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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Ledenvergadering
Het Paardenverzekeringsfonds Wildenborch & Omstreken
heeft het afgelopen boekjaar goed 'geboerd' aldus deelde
voorzitter Dinkelman mede op de algemene ledenvergade-
ring die in zaa! Schoenaker werd gehouden.
Man heeft thans 500 leden die 496 paarden hebben verze-
kerd bij het fonds, dat de gemeenten Vorden, Lochem,
Warnsveld, Laren, Ruurlo, Borculo, Gorssel, Hengelo Gld.,
Zeihem en Steenderen omvat.

Hel jaar 1971 is niet ongunstig geweest aldus de heer
Dinkelman ondanks verder overgaan van paard op trekker.
In 1971 werden 6 nieuwe leden bijgeschreven. De notulen
van sekr. Leusink werd goedgekeurd. Er werden verder 7
paarden overgenomen waarvoor ƒ 7372,16 werd betaald.
Het voordelig saldo van ƒ 4086,11 werd aan de reserve
toegevoegd. Er zijn 42 veulens verzekerd.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer Harkink herkozen
evenals de heer Bos bij de kommissarlssen. In de kas-
kontrole kommissie werd gekozen de heer Imenkamp uit
Zwiep.

VASTSTELLING PREMIES
Hierna werden de premies voor 1972 vastgesteld die niet
werden verhoogd gezien de goede reserve. Voor de Fjor-
denpaarden wordt deze premie 1,5 procent. Voor de
kleinere en lichtere paarden bedraagt de premie 3 procent
hieronder vallen ook de Shetland ponny's de Welsh paar-
den, de New Forest en verdere paarden. Men kan nu ook
sport en fokpaarden verzekeren, alles in overleg met de
schatters en eigenaar. Bij overname door de verzekering
wordt 100 procent uitbetaald.
Verder werden nog enige verzekeringen uitgelegd en toe-
geligd.

Schattingsplaats Jansen in Wolversveen komt te vervallen
evenals Leemreis m Hengelo G. en café Schoenaker op de
Kranenburg De Boggelaar Warnsveld en Brandenbarg te
Vorden worden verplaatst naar café Lettink aan de Almené
seweg. Door opheffing van café Hietland aan de Scho-
neveltsdijk te Barchem wordt deze plaats overgebracht naar
T. G. Harkink op 'Reusink' te Barchem.
Bij de rondvraag werd gevraagd hoelang er nog paarden
zullen zijn. De fokkerij zal in de belangstelling blijven door
de paardensport. Het trekpaard zal op de kleine en middel-
grote bedrijven ook niet zo gauw verdwijnen. Het status-
symbool als trekker enz. valt over het algemeen nog wel
mee al zijn er omstandigheden dat het paard ekonomisch
verdwijnen moet.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

LIIDENS-MEDITATIE RAAD VAN KERKEN
De Raad van Kerken Kranenburg-Vorden belegt een lijdens
dienst op volgende week dinsdag 14 maart in de rk kerk
in de Kranenburg.
Ds Kuhlemeier ger. pred. te Vorden hoopt de meditatie te
verzorgen. Het ligt in de bedoeling dat het kerkkoor van
de Kranenburg medewerking verleent.
De dienst begint half acht en zal ong. 3 kwartier duren.
Iedereen is er van harte welkom. Dit is de eerste van 2
diensten belegt door de Raad van Kerken in de 40 dagen
voor Pasen.

Touwtrektournooi
in Voorst
In de manege te Voorst kwamen 30 ploegen aan start voor
het 3e indoortoernooi der NTB in wedstrijden die keurig
weiden verzorgd door EHTC uit Hall Eerbeek.
Buurse trok zich met geweld naar de zege m de catchklasse
en liet Holten achter zich. Zij hebben zo'n voorsprong,
dat zij reeds nu kampioen zijn. Warken was in topvorm in de
720 kg klasse en won overtuigend.

In de 640 kg klasse is het Vorden gelukt om langs con-
current Neede te komen. Buurse de grote favoriet kreeg
toch een nederlaag te slikken en wel van EHTC. Bathmen
A raakte achterop maar was nog 2e. In de 640 kg C klasse
waren Diepenheim en Eibergen aan elkaar gewaagd. Eiber-
gen blijft leider. Warken wees in de 560 kp klasse Vorden
terug en won alle wedstrijden.
Uit handen van voorzitter Vervelde mocht de heer Wissink
uit Geesteren nog de hoofdprijs van een loterij zijnde een
fiets ontvangen. Om 11 uur kon de eindstand van het
tournooi worden opgemaakt.

Na 3 tournooien is de stand momenteel:
Catchklasse 1 Buurse 2 Noordijk en Bekveld 3 Holten
4 Houvast;
720 kg klasse: 1 Jonge Kracht, 2 Warken, 3 Bekveld
4 Bizons Beltrum en Oosterwijk
640 kg klasse: 1 Vorden A, 2 Neede 3 Holten
4 Enter en Noordijk 5 Bekveld 6 Heure en Zieuwent
6^0 kg klasse B: 1 Buurse 2 Bathmen 3 EHTC en DVO
4 Vorden 5 Oosterwijk en 6 Houvast
640 kg klasse C: 1 Eibergen A, 2 Diepenheim 3 Bathmen B
en Eibergen B, 4 Velswijk 5 Thor uit Doesburg
560 kg klasse: 1 Vorden 2 Noordijk 3 Warken 4 Holten
5 Zieuwent, 6 Noordijk B 7 DVO uit Hengelo G

Op zaterdag 25 maart wordt het 4e en laatste tournooi ge-
houden in Buurse Haaksbergen. De organisatie berust dan
bij Ruk en Trek te Buurse waar de wedstrijden aanvangen
om half acht in manege Rutbeek.

Vereniging van Ned. Gemeenten
stelde een 'sportief onderzoek in

Er is beslist een tekort aan flinke gymnastieklokalen
Plm. een half jaar geleden heeft het gemeentebestuur van
Vorden de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verzocht
een onderzoek in te stellen naar de behoefte aan voorzie-
ningen voor de lichamelijke opvoeding en de sportbeoefe-
ning hier ter plaatse.
De Vereniging heeft in Vorden de verschillende sportakko-
modaties bekeken terwijl tevens geprekken hebben plaats-
gevonden met B&W en bestuursleden van verschillende
verenigingen. Dezer dagen is het rapport verschenen en aan
de raadsleden ter hand gesteld. Binnenkort zal het rapport
in de raad worden besproken.

