tot aan de rust gehandhaafd.
In de vijftiende minuut werd de balans in evenwicht ge-
bracht dankzij een fraaie kopbal van Roozendaal. Hierna
bouwde de thuisclub geleidelijk aan de overwinning. Jan-
sen bracht met een fraaie boogbal de stand op 2—1. Sloet-
jes die deze middag niet bepaald gelukkig speelde, gelukte
het hierna toch om tweemaal achtereen hard in te schie-

ten 4—1.

Vorden 2 ging zaterdagmiddag op bezoek bij koploper Ol-
denkotte. Bij de rust had de thuisclub reeds een 4—O voor-
sprong. Door doelpunten van Barink kwam Vorden terug
tot 4—2. Oldenkotte bleek over de langste adem te be-
schikken en won uiteindelijk met 8—3.

RATTI WON OVERTUIGEND VAN KSH

Ratti trad in de eerste wedstrijd na de winterpauze aan met
liefst drie invallers zodat er niet minder dan vier spelers
van de eerste elftalkern op de ziekenlijst staan.
Ratti begon direkt in hoog tempo en oefende zware druk uit
op de KSH-veste. Een fraai schot van Vreman werd door
de doelman van KSH weggewerkt. Na een kwartier nam
Lichtenberg een vrije trap, maar zijn voorzet belandde hoog

in de uiterste bovenhoek en Ratti leidde met 1—0. De uit-
vallen die de gasten hierna lanceerden werden door de
Ratti-defensie goed opgevangen en vooral Schoenaker was
een rots in de branding. De vleugelspelers van KSH waren
goed in vorm, maar de Ratti-backs Nijenhuis en Overbeek
wisten alle ballen onschadelijk te maken.

Na rust werd de druk van Ratti op de KSH-veste weer gro-
ter, een prachtig schot van Polman belandde net aan de
verkeerde kant van de paal. Ook Lichtenberg miste voor
open doel. Na een half uur was het wederom Lichtenberg
die een fraaie pass kreeg van middenvelder Polman en de
bal verdween boven in de hoek 2—0. De gasten gaven de
moed op en Ratti won verdiend.

Ratti 3 speelde thuis met O—O gelijk tegen nummer !wee

van de ranglijst Steenderen 3. Ratti 2 afdeling zaterdag
won thuis met 2—1 van DZC 5.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

Vorden 1—KSV 1; Reunie 3—Vorden 2; Zutphania 4—Vor-

den 4; Zutphen 5—Vorden 5; AZSV 5—Vorden 1 (afdeling
zaterdag).

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI

NVC 1—Ratti 1; H & K—Ratti 2; afdeling zaterdag beide
elftallen vrij.

Nederlandse Touwtrekkers Bond
huldigde kampioenen 1971

De touwtrekkers aangesloten bij de Nederlandse Touw-
trekkers Bond hebben tijdens de jaarlijkse feest- en pro-
paganda-avond de kampioensploegen uit de verschillende
klassen van het seizoen 1971 letterlijk en figuurlijk in de
bloemetjes gezet en hen op waardige wijze gehuldigd. Deze
huldiging had plaats in zaal Herfkens te Baak en georga-
niseerd door de TTV Treklust uit Warken.

Bondsvoorzitter Markink verheugde zich over de grote op-
komst van de NTB-leden en wees er op dat er in de NTB
die steeds groeiende is, steeds meer werk moet worden
verricht. Met name noemde hij de propaganda- en wed-
strijdkommissie die grote aktiviteiten aan de dag leggen.
Hierna verscheen de EHTC-ploeg uit Hall-Eerbeek die het
gepresteerd had om met liefst 20 punten voorsprong op
Bekveld de titel te behalen in de catch-klasse. De heer
Markink feliciteerde het team en overhandigde voorzitter
Vervelde de wlsselbeker van de NTB. Alle spelers ont-
vingen een draagmedaille.

