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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 26 APRIL

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. G. L. Bouman, emeritus-predikant te
Lochem

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds Th. P. van Belzen
19.00 uur ds. H. van Minnen uit Eibergen

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 1 1 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

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, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuff rouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
held worden

Geboren: Annelies d.v. T, Nijenhuis en H. Lijftogt

Ondertrouwd: G. Hoetink en J. Jongman
D. C. Onstenk en G. H. Meijerink
Gehuwd: A. van Eek van der Sluijs en M. J. Bur-
ger. H. Meenink en G. W. Oonk.

Overleden: Robers, Gesina Frederika; ongehuwd,
oud 79 jaar.

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

WINKELSLUITING
WOENSDAG 29 APRIL
NA 13.00 UUR GESLOTEN

DONDERDAG 30 APRIL
NA 13.00 UUR GESLOTEN

DINSDAG 5 MEI
DE GEHELE DAG GESLOTEN

WOENSDAG 6 MEI ZIJN DE
WINKELS DE GEHELE DAG
GEOPEND

Voetbalveld je
De jeugd uit plan Boonk kan zich nu naar harte-
lust uitleven achter de bal. Dezer dagen is een stuk
plantsoen langs de spoorlijn aan het Wiemelink
door de gemeente bestemd als voetbalveldje met
'echte' doelen. Wel is het te hopen dat er naast
de kleuterschool De Timpe een hoge afrastering
wordt gemaakt, willen niet geregeld de ruitjes van
deze school sneuvelen!

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

Opgave bij: *
J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon '1256, Zutphensdw. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

Uitbreidingsplan Boonk
Met de bouw van de thans in aanbouw zijnde
woningen is het uitbreidingsplan Boonk bijna ge-
heel voltooid. Door aannemer Hackvoort uit Sil-
völde, worden in opdracht van NV Stok uit Nij-
megen 24 woningen aan het Jebbink gebouwd,
door de fa Groot Roessink uit Vorden voor reke-
ning van NV Bomon te Doetinchem 4 woningen.
Voor NV Bouwfonds Ned. Gemeenten zijn 13
woningen door aannemer Gierkink uit Lichten-
voorde verrezen, welke woningen inmiddels zijn
klaar gekomen. Voor de gem. Vorden staan mo-
menteel 24 woningen (woningwetwoningen) op
stapel welke door aannemer Lammers en Kok uit
Enschede zullen worden afgewerkt.

De woningbouwvereniging Thuis Best te Vorden
laat 14 bejaarderiwoningen bouwen door aannemer
Slotboom en Renskers uit Winterswijk terwijl ten-
slotte in de partikuliere sektor door Gierkink uit
Lichtenvoorde een begin^fcl maken met de bouw
van 10 woningen. GemeOTrewerken is thans volop
bezig met het leggen van riolering aan het Jebbink
de Mispelkampsdijk, Het Kerspel en Het Vaar-
werk. Verder worden de diverse zandbanen van
een .noodbestrating voor^j^ om de bouw van een
en ander mogelijk te ma^R.

Wanneer te zijner tijd deze woningen alle gereed
zullen zijn gekomen, heeft de gem. Vorden weer
een belangrijke uitbreiding ondergaan. Het is jam-
mer dat het aantal woningenzoekenden nog van
zulke omvang is, dat ook thans nog niet iedere
gegadigde aan een woning kan worden geholpen.
Het gemeentebestuur is thans bezig om elders in
de gemeente bouwgrond aan te trekken.

Verschijning Contact

In verband met de feestdagen zal Contact
niet op 30 april verschijnen maar op 27 april
en 28 april.

Copij voor dit nummer dient uiterlijk vrijdag
24 april in ons bezit te zijn. Het programma
der oranjevereniging zal in dit nummer ge-
publiceerd worden.

In de week van 7 mei zal Contact niet ver-
schijnen daar in deze week twee vrije dagen
vallen (5 mei en Hemelvaartsdag).