/
BELANGSTELLING

De rapporteurs wijzen er in het rapport op dat o.m. door
de beschikbare vrije tijd sport en rekreatie bij een groter
deel van de bevolking steeds meer in het middelpunt van
de belangstelling komt te staan. Met name in de vorm van
sportbeoefening is het van belang dat er een ruim scala
van mogelijkheden aanwezig is. Rekening dient te worden
gehouden met het verschijnsel dat steeds meer sport wordt
beoefend zonder rechtstreeks bindingen met het vereni-
gingsleven of met de wedstrijdsport.
Vele gemeentebesturen onderkennen weliswaar de behoefte
aan realisering van meer sportakkomodaties, doch zijn door
allerlei omstandigheden (vooral financieel) vaak niet in staat
om op korte termijn in deze behoefte te voorzien.

HEEL WAT GEBEUREN

In Vorden blijkt volgens het rapport nog heel wat te ge-
beuren. In Vorden dienen voor het onderwijs 2 gymlokalen
aanwezig te zijn (Openbare School en Chr. School). Aan-
gezien het aantal gebruiksuren te gering is voor realisering
van een lokaal in de Kranenburg, zou de school uit deze
kern in Vorden moeten gymnasü^^n. Voor busvervoer zou
men moeten zorgen. Voor de bi^Pschappen Medler, Linde
en Wildenborch achten de rapporteurs een gymlokaa! door
te weinig gebruiksuren niet realiseerbaar. Wat betreft het
voortgezet onderwijs dient één lokaal aanwezig te zijn.

VOOR ZAALSPORTBEOEFENINÉ^

Wat betreft lokalen voor zaalsport merkt de kommissie op,
dat het aanta! leden van Sparta te groot is voor de beschik-
bare gebruiksuren, zodat de lesgroepen veel te groot zijn.
Voorts is er een ledenstop voor huisvrouwen ingevoerd.
Voor de trimklub Vorden zijn geen uren beschikbaar. De
volleybalvereniging Dash maakt zowel gebruik van het gym-
lokaal als van het Jeugdcentrum. Beide zalen zijn ontoerei-
kend. Dash is derhalve voor wedstrijden altijd op Zutphen
aangewezen. De badmintonklub maakt gebruik van het gym-
lokaal maar kan slechts één veld uitzetten. Een ledenstop
moest worden ingevoerd. De kommissie kwam dan ook tot
de konklusie dat het gymlokaal bij lange niet in de behoefte
aan zaalruimte voor sportbeoefening voorziet.

REGIONAAL

De rapporteurs zijn van mening dat er In Vorden In Ieder
rjcval een vergroot gyrnloakal of sportzaal van 16x28 meter
met een hoogte van 7 m bij moet komen. Een dergelijke
zaal is geschikt voor sporten als badminton volleybal enz.
en biedt trainingsmogelijkheden voor zaalhandbal enz.
De vraag of het. In Vorden overweging verdient een sport-
hal te bouwen dient naar de mening van de kommissie in
regionaal verband bezien te worden. In de omgeving van
Vorden zijn drie sporthallen verwezenlijkt (Zutphen, Lochem
en Borculo). Bij navraag is gebleken dat bevolking uit an-
dere gemeenten slechts in beperkte mate gebruik van deze
hallen maken, omdat zij door eigen bevolking nagenoeg
volledig bezet zijn. Het gevolg daarvan is dat voor de regio
Vorden-Hengelo-Ruurlo met een inwoneraantal van 21.500
voor de beoefening van grotere zaalsporten in feite geen
enkele voorziening beschikbaar Is.
De kommissie meent dat de aanwezigheid van een sporthal
voor een verzorgingsgebied van een zodanige omvang nood-
zakelijk is. Voor de realisering en financiering met een re-
gionaal verzorgende funktie zijn uiteraard een Intergemeen-
telijke samenwerking en regeling vereist. De kommissie
meent geen voorkeur te kunnen uitspreken omtrent de plaats
van zulk een sporthal. Bij het overleg hierover .zullen van
meet af de betreffende inspekteurs van het onderwijs die-
nen te worden betrokken omdat dient vast te staan, dat de
sporthal voor schoolgebruik behoorlijk bezet zal zijn. De
daaruit voortvloeiende inkomsten zijn voor een verantwoorde
exploitatie nu eenmaal onontbeerlijk.

VOETBALVERENIGINGEN

Verder kwam men tot de konklusie dat de w Vorden ten
minste dient te beschikken over een hoofdveld, 2 bijvelden
een trainingsveld van 50x70 m met verlichting en eventueel
met halfharde toplaag, bovendien ten minste 6 kleedkamers
en 6 waslokalen. Voor Ratti dient beschikbaar te zijn 2
velden (één met verlichting) en verplaatsbare doelen in ver-
band met training, een kleedkamer met 4 afdelingen, 4
waslokalen en kantine.
(Worden de trainingsvelden dan ook werkelijk benut of traint
men dan nog maar met enkele spelers. Dit zou jammer zijn.
Bezoek daarom wekelijks de training welke uw verenigingen
hiervoor hebben bestemd. Red.).

TENNISBANEN

Een tennisakkomodatie ontbreekt in Vorden, hoewel daar-
aan naar de mening van de rapporteurs behoefte bestaat.
Voor de lawntennisklub Vorden in oprichting hebben zich
reeds 80 gegadigden gemeld. Men is van mening dat na

totstandkoming van een tennisbaan de tennissport in Vor-
den snel van de grond zal komen. Er bestaat behoefte aan
tenminste 2 banen.

ZWEMINRICHTINGEN

Het in Vorden aanwezige zwembad In de Dennen voorziet
gedurende de zomermaanden op redelijke wijze in de be-
hoefte voor rekreatief en sportzwemmen. De zwem- en
poloklub Vorden kan echter niet voldoende trainen omdat
daarvoor te weinig gebruiksuren beschikbaar zijn.

Om te bereiken dat de leerlingen van de scholen gedurende
het gehele jaar aan dit zwemonderwijs kunnen deelnemen
is een overdekt bad onontbeerlijk. De kommissie is even-
wel van mening dat het inwonertal van Vorden te weinig
draagvlak biedt voor de Stichting van een overdekt bad.
Gelet op het aantal leerlingen der scholen zal een zodanige
voorziening voor het onderwijs slechts gelurende 1 a 2 da-
ger per week bezet zijn. Bovendien is het zwemmen in een
overdekt bad van kleine afmetingen onvoldoende gediend.

Het vorenstaande geldt ook voor de gemeenten Hengelo en
Ruurlo. Vorden zal zich derhalve moeten oriënteren op de
gemeente Zutphen waarvan de rapporteurs verwachten dat
deze gemeente t.z.t. wel tot de stichting van een volwaar-
dige overdekte zweminrichting zal overgaan.

OVERIGE VOORZIENINGEN

Wat betreft de landijsbaan waarover Vorden beschikt merkt
je kommissie op dat deze op redelijke wijze in de b^

hoefte voorziet. Mede in verband met de aanwezigheid van
de Deventer kunstijsbaan vindt de kommissie uitbreiding
van deze landijsbaan niet noodzakelijk.