De ploegen van Bekveld uit Hengelo G die nota bene kam-
pioen werden in de 720A, 640A en 560 kg- klasse lieten

het deze avond duidelijk afweten. Zij schenen het niet no-
dig te vinden naar Baak te komen en alleen een handjevol

leiders was aanwezig om de bekers in ontvangst te ne-
men die voorzitter Markink h enoverhandigde. Bekveld
heeft hierdoor een slechte beurt gemaakt.

Meer waardering hadden de touwtrekkers voor de sym-
pathieke jeugd van de TTV Noordijk die in de afgelopen
kompetitie in sneltreinvaart doorstoomde naar de top en
met 87 punten - 30 meer dan Zieuwent - de titel behaalde in
de jeugdklasse. Leider G. Kreunen mocht de wisselbeker
uit handen van de heer Markink In ontvangst nemen. Ook
zij werden in de bloemetjes gezet.

Voorzitter Poorterman van de TTV Warken bood alle kam-
pioensteams bloemen. Ale leden van de kampioensteams
ontvingen nog een blijvende herinnering in de vorm van een
draagmedaille.

De avond werd verder gezellig doorgebracht op de dans-
vloer waarbij het orkest The Evening Stars voor prima mu-
zikale begeleiding zorgde.

Damrubriek
zwart

m m 9 w,
' r

wit

De volgende stand is van de Marseillaanse meester Raphaël
die omstreeks het eind van de 19e eeuw leefde. Wit wint
door de volgende diepe kombinatie

Wit Zwart
1 34—29 23 x 34
2 28—23 19 x 39
3 37—31 26 x 28
4 49—44 21 x 43
5 44 x 11 1 6 x 7
6 48x17 ! slaat vijf schijven en wint precies
op tempo.

De stand van het probleem uit de vorige rubriek:
Wit schijven op 25, 27, 31, 33, 35, 36, 39, 43 en 48. Zwart
schijven op 11, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23 en 24. De oplos-
sing is:

Zwart Wit
1 22—28 33 x 22
2 23—28 22 x 33
3 14—20 25x23
4 18x49 en zwart wint gemakkelijk.

Ons nieuwe probleem:
Wit schijven op 21, 33, 35 en 45. Zwart schijven op 18, 19,
22 en 28. De vraag is: Wit is aan zet en wint. Oplossing in
de volgende rubriek.

Na het grote sukses in de kerstvakantie, ook in de

paasvakantie weer een grote kindermiddag
Binnenkort nadere mededelingen Spaar ZD-segels Gun uw kinderen dit plezier!



Centrale verwarming
om zelf te bouwen,
overal alles heerlijk warm!

Vraag vandaag nog alle inlichtingen.

A. B. NIJENHUIS
Vorden - De Steege 5 - Telefoon 05752-1843

Weekend aanbieding

Tafelzeil
MET LINNEN RUG
IN DIVERSE KLEUREN ,
OERSTERK EN VOORDELIG

Prijs per meter

f5,95
UW ZAAK

WONING.NRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

T shirts
vanaf f 5,75

in vele kleuren

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

TE KOOP:

3 VRIJSTAANDE

BUNGALOWS
fe Vorden

met garage en c.v.

Prijs: All in ƒ 110.000,—

Te bevragen bij:

J. A. Heijink, architekt
Kastanjelaan 7, Hengelo G

C. G. M. Gerr/fsen-Efman,
makelaar 0.9.
Beatrixlaan 18, Vorden

A.S. ZONDAG (KOMPETITIEWEDSTRIJD)

VORDEN 1

KSV 1

Op het Gemeentelijk Sportpark
te Vorden

Aanvang 14.30 uur

Schoenenhuis
Jansen

SPECIALE AANBIEDING:

RESTANTEN PAREN DAMES
VOORJAARS-ZOMER-

SCHOENEN ƒ 19,95

Elk tweede paar van deze
aanbieding

halve prijs l

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

truien, vesten, pullovers, coltruien,

schaatsmutsen, sjaals, wanten,

warme wollen sokken en knicker-

bockerkousen

Wapen- en Sporthandei

steeds doeltrefftndi

Zutphenseweg - Vorden

HUDORA

ROLSCHAATSEN

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

GEWASSEN Gft/NTTEGELS

50 x 50 cm of 40 x 60 cm
ƒ 3,95 per stuk inklusief BTW

GRIJZE BETONTEGELS

30 x 30 cm

afgehaald 55 cent per stuk

ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborohseweg
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