Zwembad open
Zaterdagmiddag is het zwembad In de Dennen
voor het publiek opengesteld. Ondanks de minder
gunstige weersomstandigheden viel het bezoek niet
tegen en velen namen reeds een duik in het ver-
warmde bad (20 graden).

Nieuws van
de kerken
Zendingsavond

De Gemeentelijke Zendingskommissie van de Her-
vormde kerk organiseerde een zendingsavond in
het nutsgebouw. Als spreker kon de voorzitter ds
Krajenbrink welkom heten de classicale zendings-
arts dokter Sijsma. Dokter Sijsma is als zendings-
arts verbonden aan de Hervormde classis Zutphen
waartoe ook Vorden behoort.

De penningmeester de heer Albers gaf een over-
zicht van de opbrengsten van de zendingskollekten.
Hij toonde zich verheugd over het goed te noemen
resultaat over het jaar 1969. Hij bracht dank aan
allen die aan de kollekten hebben meegewerkt.

Vervolgens vertelde dokter Sijsma (nu met verlof
in Nederland) over zijn werk in Kameroen (Afri-
ka ) . Hij verduidelijkte zijn betoog aan de hand van
prachtige dia's. Van de gelegenheid om vragen te
stellen werd ruimschoots gebruik gemaakt. De dis-
triktssekretaris voor de zending, de heer van Duyl
Schults te Barchem had een boekentafel ingericht.

beótoncl 30 j&cir
Woensdag 15 april bestond DCV 30 jaar. Rond
1940 werd ook in Vorden het damspel beoefend.
Het duurde niet lang of het kwam tot een fusie
tussen de klub uit Hackfort en Vorden. Dat was
in 1946. DCV (sinds dat jaar) startte met 21 le-
den. Het bestuur bestond uit Lammers, Haver-
kamp, Dekker, Wansink en Roozendaal. De heer
Roozendaal is nu nog het enige lid uit die periode.

Het jaar 1948 was voor DCV een moeilijk jaar.
Er moesten grote reizen worden gemaakt, die er
'behoorlijk in sloegen'. Door een andere indeling
der kompetitie werd dit beter, doordat zij nu te-
gen klubs uit de 'naaste omgeving speelden zoals
Laren, Almen en Lochem. De heer Lammers die in
die tijd heel wat voor de vereniging heeft gedaan,
betrok de leerlingen van de school Medler in het
damspel.

ïn 1949 was DCV voor het eerst suksesvol in de
kompetitie. Na een beslissingswedstrijd promo-
veerde Vorden naar de Ie klas, althans dat was
de bedoeling. Datzelfde jaar werd n.l. de damkring
Zutphen opgericht, met het doel het onderlinge
kontakt te verstevigen.

Naar het nutsgebouw

Kontributie en vertering in een café vond men te
'hoog. (Men oefende toen bij hotel Bakker). Na
lang praten kwam men terecht in het nutsgebouw
waar men boven een lokaaltje kreeg, zodat men
ongestoord kon oefenen. Van de muziek en zang
beneden had men geen last.

In verband met de <LS.
feestdagen

WOENSDAG 29 APRIL
GEHELE DAG GEOPEND

DOND
GEHEÜ

AG 30 APRIL
G GESLOTEN

DINSDAG 5 MEI
GEHELE DAG GESLOTEN

WOENS
GEHE

AG 6 MEI
AG GEOPEND

DONDERDAG 7 MEI HEMEL-
VAARTSDAG GESLOTEN

ALBERS SUPERMARKT

Krisis

Aan het 10-jarig bestaan in 1950 werd geen aan-
dacht geschonken, door de slechte omstandigheden
waarin de klub verkeerde. Het werd 23 jauari een
bewogen vergadering, met als uiteindelijk resultaat
dat het 'oude' bestuur aanbleef. Frappant was dat
er verschillende leden waren met grote kontributie
achterstand. Liep dit te hoog op dan bedankte men
zich heel gewoon als lid.