De Rijvereniging De G r a a f p heeft behoefte aan een
oefenterrein van 1 ha niet te ver van Vorden, waarop te-
vens wedstijden kunnen worden gehouden. De hengelaars-
vereniging De Snoekbaars dient de beschikking te hebben
over een eigen viswater. Wat de vrije speelgelegenheden
betreft dienen voor de wat oudere kinderen in Vorden eni-
ge 'trapveldjes' beschikbaar^^ zijn. De speelplaatsen bij
de scholen dienen te worden uitgerust met eenvoudige
duikel en kleuterapparatuur.

OP KORTE TERMIJN

De rapijorteurs adviseren op korte termijn, dat wil zeggen
voor 1975 de hierna vermelde voorzieningen te treffen c.q.
te bevorderen, dat deze spoedig tot stand komen gerubri-
ceerd in volgorde van urgentie.

ZAALRUIMTE

Totstandkoming van 2 gymlokalen in Vorden voor het basis-
en voortgezet onderwijs. De kommissie meent dat hiervoor
de volgende mogelijkheden zijn:

a. de bouw van 2 lokalen van 12x21x5,5. In de behoefte
bij het onderwijs zal dan weliswaar volledig zijn voorzien,
doch een grotere zaalruimte voor sport ontbreekt.

b. de bouw van een sportzaal van 16x28x7 en een lokaal
var 12x21x5,5. Ook nu zal volledig in de behoefte van het
onderwijs zijn voorzien. De beschikbare zaalruimte zal dan
echter slechts ten dele aanvaardbaar zijn voor sportbe-
oefening, omdat in een sportzaal niet alle takken van sport
kunnen worden beoefend.

c. de bouw van een vergrote sportzaal van 22x28x7 m die
door een opvouwbare wand in 2 lokalen kan worden ver-
deeld. Bij realisering is het onder b genoemde evenzeer
van toepassing.

d. de bouw van een sportzaal van tenminste 22x42x7 m in
samenwerking met Ruurlo en Hengelo. Hieraan geeft de
kommissie de voorkeur. Bij een dergelijk gebouw In Vorden
zal zowel in de behoefte bij het onderwijs als de sport wor-
den voorzien.

e. Indien zou worden gekozen voor een hal in Hengelo
of Ruurlo hetgeen uitsluitend aanvaardbaar Is Indien In
deze gemeenten behoefte bestaat aan 2 gymlokalen voor
het onderwijs, zou voor Vorden de bouw van 1 sportzaal van
16x28x7 m en van 1 gymlokaal van 12x21x7 m en één van
12x21x5,5 m kunnen worden overwogen. Zo Is er een be-
hoorlijke zaalruimte beschikbaar voor kleinere zaalsporten.
In het bijzonder voor de aspiranten en de pupillenen acht de
kommissie dit van belang

VELDEN ETC.

Voor wat de w Vorden betreft op korte termijn een trainings
veld van 50x70 m, verbetering van het bestaande trainings-
veld en uitbreiding van kleedakkomodatie enz. Wat Ratti
betreft heeft deze vereniging zelf haar akkomodatie behoor-
lijk uitgebreid met velden en kleedgelegenheden. Ook Is
verlichting aangebracht.
Verder de stichting van een tennispark in Vorden met 2
banen en oefenmuur, kleedgelegenheid en speelgelegenheid
voor de kleuters.

Wat betreft het zwembad dient men nader advies te vragen
aan het adviesorgaan voor bad- en zweminrichtingen van
de VNG.
Tenslotte beschikbaarstelling van een oefenterrein voor de
Rijvereniging De Graafschap. Ook deze akkomodatie zou
in het uit te breiden sportpark te Vorden kunnen worden
opgenomen, aldus de Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten in haar uitvoerig rapport.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink
Alle diensten in de grote zaal van het Jeugdcentrum

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds G. van Ziel te Bredevoort

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 Sterringa, telefoon (05752) 1255
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 konsistariekamer
Goref. 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 Eljer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Esther, dochter van J. W. Wentink en T. B. Scho-
neveld.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Cornelis Josephus Johannes Killestijn, 76 jaar,
weduwnaar van A. Philipoom.

Bal
De carnavalsvereniging De Deurdraejers houdt zaterdag 11
maart een Noapruufersbal in zaal Schoenaker te Vorden-
Kranenburg. Gezien de zeer vele reakties die zij tot nu
toe mochten ontvangen belooft deze avond 'n groot sukses
te worden. Prins Herman de Eerste zal met zijn Dansmarie-
tjes en volledige Raad van Elf deze avond aanwezig zijn.
De muziek wordt verzorgd door het Dutchman Combo. De
avond begint om 8 uur en verwacht mag worden dat er weer
flink wat valt Deur te Draejenü



PRESENTEERT:

PROFITEER NU:

DOPERWTEN
ZEER FIJN

LITERBLIK VOOR

Groente en Fruit
UIEN

5 kilo voor slechts

BLANKE CHAMPIGNONS

VERSE SPIN AZIË

200 gram

1/2 kilo

98

98

85
HOLLANDSE KASSLA

2 zware kroppen 79
SPAANSE SINAASAPPELEN

voor hand en pers 75 voor

JAFFA SINAASAPPELEN

75 voor 198
JONATHANS HANDAPPEL

71/2 kilo 98

BIJ AANKOOP VAN EEN KAM CHIQUITA BANANEN

l KUIFJE STRIPBOEK GRATIS

DIT ZIJN VOOROORLOGSE PRIJZEN

Div. smaken WAFELS
NOG GEEN 25 CENT PER PAKJE 4 PAKJES VOOR

Hersc/ii

UP

fiterf/es 79

elke 2e fles

40

Grote fles

JUS

d'ORANGE

nu voor

79

Krat a 24 f/essen

C/asse Royal

BIER

deze week

725

Diverse soorten

AROSA WIJNEN

met brandewijn

van 345 voor

198

Grote ffes

ADVOCAAT

van 490

voor

390

3/4 fiterpot

Geurs

APPELMOES 75

efke 2e pof

25
*/AVWWWttrWSrWWtfWWWtft^^ HHmnmmmtmilHHHHtitiMillMMfflHB^^

Smiths Potato CHIPS

PROFITEER NU UIT ONZE DIEPVRIES

FRIKI HAANTJES
7700 GRAM SLECHTS

Friki

PATATES

FRITES

heel kilo

149

Geurfs

HUISHOUD-

JAM l

van 725 voor

98

Iglo

VISSTICKS

pak a 70 stuks

van 225 voor

189

Unox

NASI of

BAMI

/iterb/ik

179

De kinderen zijn er dol op

RUMKOGELS

grote zak vol

van 7 7 5 voor

89

Zakje

Sfaniof

PAASEITJES

geen 98 maar

79

EUBISFA

HOLLIDAY CAKE
NU VOOR

09
Groot pak a 4 zakken

vacuüm gemalen zilvermerk

KOFFIE

geen 940 maar n

795

Lekker fris

MENTOS

pak a 3 sf. voor

69

2 x 500 gram

VERM/CELU

van 758

voor

135

Div. soorten

KOEKJES

nu per pak

van 98 voor

75

75 meter

VETER-

DROP

van 89 voor

69

Heerlijke

PINDAROTSJES

nu per pak

slechts

69

Uit de slagerij

3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN

KL4PSTUK MET KLEIN BEENTJE

RUNDERL4PPEN

MALSE RIBLAPPEN

ONS BEKENDE SOEPPAKKET

nu

TONGENWORST

BOERENMETWORST

750 gram 79

750 gram 89

700 gram 89

750 gram 8r

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie
POPULAIR W/T OF BRUIN BROOD

kijk en vergelijk

VRUCHTENSN/T MET SLAGROOM

heerlijk gebak alleen vrijdag en zaferdar

SU/KERKOEKEN
pak a 74 stuks voor maar

COCOSKR4NSEN

pak a 8 stuks voo

85

249

88

89



(Inplaats van kaarten)

Hierbij betuigen wij onze har-
telijke dank voor de zeer vele
blijken van belangstelling tij-
dens de langdurige ziekte en
na het overlijden van onze
lieve man, vader en opa

ALBERT JAN JEULINK
echtgenoot van A. J. Weenink

Uit aller naam:
A. J. Jeulink-Weenink

Vorden, maart 1972
De Steege 13

Allen, die de dag van ons hu-
welijk tot een onvergetelijke
dag maakten, betuigen wij,
mede namens onze ouders,
onze hartelijke dank.

HENK en ANNEMIEKE
HILFERINK

Vorden, maart 1972
De Boonk 39

Voor snelle en goede
SCHOENREPARATIE

'T SCHOENENHUIS JANSEN
Dorpsstraat - Vorden

Te koop: Lopende transport-
banden, lengte 9 en 6 meter
en enige losse onderdelen.
L. G. Bekker, Almenseweg 24,
Vorden

Te koop: 4-persoons kip-cara-
van met voortent.
W. Bielderman, Wilhelmina-
laan 6, telefoon 1977

Ter overname aangeboden:
Plm. 300 tegels (hout) 24 x 24
cm; kleedje 1,40 x 2 m; ronde
mat; kapstok (hout); trapbekle-
ding (recht) 14 treden van 85-
43 cm; lopertje 250 x 70 cm.
Telefoon 2107

H.H. Veehouders,

onze kcrpf u/gen
zijn afdoende tegen het ge-
vaarlijke kaplijven van uw
koeien. Direkt uit voorraad
franko huis.

A. R. Wcrgenvoorf
Stalinrichting

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Te koop: Rode Berini.
B. Bargeman, Wilmerinkweg 1
Vorden

Te koop: Beste biggen.
J. W. Oortgiesen, Medler

Te koop: Een goed onderhou-
den gaskachel 9000 kal.
Te bevr. H. Velthuis, Dorps-
straat 9, Vorden

Te koop: G.o.h. bromfiets RAP
Het Wiemelink 23 plan Boonk
na 6 uur

Te koop: Een z.g.a.n. brom-
fiets Kaptein Mobilette bouw-
jaar 1971. Te bevr. bij H. Ob-
bink, De Wehme, Nieuwstad
44, Vorden

Te koop: Een vaarskalf MRIJ
W. M. Wasslnk, Almenseweg
56, Vorden, telefoon 1548

Te koop: Merrie pony 2 jaar
met ponywagentje en een Ro-
busta langzaamwasser met
verwarming en 3-pits gaskom-
foor. Beumer, Almenseweg 51
Vorden

Te kooo: Een partij ingekuild
gras. Bloemendaal, Wichmond
telefoon 230

Voor snelle en goede
SCHOENREPARATIE

'T SCHOENENHUIS JANSEN
Dorpsstraat - Vorden

Ui'erneffen

geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde spenen
meer en geen mislukte
melklijsten. Per stuk
ƒ 27.—; bij 5 stuks ƒ 25,—
Franko thuis.

A. R. Wagenvoort

Stalinrichting
Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

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

FOTO ZEYT.EMAKKR
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WIL.LEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

HUISBRANDOLIE
PETROLEUM
DIESELOLIE

Vraagt prijs !
G. Weulen Kranenbarg
Vorden

Voor snelle en goede
SCHOENREPARATIE

'T SCHOENENHUIS JANSEN
Dorpsstraat - Vorden

EN TOCH IS UITERWEERD UW SCHILDER!
WtMIWMWMWMWWfftA
II

(Inplaats van kaarten)
K 3

DICK BUUNK
en
ERNA EGGINK

geven, mede namens wederzijdse ouders, ken-
nis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de
voltrekking zal plaatsvinden op dinsdag 14
maart a.s. om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

Het huwelijk zal worden ingezegend door de
zeereerwaarde heer J. W. van Berkel ofm om
14.00 uur in de kerk van de H. Antonius van
Padua te Kranenburg-Vorden.

Vorden, maart 1972
Almenseweg 2 / Mosselseweg 12

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in café-rest.
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

ii

Wij gaan trouwen op vrijdag 17 maart a.s. om 13.30
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijk sluiten wij onze huwelijk in de Sint Antonius
van Paduakerk te Kranenburg-Vorden om 14.00 uur.

BERT OVERBEEK
TONNY BUYL

Maart 1972
Hamsveldseweg 4, Vorden
Nelsonstraat 16, Doetinchem

Toekomstig adres: Zutphenseweg 79, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in café-restaurant
,,'t Wapen van 't Medler", Ruurloseweg 114, Vorden. ï j

5
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(Inplaats van kaarten)

FRANS WISSINK
en
TONNY GEURTS

hebben de eer kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk op vrijdag 17 maart a.s. om
10.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Het huwelijk zal worden ingezegend om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Antonius van
Padua te Kranenburg-Vorden.

Vorden, maart 1972

Wildenborchseweg 14 / Stationsweg 25
Toekomstig adres: Het Elshof 6, Vorden

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden.

Gevraagd:

hulp in de
apotheek

VORDEN

voor het meer „huishoudelijke" werk en
voor enkele werkzaamheden waarvoor
niet het diploma van apothekersassisten-
te is vereist.