4 mrt. Uitvoering Jongens- en Meisjesclub in
het Nutsgebouw

5 mrt. Beatclub Turn in zaal Schoenaker
6 mrt. Kontaktavond Vordense Winkeliersver-

eniging in hotel De Konijnenbult
6 mrt. Ringvergadering Herv. Vrouwenver.
6 mrt. NVEV dia's van Oost-Gelderland in zaal

Michels Hengelo G
6 mrt. EHBO oefenavond
8 mrt. (woensdag) Bejaardenkring om 13.45 uur

in het Jeugdcentrum
9 mrt. Uitvoering chr. muziekvereniging

Sursum Corda in het Nutsgebouw
11 mrt. Uitvoering chr. muziekvereniging

Sursum Corda in het Nutsgebouw
11 mrt. Carnavalsvereniging De Deurdreajers

naopruuversbal in zaal Schoenaker
13 mrt. EHBO lezing rayon Zutphen
17 mrt. Jong Gelre quizavond in „'t Wapen van

Vorden"
18 mrt. Bal voor gehuwden in café-rest.

„'t Wapen van 't Medler"
18 mrt. Uitvoering drumband en muziekvereni-

ging Concordia
15 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
21 mrt. Nutsavond in hotel Bakker
22 mrt. Hervormde Vrouwenvereniging dorp
22 mrt. Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
22 mrt. KPO Pastor Verwey lezing met diskussie
23 mrt. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
24 mrt. Ouderavond Prinses Julianaschool

Wildenborch in de kapel
25 mrt. Jeugdsoos beatavond
3 april Meubel- en tapijtenshow fa Helmink

10 april EHBO oefenavond
11 april NVEV lezing over verdovende middelen

in zaal Concordia Hengelo G
12 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
18 april Ned. Chr. Vrouwenver, jaarvergadering
19 april Hervormde Vrouwenvereniging dorp
29 april EHBO rayonoefening
l mei Reis naar Soestdijk van de Nuts blok-

fluit en Melodica club
15 mei EHBO oefenavond
16 mei Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
17 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
17 mei Hervormde Vrouwenvereniging dorp
3 juni Openbare les Nuts blokfluit en Melodica

club

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
PASFOTO'S

voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar !

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Profijt
aanbieding

Verchroomde
„Tornado"

ja m pot
houder
voor drie potten jam

Prijs:

95 et

GEMS
VORDEN

Zutphenseweg
Telefoon 1546

Zweedse
klomp-muilen
NU DE GROOTSTE VOORRAAD

WULLINK
VOORAAN IN
SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

Vorden

FA TAKKE
Palmberg - Zelhem

Loodgieterswerken
Aanleg centrale
verwarming

Willy
Weulen Kranenbarg
Telefoon 08342-1364

Te koop: Nieuwe 12-delige
Zilmeta-cassette.
De Stroet 4, Vorden, telefoon
2068, 's avonds na 18.00 uur

Te koop: Meisjesfiets leef
10-14 jaar. Het Kerspel 3, te-
lefoon 2043

Tank

merkbenzine
vrije prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-statlon
centrum Vorden

WEEKEND-AANBIEDING

1 BOS FREESIA
MET GROEN ƒ 2,75

Bloemisterij
Wehmezicht

Nieuwstad 57

BLIJF BIJ DE TIJD
KOOP KWALITEIT

Dieselolie
Petroleum
HBO l vrije prijzen
Olietanks
1200 liter, extra kwaliteit
ƒ 125,— exklusief BTW

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1217 - 1811

Gratis bij Mobil
GASTEN
H ANDDOEKJES!

Bij elk deelnemend Mobil benzinestation, her-

kenbaar aan de handdoekjesreklame, krijgt u

een coupon. Gratis ! Drie coupons kunt u inrui-

len voor een gastenhanddoekje van badstofkwa-

liteit. In vier heldere kleuren. Om uzelf en uw

gasten te verrassen.