Opgang

De klub werd in 1953 kampioen, maar promoveer-
de niet door een nederlaag tegen Dieren. In dit
jaar werden enige aktiviteiten ontplooit zoals een
bazar, die de klub in staat stelde 10 nieuwe wed-
strijdklokken aan te schaffen. In 1955 trad de heer
Lammers af als voorzitter en werd prompt tot
ere-voorzitter benoemd. Benoemd werd toen Hes-
selink die heden ten dage nog altijd als zodanig
fungeert.

Bedrijfsdam tournooi

In 1957 werd gestart met een bedrij f sdamtournooi,
dat wegens onvoldoende belangstelling in 1967 zijn
waterloo vond. In 1958 slaagde men erin om tij-
dens een geslaagde aktie 60 donateurs te verwer-
ven. Het 20-jarig bestaan werd extra luister bij-
gezet, door een kampioenschap van het jeugdvijf tal
van DCV, dat kampioen van Gelderland werd.

Verplaatsing hlublokaal

Eind 1961 werd het klublökaal verplaatst naar
café Eskes, waar het nu nog zetelt. In 1963 startte
men met een schooldamtoernooi. Het eerste tien-
tal promoveerde in 1968 naar de hoofdklasse, doch
moest een jaar later weer afstijgen. Juist in dit
seizoen bij het 30-jarig bestaan, is het de klub
opnieuw gelukt om het verloren terrein te herwin-
nen. De klubavonden worden goed bezocht. De

m momenteel nog wel leden gebrui-
ken , al zouden bij een ledenaantal van 30 en meer
organisatorische moeilijkheden op kunnen treden,
aldus de heer Geerken sekretaris. Gedurende vele
jaren heeft de klub een jeugdafdeling gehad, al is
dit momenteel niet het geval.

Momenteel bestaat het bestuur uit: Hesselink voor-
zitter, Geerken sekretaris, Nijenhuis penningmees-
ter en de heren Wansink en Breuker als kommis-
sarissen spreken de hoop uit dat DCV zich in de
komende jaren in de hoofdklasse zal handhaven.

Verjaardag Willem-Alexander
Maandag 27 april is het drie jaar geleden dat Nederland werd i>cr-
blijd met de geboorte van onze toekomstige kroonprins Willem-
Alcxander. Tijdens zijn nog jonge leven heeft de kleine prins zich
al laten kennen als een goedgehumeurd vriendelijk ventje dat altijd
bereid is tot lachen. Hij heeft dit van geen vreemde, wordt :tjn
moeder niet ..prinses glimlach" genoemd?

Omdat hij er tijdens zijn derde levensjaar weer een broertje heeft
bijgekregcn is zijn tegenwoordig thuis, het kleine Groot Drakestein.
te klein geworden. Het zal voor de prins een hele belevenis zijn te
verhuizen naar het landgoed De Hoge Vuursche dat onlangs door
de koninklijke familie werd aangekocht. Al zullen zijn eigen ver-
trouwde spullen, die iedere jongen van zijn leeftijd heeft, natuurlijk
mee verhuizen. Hij zal zeker op zijn verjaardag tveer met geschen-
ken worden overladen.