TELEFOON 1471

Uit onze automatiek:

Nieuw!
Chinese broodjes ƒ 7,40
met pikante saus

Echte Chinese
/oempia-speciaa/ ƒ 7,50

PETIT RESTAURANT ANNEX AUTOMATIEK

VORDEN

Eig. N. H. A. van Goethem

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

VARA afd. Vorden

maandag 73 maart verga-
dering in café Eskes
aanvang 20.00 uur

Het bestuur.

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, is na een
langdurige ziekte, voorzien van de sakramenten der
zieken, rustig van ons heengegaan, onze lieve man,
vader en opa

JOHANNUS ANTONIUS EYKELKAMP
echtgenoot van Geertruida Anna Hartman

in de ouderdom van 75 jaar.

Vorden: G. A. Eykelkamp-Hartman
kinderen en kleinkinderen

Vorden, 6 maart 1972
Onsteinseweg 1

De gezongen uitvaart zal plaats hebben op donderdag
9 maart a.s. om 10.30 uur in de St. Antonius van Pa-
duakerk te Kranenburg, waarna de begrafenis aldaar
zal plaatsvinden.

Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in
café-restaurant ,,'t Wapen van 't Medler", Vorden.

Heden overleed geheel onverwacht mijn lieve man,
onze lieve vader, behuwd- en grootvader

REINT ROUWENHORST
echtgenoot van G. Wissels

in de ouderdom van 74 jaar.

Vorden: G. Rouwenhorst-Wissels
Hengelo G: G. H. Oortgiesen-Rouwenhorst

G. Oortgiesen
Exel: J. Rouwenhorst

J. Rouwenhorst-Peters
Veendam: H. Leunk-Rouwenhorst

J. Leunk
Vorden: H. Berendsen-Rouwenhorst

G. Berendsen
Zelhem: R. Rouwenhorst

E. Rouwenhorst-Harmsen
Ost Bene (Dld.): G. Kaiser-Rouwenhorst

E. Kaiser
Vorden: H. Rouwenhorst

J. Rouwenhorst en verloofde
en kleinkinderen

Vorden, 6 maart 1972
Almenseweg 7

«begrafenis zal plaats hebben vrijdag 10 maart om
00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

De overledene is opgebaard in aula „Nuova", Zut-
phenseweg 83. Bezoek van 19.00-20.00 uur.

EMPO
RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V. - VORDEN

EMPO vraagt voor spoedige
indiensttreding:

rijwiel-biezer
of iemand die in dit vak
opgeleid wenst te worden.

lasser
deze medewerker dient zowel
autogeen als elektrisch te
kunnen lassen.
Ruime ervaring in dit vak
strekt tot aanbeveling.
Leeftijd 20-30 jaar.

Inlichtingen dagelijks bij de
,,EMPO" Rijwielfabriek, Enkweg 17
te Vorden afdeling personeelszaken

EMPO
•fcv-'X-X'-'X'I'I-X-vöx."

Safari pakken
corduroy in hippe kleuren

LEVI'S EN WRANLER
corduroy pantalons en jackets

LEVf'S BLUE JEANS

de amerikaanse spijkerbroek

Wapen- en sporthandel

teedt doeltreffend!

Zutphenseweg

GEMEENTE ZUTPHEN

AANGIFTE VAN
NIEUWE LEERLINGEN

VOOR HET SCHOOLJAAR 1972/1973

A. STEDELIJK LYCEUM EN SCHOOL VOOR H.A.V.O.
(ISENDOORNSTRAAT 3, TELEFOON (05750) 9451)
bestaande uit:
a. afdeling Gymnasium A en B (zes-jarig)
b. afdeling Atheneum A en B (zes-jarig)
c. afdeling h.a.v.o. (vijf-jarig)
Spreekuren van de rector, uitgezonderd in de schoolvakanties,
op dinsdag en vrijdag van 15.00—16.00 uur.

B. MARTINETSCHOOL VOOR M.A.V.O.
(VAN HEEMSTRAAT 2, TELEFOON (05750) 2087)
bestaande uit:
een vierjarige opleiding, met daaraan verbonden
een driejarige m.a.v.o.-afdeling.
Spreekuren van de direkteur, uitgezonderd in de schoolvakanties,
op vrijdag van 14.00—16.00 uur en na afspraak.

C. SCHOOL VOOR LAGER EKONOMJSCH EN

ADMINISTRATIEF ONDERWIJS
(TADAMASINGEL 2, TELEFOON (05750) 6063)
met driejarige opleiding.
In de derde klas naar keuze: a. een administratieve richting of
b. een ekonomische richting.
Momenteel is reeds aan de school een vierde leerjaar verbonden,
als overgang naar een volledige 4-jarige opleiding.
Spreekuren van de direkteur: na afspraak.

OPMERKINGEN:
De eerste klasse van de onder A, B en C genoemde vormen van voortgezet
onderwijs is een BRUGKLASSE. Aan het eind van de brugklas wordt met de
ouders de plaatsing van de leerling(e) voor het volgend schooljaar besproken.
Toelating tot de brugklas geschiedt op grond van: a. het advies van het hoofd
van de basisschool; b. de resultaten van een schooltoets, die in de basisscholen
wordt afgenomen.
Toelating tot de tweede klas van de onder C. genoemde vorm van voortgezet
onderwijs is na overleg mogelijk voor leerlingen van andere vormen van voort-
gezet onderwijs.

Aanmelding voor de onder A., B. en C. vermelde scholen kan geschieden via
de hoofden van de basisscholen tot resp. 15 maart 1972, 31 maart 1972 en

15 april 1972.

AUTO-

UIT VOORRAAD

LEVERBAAR
Ook in kleinverpak-
king en spuitbus.
Ook voor polyester
en grondmaterialen
het adres

Schildersbedrijf en
verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

GEMEENTE VORDEN
Voorbereiding herziening
bestemmingsplan

De burgemeester der gemeente Vorden:
Gelet op artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, brengt ter openbare kennis, dat de raad
dezer gemeente in zijn openbare vergadering van 29
februari 1972 heeft bepaald, dat een herziening van
het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het ge-
bied, waarvoor bij raadsbesluit d.d. 24 oktober 1962
is vastgesteld het „Uitbreidingsplan in onderdelen
met bebouwingsvoorschriften der gemeente Vorden,
herziening 1962".
Evenbedoeld voorbereidingsbesluit ligt met ingang
van 9 maart 1972 ter gemeentesekretarie voor een
ieder ter inzage.
Vorden. 6 maart 1972.