Kom daarom langs. En verzamel ze. Profiteer

van deze nieuwe aktie van uw Mobil-dealer.

A.s. zaterdag 4 maart starten wij tot en met
1 juli a.s. Ter kennismaking ontvangt u de eerste
4 dagen direkt al een gastenhanddoekje.

Mobilstation TRAGTER ZUTPHENSEWEG

oi» WEG MET MOBIL

U doet ons een groot plezier

door uw advertentie

s.v.p. zo vroeg mogelijk te bezorgen!

Centrale verwarming

Gas, water, sanitair en

elektra

GEDIPLOMEERD INSTALLATEUR

WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo G - Tel. 1280

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

MAANDAGAVOND 6 MAART

KONTAKTAVOND
IN HOTEL DE KONIJNENBULT
AANVANG 20.00 UUR

Vredestein nieuws
Huldiging jubilaris
Op vrijdag 25 februari jl. werd in de ontvangzaal van het
bedrijf te Doetinchem een huldigingsbijeenkomst belegd ter
ere van zilveren jubilaris H. Burkhard, medewerker uit de
vulkaniseerafdeling. Van deze gelegenheid maakte men ge-
bruik afscheid te nemen van de heer H. J. Wassing uit de
lasafdeting. Dit in verband met het bereiken van de pen-

sioengerechtigde leeftijd.
Direkteur ir J. Barentsz kreeg als eerste de gelegenheid het
woord te voeren en bood de heer Burkhard gelukwensen aan
met zijn 25-jarig jubileum. De jubilaris moet, aldus de heer
Barentsz, in de loop van deze 25 jaar wel een enorm aantal
banden gemaakt hebben. Hij noemde het een prestatie om
gedurende zulk een lange periode bij wel en wee het be-
drijf trouw te blijven. Het bedrijf mag zich gelukkig prijzen
met een kern van medewerkers met een lang dienstverband,
die bereid blijven hun kennis en ervaring in te brengen.
Ook voor de aktiviteiten van de heer en mevrouw Burkhard
in het verenigingsleven had de heer Barentsz grote bewon-
dering. De jubilaris ontving naast het gouden V-insigne
een enveloppe met inhoud en een gouden polshorloge.
Vervolgens bracht de heer Barentsz dank aan de heer
Wassing voor het vele werk dat hij gedurende zijn 10-jarig
dienstverband voor Vredestein verricht heeft. Hij wenste de
heer en mevrouw Wassing nog vele goede jaren toe. Ook
deze medewerker mocht een enveloppe met inhoud in ont-

vangst nemen.
Namens de Maatschappij voor Nijverheid en Handel sprak
de algemeen bedrijfsleider, de heer R. Hesselink die, aan de
hand van de in de loop der jaren sterk gestegen produktie-
cijfers, tot de konklusie kwam dat er in 25 jaar wel iets
gebeurd is. Een ontwikkeling, aldus spreker, die grote
veranderingen met zich meebrengt. Hij schetste jubilaris
Burkhard als een man die positief aan genoemde groei
heeft meegewerkt. Hij hoopte dat Vredestein nog lang op
zijn werkkracht zal mogen blijven bouwen, waarna tot de
uitreiking van een zilveren legpenning met bijbehorende
oorkonde werd overgegaan.
Vervolgens richtte de heer Hesselink zich tot de scheiden-
de medewerker met een woord van waardering voor het
vele werk op het terrein van de binnenbandenfabrikage. Hij
hoopte dat de heer en mevrouw Wassing nog lang van een
welverdiende rust zouden mogen genieten.
Uit handen van de heer G. Jansen ontvingen beide mede-
werkers en kado-bon namens Ondernemingsraad en Perso-
neelsfonds. In een begeleidend woord bracht deze spreker
zijn waardering tot uitdrukking voor de kollegialiteit en de
prettige samenwerking met beide heren.
Jubilaris Burkhard dankte tenslotte direktie en medewerkers
voor de uitgebreide huldiging.