Jubileum firma Uiterweerd
Op vrijdag l mei a.s. hoopt het schildersbedrijf J.
M. Uiterweerd het feit te'herdenken dat voor 12j/2
jaar geleden dit bedrijf werd opgericht.
De heer en mevrouw Uiterweerd, die tevens hun
koperen huwelijksfeest vieren, hebben vanaf l no-
vember 1957 de zaken meteen fors aangepakt.
Reeds een jaar later in 1958 werd de zaak uitge-
breid en werd de verfwinkel geopend. Voor 2
jaar geleden was men weer aan uitbreiding toe en
bedraagt de oppervlakte der winkel thans 70 vier-
kante meter, terwijl de bedrijfsruimte ruim 200 vier-
kante meter beslaat.
Het schildersbedrijf Uiterweerd heeft haar klan-
tenkring in een straal van plm. 50 km om Vorden
heen, welke men met een personeelsbezetting die
nu is uitgegroeid tot tien man, bedient. Het perso-
neel is met hét bedrijf vergroeid, wat de gezonde
onderlinge verstandhouding tussen werkgever en
werknemer aantoont.
De heer en mevrouw Uiterweerd nodigen hun klan-
ten en belangstellenden op l mei uit op de receptie
in zaal ,, ' t Wapen van Vorden" van 7-10 uur om
gezamenlijk met hen dit feit te vieren.
(Zie advertentie in dit nummer.)

Opbrengst kollekte
De Simavi kollekte welke in de week van 6-11 april
is gehouden, heeft in Vorden f 2863,40 opgebracht
hetgeen natuurlijk een prachtig resultaat is, waar-
voor gevers en bovenal de ijverige kollektanten
hartelijk dank wordt gebracht.

Advertentietarief Contact

Met ingang van 4 mei zal het advertentie-
tarief van Contact 12 et per mm gaan be-
dragen. Op maandrekeningen worden kor-
tingen verstrekt van 10 en 15 procent, mits
betaling binnen 30 dagen.
Een sterke stijging der onkosten maakt het
ons onmogelijk, de lage advertentie mm prijs
te handhaven. Mocht het aantal advertenties
door deze verhoging teruglopen, dan zien wij
ons genoodzaakt andere wegen in te slaan,
al zouden wij het bijzonder jammer vinden,
indien een zo vertrouwd blad als Contact
door de jaren iheen geworden is, verdwijnen
zou.

Voor de Vordense Middenstand is er nog
steeds geen goedkoper middel om hun arti-
kelen aan de man te brengen dan Contact.
Het plaatselijk nieuws, de sportverslagen etc.
dit alles maakt Contact tot een graag gelezen
blad, waar een ieder steeds weer naar uit-
ziet. Een eerste taak ligt hier dus wel voor
de middenstand om te zorgen dat Contact
als weekblad behouden blijft voor de Vor-
dense gemeenschap.
Wij twijfelen er echter niet aan, dat de Vor-
dense Winkeliersvereniging haar uiterste best
zal doen instandhouding van Contact te be-
werkstelligen.