De burgemeester van Vorden,
Van Arkel

Vorden

SPAR ftOOKWORST van 725 voor 98

150 GRAM HAM 118

500 GRAM TURINO DROP van 179 voor 159

ZAK SPAR CHIPS 79

5 ROLLEN PEPMINTA 89

500 GRAM JONGE KAAS .. . 289

3/4 POT APPELMOES 68

DOOS TILBURRY BIER van 358 voor 298

PAK SPAR VERMICELLI 48

2 KILO UIEN 59

14 JAFFA SINAASAPPELS 198

In onze supermarkt is plaats voor een

vlotte verkoopster

DE SPAR
KOPEN BIJ DR SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

REMMERS
SUPERMARKT

/utphenseweg 41 - Telefoon 1281
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ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394

Voor ons kantoor zoeken wij een

medewerkster
voor onze afdeling ADMINISTRATIE, met interesse voor
kantoorwerkzaamheden van uiteenlopende aard.

Het is gewenst dat betrokkene kan typen. Leeftijd ca 16-18
jaar.

Tevens zoeken wij een

telefoniste
f tevens receptioniste J
en een

typiste
Beide werken in teamverband met enkele andere dames.
Gelegenheid tot solliciteren dagelijks tijdens de kantooruren
alsmede 's maandagsavonds van 7.00-8.00 uur.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kontakt
opnemen (telefoon 05750-5551 toestel 353).

REESINK IIAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

Speciale
tapijtaanbieding l

ZONDAG • MAART

orkest

Bell Canto orkest
Herman Lippinkhof

zanger van
o.a. 'De Caravaan'

CORDIA
HENGELO (GID.L

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

KAMERBREED
MERKTAPIJT
400 cm breed

per meter van f 114,00 voor

f 105,-
per meter van ƒ 99,00 voor

f89,-
Deze aanbieding ge/dt t/m 78 maart a.s

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Voor onze afdeling inklaring
zoeken wij een

MEDEWERKER
van ca 20-24 jaar.

Een ULO/MAVO-opleiding is voor deze funktie gewenst.
Dagelijks tijdens de kantooruren, alsmede 's maandags-
avonds van 7.00-8.00 uur zijn wij gaarne bereid verdere
inlichtingen te verstrekken over de werkzaamheden, de
arbeidsvoorwaarden e.d.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch kontakt
opnemen (telefoon 05750-5551, toestel 353).

REESINK
HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

SUPERBENZINE
steeds goedkoper bij

Zaterdag 18 maart dansen voor gehuwden en paartjes met het industrieterrein
Hama/and Combo. Bespreek tijdig een tafel.

Te koop: Beste biggen.
J. Wesselink, 't Elshof

Enkele tips uit onze nieuwe

voorjaars
kol lekt ie

DAMESPULLOVERS

korte mouw, moderne kleuren,
streepdessin

75,90

ME/SJESPULLOVERS

korte mouw, moderne kleuren, maat 116

8,95

kleine stijging per maat

RAADHUISSTR.. VORDEN

Wegens familie-omstandigheden donderdag 9 maart

de gehele dag
gesloten

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

Adverteer steeds in Contact!

H. Ph. Callenfels
NOTARIS TE VORDEN

deelt hierbij mede, dat hij als opvolger
van notaris mr J. Rombach de onder
diens berusting zijnde minuten en
repertoria in bewaring heeft genomen.

Het kantoor blijft gevestigd aan de
Zutphenseweg 20 te Vorden.

Kantooruren voorlopig:
maandags, donderdags en vrijdags van 9-12 en van
13-17 uur; dinsdags van 9-12 en vrijdags ook van
18-19.30 uur.

CARNAVALS-
VERENIGING

DE DEUR-
DREAJERS
VORDEN-
KRANENBURG

Zaterdag 7 1 maart a.s.

naopruuversbal
IN ZAAL SCHOENAKER KRANENBURG

Dansorkest

Dutchman Combo
met Prins Herman de
Eerste en zijn gevolg

Aanvang 8 uur.

LEDEN GEEN VRIJE TOEGANG

AANBIEDING

Weekenders
alle maten

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

SNOEP VERSTANDIG

EET EEN APPEL!

GOUDREINET

LOMBARTS CALVIL,

GOLDEN DELICIOUS

STOOFPEREN

Jrdciv / .utcnhii; verkoop v;in H - 1 2 uur
in de schuur te Medlcr

Fruitteelthedrijf MEDLER
H. HUITINK

Voor het
a.s. voorjaar

Potgrond „Triomf" no. 17
een gebruiksklaar potgrondmengsel
samengesteld op basis van prima veen-
soorten. Volledige voeding voor 2-3
maanden. In verpakking van ca 80 liter,
40 en 12 liter.

V.A.M, slertu/ncompost
een volledige bemesting. In zakken van
25 en 50 liter.

VERDER ALLE SOORTEN
TUINGEREEDSCHAP

V.L.C.

De Graafschap
afdeling Welkoop-landbouwwinkel
Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

SORBO
huishoudprodukten

Voor ons Centraal Verkoopkantoor te
Vorden hebben wij plaats voor een:

COMMERCIEEL/
ADMINISTRATIEF
ASSISTENT
voor onze afdeling verkoop

OpJeiding MULO/HBS-niveau en Ned.
Handelskorr.
Leeftijd 22 tot 28 jaar.

Bij gebleken geschiktheid bestaan voor
deze funktionaris in ons bedrijf zeer
gunstige toekomstmogelijkheden.

ASSISTENTE VOOR
DE BOEKHOUDING

Leeftijd 16 tot 19 jaar.

Opleiding MEAO- of MAVO-niveau.

Eventuele telefonische inlichtingen be-
treffende bovenstaande funkties kunt u
verkrijgen onder telefoonnummer
05752-1773 afdeling personeelszaken.

Schriftelijke soll icitaties te richten aan

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nicuwstad 2 - Vorden



Donderdag 9 maart 1972

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 49

DEEL 17 — 8 maart 1972
ONS NIEUWE STRIPVERHAAL

HET BISON DUEL
Zün Jullie rek feuordenwrkenMwn Jullie Maar ik ben Cody / Vu f blo Bi f f de htheett eenwwle-

JH oefrw je niet1} \wchtvmi vemstJe bent onze vriend niet' Je hebt
nw vriend verteons verraden1

oer! fateren
wrenwenot

vrienden'
nachtvogel! Zes je krmr* dat ik jullie,
vriend ben1

Je hebt seie-fd dat de rokend e /wr-
te wasen niet door Het wbied 'van

de Cerofo 7_ou rtfen'

11/KHïWO E l óft F E LH TEHEH. ME

hR'JOER*) PflHTEH 3/1L EH POWEH

HEM fifJH EEH ROOM

Je hebt imn vol h beloven! M w
volk wil je scaln hebben'

Zangersavond
Er mag gezegd worden dat dit een zangersavond is ge-
weest op hoog nivo, aldus bestempelde dirigent Nijhof
uit Zutphen dt kwaliteit van het gebodene zaterdag-
avond in hotel Langeler te Hengelo aan zangersavond
werd gehouden, georganiseerd door het Hengelo's Ge-
mengd Koor.

Voor deze avond bestond ten grote belangstelling en het
was dan ook een verheugde voorzitter Geurtzen, die
namens dit koor een volle zaal welkom heette, ook de
gasten uit Kleef van het koor Der Singgemeinschaft

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

Gustav Hof f man Gmbh, welk koor altijd een graag ge-
ziene gast is bij zangcrsavonden.
Het koor uit Hengelo trnd ols eerst op met een poar
prachtige nummers. Vervolgens het koor RK Gemengde
Zangvereniging Laus Deo uit Vierakker die vooral voor
haar openingsnummer veel bijval kreeg.

Ook het koor Gem. Zangvereniging Zanglust uit Steen-
deren bracht enige goede nummers. Het koor Gustav
Hoffman uit Kleef bleef niet achter en bracht enige
zeer goede nummers die kwalitatief behoorlijk uitkwa-
men qua zangkwalitieit.

Hot Vordens Mannenkoor tenslotte kwam zeer goed
voor de dag en vooral de solo van Eykelkamp kreeg
veel bijval.
Zowel dirigent Nijhof als de heer Eykelkamp kregen
van voorzitter Geurtzen een handdruk als symbool van
dank voor dit prachtig gegeven.
De avond werd besloten mt een bal.

Wij zoeken een

flinke
jongeman
liefst in het bezit van rijbewijs B-E voor

winkel en wijk.

Wie komt eens met ons praten ?

WANSINK
Vivo Supermarkt
Hengelo G - Telefoon 05753-1205

T shirts
vanaf ƒ 5,75

in ve/e kleuren

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Jaarfeest
In het Nutsgebouw hielden de Chr. Jongensvereniging 'Sa-
muer en de Chr. Meisjesvereniging 'De Lenteklokjes' za-
terdagavond gezamenlijk hun jaarfeest. Dat er onder goede
leiding en vlotte studie onder de Vordense jeugd iets te be-
reiken valt bewees weer dit jaarfeest. Het toneelstukje uit
3 bedrijven 'Ik mag niet voetballen' werd onder grote aan-
lacht van de zijde der ouders en belangstellenden gevolgd.
De jongens Bargeman en Huetink bleken reeds vergevor-
derde clowns te zijn. De jongeheer Arendsen ontpopte zich
als een waardige fluiter op zijn vingers en mocht hiervoor
een gul applaus in ontvangst nemen.

Verder werd de avond gevuld met enige gezelschapsspelen
als De Kapstok, Ie Boottocht e.d. onder leiding van de heer
Oortgiesen. Ook prof. Mirandi met zijn sprekende pop Pe-
tertje genoot veel bijval. De muzikale omlijsting werd ver-
zorgd door platen uit de discotheek Atlantic.
Rest nog te vermelden dat het openingswoord werd ge-
sproken door de heer Van der Linden en het slotwoord
door de heer Visschers.

Enorme sortering

Zweedse
klompen
zowel voor kinderen, dames en
heren vindt u bij

Schoenenhuis
Jansen

H. Smeets, Dorpsstraat, Vorden

Jaarvergadering
De jaarvergadering van de afd. Vorden-Hengelo van de Ned.
Chr. 3ond van Overheidspersoneel welke in café Eskes
werd gehouden onder voorzitterschap van de heer Bekman,
werd begonnen met enige ogenblikken stilte in acht te ne-
men ter herdenking van het overleden lid de heer Hishink.
In de vergadering mocht de voorzitter 4 leden huldigen
met hun 40 en 25-jarig lidmaatschap. Zo mochten de heren
ter Haar, Bloemendaal en Schuurman het gouden insigne
ontvangen welke door de voorzitter werd opgespeld, terwijl
de heer Potman die 40 jaar lid was tevens een passend
kado mocht ontvangen.
De aftredende bestuursleden ter Haar, Schuurman en Pot-
man werden herkozen. Penningmeester Schuurman mocht 'n
batig saldo melden. Het ledental bedraagt thans 52.
Hoofdbestuurder Ploeg deelde mede dat binnenkort met de
B&W een bespreking zal worden gehouden waarin aan de
orde wordt gesteld om te komen tot een plaatselijke kom-
missie van georganiseerd overleg welke reeds in naburige
gemeenten tot stand is gekomen.
Tevens zal met B&W een bespreking worden gehouden
over inpassing van lonen van de gemeentewerklieden in de
loonschalen van het administratief personeel.
Langdurig werd gesproken over het houden van een feest-
avond in het laatst van het jaar (oktober). Het bestuur werd
gemachtigd een en ander onder ogen te zien. Een aantal
gestelde vragen werd door de heer Ploeg op duidelijke
wijze beantwoord. Op verzoek van de voorzitter ging de
heer Ploeg voor in dankgebed.

Zweedse

klomp-muilen
NU DE GROOTSTE VOORRAAD

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Ongeval
Wethouder J. W. M. Gerritsen kreeg dezer dagen de schrik
van zijn leven. Rijdende op de nieuwe rivierenweg achter
Doesburg, begon plotseling een hem tegemoet komende
auto een andere auto in te halen. Het gevolg was dat de
ingehaalde auto begon te slingeren en met een daverende
knal op de auto van de heer Gerritsen vloog.
Wonder boven wonder kon de heer Gerritsen zijn Volvo (to-
tal loss) verlaten met slechts een paar schaven en wonden.
Ook de andere automobilist kwam er met een ontwrichte
schouder goed vanaf. Van de automobilist die het ongeval
veroorzaakte, ontbreekt elk spoor.

Mooi sukses
De Vordenaar H. M. Visschers eindigde in Eindhoven bij het
landelijk kampioenschap schaatsen (voor PTT-werknemers)
op de tweede plaats.

Aanbesteding
Uitbreiding en verbouw school Het Hoge te Vorden. Archi-
tekt P. Bakker.

Metsel-, timmer- en ijzerwerken:
Cuppers ƒ 194.200,—
Rondeel ƒ 178.900 —
Bargeman ƒ 151.530,—
Bijenhof ƒ 183.050 —
Bosch ƒ 184.250,—
Harmsen ƒ 153.600,—
Groot Roesink ƒ 212.400,—
Loodgieterswerk:
J. Willink ƒ 19.295 —
Emsbroek ƒ 19.370 —
Elektra:
Emsbroek ƒ 3.175 —
Ordelman ƒ 3.388,—
Dekker ƒ 3.085 —
Schilderswerk:
/Vuestenenk ƒ
Wansink ƒ
Uiterweerd ƒ
Van der Wal ƒ
Boerstoel
Alles exklusief BTW.

f

17.513 —
15.925 —
19.320,—
18.275 —
17.178,—



Weekend aanbieding

Tarzan
werksokken
oersterk en voordelig. In diverse kleuren

Normaal ƒ 2,75

nu f 2,25
UW ZAAK

WONING. NRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN IUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Gevraagd per begin april:

net meisje
voor hele dagen of enkele dagen per

week

B. Lammers
Burg. Galléestraat 32 - Vorden - Telefoon 1421

Op donderdag 9 en zaterdag 11 maart
a.s. hoopt de chr. muziekvereniging en
drumband

Sursum Corda
haar jaarlijkse

uitvoering
te geven in het Nutsgebouw, aanvang
19.30 uur. Die avonden vindt tevens de
officiële overdracht van de uniformen
plaats.