De Redaktie
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PRESENTEERT

* Kwaliteit

* Service

*

Uit de
HAMBURGERS

VLEESRIBJES

RUNDERSTAART

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

GEKOOKTE LEVER

HAMWORST

CASSELERRIB

TONGEWORST

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

98
148
168

150 gram 98

150 gram 98

100 gram 98

150 gram 98

Wat eten wy, vandaag?
Maandag 27 april

Bij aankoop van

500 gram
MAGERE SPEKLAPPEN

Hierbij 500 gram
GEKOOKTE B l ET J ES

Dinsdag 28 april

Bij aankoop van

500 gram
FIJNE VERSE WORST

Hierbij
PRACHT BLOEMKOOL

198

139

Woensdag 29 april

Bij aankoop van

500 gram
VLEESGEHAKT

Hierbij 500 gram
PANKLARE RODE KOOL

218

MALSE KASANDIJVIE

RADIJS

BLANKE CHAMPIGNONS

MALSE KASSLA

FLINKE KOMKOMMER

per kg .98

2 bossen 78

200 graxn 119

2 kroppen 69

voor 59

SINAASAPPELEN IN DRAAGTAS

21/2 kg van 265 voor 239

Groente- en vleesreklame geldig
t/m zaterdag

LITERBLIK

ELK TWEEDE BLIK

PIPO CHOC.
HAGEL
kilo 3.75

nu voor

325

Kokindjes
DROP

grote zak

van 98 nu

79

Choc.
musketflikken

bakje

van 119 nu

105

500 gram

GOUD
SPEKULAAS

van 1 25
nu voor

98

450 gram

ZAANSE«•^^K^^% • Ml +J mmm

JOOL

nu voor

89

KOEKJE VAN DE WEEK

Jan Hagel
PAK VAN 400 GRAM SLECHTS

Grote doos

LANGE
VINGERS

r^Fvoor

189

Victoria

PENNY
WAFELS

8 stuks

69

2 rollen

MENTHOL
PLUS

Vvan 70 voor

49

Golden
Wonder

POTATO
CHIPS

voor

85

Heel kilo

MACARONI

voor slechts

99

LITEWBLIK

Sperciebonen 89
ELK TWEEDE BLIK 49

Droogkokende

SIAM RIJST

pak 500 gram

79

2 x 500 gram

VERMICELLI

deze week

100

Grote zak

ZOUTE
PINDA'S

van 89 voor

75

De echte
roodmerk

THEE
geen 89 maar

69

2 zakjes

VRUCHTEN-
GRIES

met veel
vruchten voor

89
2 GROTE GEZINSFLESSEN

Appelsap
NU VOOR

Busje 50 gram

WITTE

PEPER

89

4 pakjes

MARGARINE

van 119 voor

98

2 blikjes

SOEP-
BALLETJES

nu

109

2 x 200 gram

LEVER-
PASTEI

nu

109

De echte
Royal Crown

COLA

bij ons altijd

59

LITERKRUIK FRAMBOZEN OF

Zwarte bessen wij n
VOOR189

Herschi

VRUCHTEN-
LIMONADE

2 flessen

89

Herschi

UP DRANK

2 flessen

79

Onze bekende

TANNER
SHERRY

deze week
weer

298

Ovaal blik

HARING
IN TOM.SAUS

voor

89

Muskateller of
Donna Rosa
wijn 1,6 Itr

nu weer

325



Door de vele blijken van
belangstelling tijdens de
ziekte en na het overlij-
den van onze lieve vader,
behuwd- en grootvader
Tennis Schotsman
is het ons onmogelijk ie-
der persoonlijk te bedan-
ken.
Uw medeleven is ons een
grote steun geweest in
deze moeilijke dagen.
Hiervoor onze hartelijke
dank.
Uit aller naam:

Fam. Schotsman
Vorden, april 1970

Voor de vele cadeau's,
bloemen en gelukwensen
die wij op onze trouwdag
mochten ontvangen wil-
len wij u allen, mede na-
mens onze ouders,
heel hartelijk danken.
Elsbeth en Willem
v. Wermcskcrkcn-Lulofs
April 1970

Te koop l guste koe, leg-
kippen en een beste eiken
bergroede.
B. Wunderink
Ruurloseweg 85, tel. 6735

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts f 2,95

Te koop:
drinkemmers
2 zaadbergen
kippenhokken
bietensnijder
kalverboxen
kuikenkachel met tank
gier pomp
meelkist inh. 6 vakken
weegschaal
legnesten
Wed. H. Wassink-

Besselink
Holskamp B 29, Vorden
Tel. 1307

Gratis puin verkrijgbaar
M. Kamphuis
Pastorieweg 2, Vorden

Te koop Robusta was-
machine met verw. bij
H. Obbink, Vordense-
bosweg 5, Vorden

Puch brommer te koop
Zutphenseweg 127
Vorden

Te koop gazonmaaier
Julianalaan H
Vorden

Te koop kleine partij
mangels
H. Kettelerij
Zutphenseweg 54

BEHANG
nergens zo voordelig

nergens zo'n grote
kollektie

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8^4% RENTE
stukken a ƒ l .000—

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag^

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Inplaats van kaarten
DICK ONSTENK
en
GERRIE MEIJERINK

hebben cle eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D.V. /al plaatsvinden op vrijdag

•
II? >
o

. - II
l mei a.s. des voormiddags om 11.00 uur *
ten gemeentehui/e te Vorden.
Kerkel i jke inzegening om 14.00 uur in de
l lervormde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. H. Jansen

Vorden, april 1970
I lolskumpweg 3
Rommelderdijk l

Toekomstig adres: De Stroet 11, Vorden
Reeeptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Schoenaker, Kranenburg-Vorden.

&VKKW^^

! GEERT HIDDINK
en

i HERMIEN KORENBLEK
geven, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk, waarvan
cle voltrekking D.V. zal plaatsvinden op
vrijdag 8 mei a.s. om 13.30 uur ten ge-
meentehui/e te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Hervormde kerk te Vorden door de wei-
eerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Hengelo Gld, D 99
Vorden, Wildcnborehseweg
april 1970

17

Toekomstig adres: Looiersweg 7 te
Doesburg.
Reeeptie van 15.30 tot 16.30 uur in café-
restaurant „Coneordia" te Hengelo Gld.

i WILLY WINKELMAN

en

§ HENNY WAARLE
geven kennis van hun voornemen om op
vrijdag 24 april a.s. te 11.30 uur elkaar
het H. Saerament van het huwelijk toe
te dienen onder cle ge/ongen H. Mis in
de St. Antonius van Paduakerk te Kra-
nen burg-Vordcn.

keven burg, Past. Thuisstraat 5
Kranenburg, Hamsveldseweg 2
april 1970

Toekomstig adres: Past. Thuisstraat 5a,
keyenburg.
Dagadres: café-restaurant Winkelman,
St. Janstraat 3 te keyenburg.

Reeeptie van 14.30 tot 16.00 uur.

GERRIT HOETINK
en
JENTJE JONGMAN

geven, mede namens weder/ijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats-
vinden op woensdag 2(> april om 13.30
uur ten gemeentehui/e te Vorden.
Kerkel i jke huwelijksinzegening om 14.00
uur in de Hervormde kerk te Vorden
door de weieerwaarde heer
ds. J. H. Jansen.

l lengelo (O.), Rossiniestraat 21
Vorden, Weidemanweg 4
april 1970

Keeeptie van 16.00 tot 17.30 uur in eaté
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

-'.-*.- V-V.'-.'._•-
/VvV'"w'rv-TS/Ys/iNxYs.

.;..;..;..;..;..;..;..;..;..;..;..;..;..;..;..;„;„;„;..;..;..;„;..;„;„;„;;.;

Op zaterdag 25 april D.V. hopen onze \\
geliefde ouders en opa en oma

B. WAGENVOORT
en
G. J. WAGENVOORT-SLOëTJES

de dag te herdenken dat zij 40 jaar ge- II
leden in het huwelijk traden.
Dat zij nog lang gespaard mogen blijven
is cle wens van hun kinderen en klein- \\
kinderen.

Vorden. april 1970
Riethuisweg 2

Reeeptie van 10.00 tot 18.00 uur in de
zaal van eaté Eskes, Dorpsstraat Vorden i

>iaocooiOicooidc-

Hollandia
ondergoed en

nachtkleding

voor het hele gezin

•
verkrijgbaar bij

RAADHUISSTR.. VORDEN

BINDING RECHTS

»
Op 3 juni a.s. zijn de gemeente-
raadsverkiezingen !

Wie wil door

BINDING-RECHTS naar het
stembureau gereden worden?
Opgeven bij:
M. H. Gotink, Lankampwcg 4
telefoon 1458
.1. Korenblek, Baakseweg 14
telefoon 1691
1). A. Lenselink, Zomervreugde-
weg 9, telefoon 6671
J. W. M. Gerritsen, Beatrixlaan
18, telefoon 1485
A. Winkels, Almenseweg 40

STEMMEN IS BURGERPLICHT
dus:
BINDT RECHTS DE RAAD !