PROGRAMMA:
Optreden drumband.
Muziek.
Pauze.

Opvoering klucht in 3 bedrijven
„IN DE VERGULDE OS"
geschreven door Joh. Blaaser
door de toneelver. COC uit Holten.

TOEGANG VRIJ

In onze supermarkt is plaats voor een

vlotte
verkoopster

H. J. Remmers
Zutphenseweg 41

ijtoK»%B|r>"*̂  -

AANBIEDING

Jongens slips
maten 2, 3, 4 1,20

Heren slips
maten 5, 6, 7 T ,58

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

Telefoon 05752-1396

Jong Gelre
afdeling Vorden

G.M.V. LANDBOUW
afdeling Vorden

Excursie
op maandag 27 maart naar de Mc Cor-
mick trekkerfabrieken te Neuss (Dld.).

Opgaaf voor deelname en nadere in-
lichtingen vóór 15 maart a.s. bij
G. H. VAN DER PEUL - Tel. 05752-1477

Adidas-„Rekord"
wit met groene banden,ca. 26,SO
Adldas-..Favorlt" - (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a. 1B.5O

adidas
Wapen- en Sporthandel

steeds doeltnffendi

Zutphenaeweg Vorden

Mode
Voorjaar 1972

Keur-
kof/ekfie

OXFORD
KOSTUUMS
reeds vanaf
798,00

BLAZER
KOSTUUMS
moderne
kleuren
reeds vanaf
149,00

RAADHUISSTR.. VORDEN

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn voor-
nemens op:

woensdag 15 maart a.s. in het Jeugdcentrum aan de
Insulindelaan

en op

vrijdag 24 maart a.s. in café Schoenaker te Kranen-
burg

een openbare en voor een ieder toegankelijke hoor-
zitting te houden. De zittingen beginnen 's avonds
8.00 uur.

Elke ingezetene, die iets aan ons kollege wil vragen,
inlichtingen wil hebben, klachten wenst te uiten of
suggesties wil doen is op één van deze zittingen van
harte welkom.

Vorden, maart 1972.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Van Arkel, burgemeester
Kulsdom, waarnemend sekretaris

'n Advertentie in Contact doet 't

Voor uw
feestjes thuis !

onze speciaal verzorgde

BITTERGARNITUREN

KOUDE SCHOTELS

PETIT RESTAURANT ANNEX AUTOMATIEK

VORDENî »̂
Eig. N. H. A. van Goethem

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Fa Uiterweerd heropende zaak

De toenemende klantenkring en de uitbreiding van het as-
sortiment noopten het schildersbedrijf Uiterweerd haar zaak
flink te verbouwen en uit te breiden.
Woensdag 1 maart was het dan zover dat men haar zaak
aan het publiek kon tonen. U ziet onder en boven de prach
tige winkel waarin flink wat ruimte werd gekreeërd en on-

der de ruime werkplaats die ook al een uitbreiding onder-

ging.

Al met al een goede aanwinst voor de Vordense gemeen-
schap, waarop de fa Uiterweerd terecht trots kan zijn. Wü
wensen haar veel sukses.

Trimmen
Onder de slogan 'Trim met het hele gezin' dagen de Ne-

derlandse Sport Federatie en de wandelsportbonden iedere
Nederlander uit op zaterdag 22 april 10 km te wandelen.
Op die dag nl. worden op 500 plaatsen in Nederland wan-
delparkoursen uitgezet door bossen, duinen, stranden en
steden met de bedoeling iedere Nederlander in beweging
te brengen. Gaat u met de kinderen op stap dan mag u ook
5 km wandelen. Gelukkig is ook Vorden één van deze
plaatsen. De organisatie zal in handen zijn van de Gymn.
vereniging Sparta.
Hoe belangrijk de nationale Trim wandeling op 22 april
wel is blijkt uit medewerking van vooraanstaande mensen
uit onze samenleving als ministers en staatssekretarissen.
Het komité onder voorz. ZKH Prins Claus heeft een aan-
beveling gedaan. Reeds op 4 maart zijn niet minder dan
1000 mensen in de RAI te A'dam voor een voorlichtings-
dag gekomen in aanwezigheid van dr W. van Zijll en de
staatssekretaris Vonhoff.
Na afloop van de bijeenkomst werden 200.000 affiches
een miljoen stickers enz. bij elkaar zo'n 15.000 kg reklame
materiaal naar 500 steden en dorpen (waaronder Vorden)
gezonden om de onkosten tot een minimum te dekken.
Het is dankzij Contact en andere bladen dat wij gemeend
hebhen u te moeten opwekken aan deze tocht dee' te
nemen die dus gehouden wordt op 22 april.
De organisatie berust bij Gymnastiekvereniging Sparta en
u kunt starten vanaf 10-14 uur bij 't Wapen van Vordenf

Heden overleed geheel onverwacht onze beste zwa-
ger en oom

REINT ROUWENHORST
echtgenoot van G. Wissels

in de ouderdom van 74 jaar.

Gorssel: Fam. H. Wissels

Vorden: Fam. G. J. ten Bokkel

Vorden, 6 maart 1972

Schoolnieuws
In de Nutskleuterschool werd dezer dagen een werkavond
gehouden, ditmaal echter anders van opzet dan voorgaande
jaren. De vaders en moeders waren in grote getale naar
de schoo! gekomen met medebrenging van gereedschaps-
kisten, naaimachines enz.
Onder het genot van een kopje koffie staken de ouders de
handen flink uit de mouwen. De poppen werden van nieuwe
kleren voorzien er werd geschuurd, geverfd, gerepareerd,
kortom een geslaagde avond die zeker voor herhaling vat-
baar is. Aldus de mening der ouders.

ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-

zondagmiddag en avond
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker
Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nickplaats Wildenborchseweg
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

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

10 mrt. Propaganda-feestavond Jong Gelre afdeling
11 mrt. Warnsveld in café De Pauw te Warnsveld
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

23 mrt. Vogelvereniging Ons Genoegen lezing met
dia's in zaal Eskes

23 mrt. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
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

22 apri l Nationale Trim-wandeldag
29 april EHBO rayonoefening

l mei Reis naar Soestdijk van de Nut.s 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