I=JC JL JL Jt

Zojuist weer ontvangen een enorme
parti j

WANDTEGELS
15 x 15 cm, kleur: ivoor en wit

l tot en met 200 stuks
22 CENT PER STUK
201 tot en met 500 stuks
19 CENT PER STUK
501 en meer
18 CENT PER STUK
(exel. BTW)

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Wat zal ik
nu aantrekken

vraagt u?
Kom dan bij ons zien de
nieuwe kollektie
ROKKEN
voor alle leeft i jden

BLOUSES
met en /onder mouwen

TUNIEKBLOUSES

SEXTRUITJES

INDIA-SJAALS

MINI PANTYNYLONS
ƒ1,75

.luist ontvangen:

SPECIALE ZOMER-
PANTYNYLONS
zeer mooi ƒ 2,—

PANTYNYLONS MET
INGEZET KRUISJE
in beige, rose, wit en bleu

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Tips voor

Tuinvrienden
AANBIEDINGEN:

INPLAATS VAN KAARTEN

Op vrijdag l mei a.s. hopen wij het 12y2-jarig jubileum van on/e
/aak te herdenken.

Om uiting te geven aan on/e dankbaarhe id wegens het in ons ge-
stelde vertrouwen, wil len wij dit gaarne doen en nodigen u hierbij
uit voor een reeeptie op

VRIJDAG l MEI A.S. VAN 7-10 UUR IN

HOTEL „'T WAPEN VAN VORDEN (F. P. Smit)

Schildersbedrijf

J.M.Uiterweerd
Ruurloseweg 35 - Tel. 1523

JL

Grasschaar

Bloembak 80 cm

Klimplantrekje

Hark met steel

5,50 nu 3,20

5,10 nu 3,50

5/>5 nu 3,98

8,25 nu 5,60

Gereedschaphanger 9,20 nu 5,30

Graskantsnijder 13,95 nu 9,95

Voor handig en goed tuingereedschap

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT enPALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

2 kuipjes Weli margarine van 114 voor 93
500 GRAM JONGE KAAS
2 BLIKJES SOEPGROENTE
1 ROL SJOKO'S

1 blik corned beaf
2 PAKJES PETIT BEURRE
1 BUS TOLET
150 GRAM BOERENMETWORST
2 FLESSEN SPAR COLA
10 SINAASAPPELS

500 gram tomaten

208
49
79

van 248 voor 199
98

van 190 voor 98
99
98

149

125

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
15 SPAREN BIJ DE KOOP

REMMERS
supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

UNIEK VOOR VORDEN

Kom eens een kijkje nemen in on/e

sanitair
showroom

in de kelder onder de winkel, waar u een
uitgebreid assortiment kunt bekijken.
Wij adviseren u gaarne.

Laat uw sanitair dan ook plaatsen door de man die het installeren,
repareren kan en een prima service geeft

LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK
Het Hoge 26 Telefoon 1656

LANDELIJK ERKEND GASFITTER



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN, f W T Q 1\TQ>F<I\T
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT * «• jrULlI ft3JUJ.llT SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN

De kantoren der bank zijn op

DONDERDAG 30 APRIL
(Koninginnedag) en

DINSDAG 5 MEI
(Bevrijdingsdag)

gesloten

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Heel kilo vet spek 150

Verse worst 500 gram 260
Gehakt 500 gram 225
Haas-, rib-, schouder-
karbonade 500 gram 325
Fijne rookw. 500 gram 225
Boterhamw. 200 gram 80
4 pakken Treffer 100
Haantjes 325

Koffie 250 gram 165

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Blauwe asbest golfplaten
uit voorraad leverbaar.

Uiterst scherpe prij/en

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Wens in - Klaag in
De frakiieleden van de PvdA
vernemen gaarne uw wensen en
klachten a.s. maandagavond
27 april 's avonds 8 uur in café
De Zon, Zutphenseweg

GEVRAAGD:

EEN FLINKE
SLAGERSBEDIENDE
leerling of halfwas

en

EEN MEISJE OF
GEHUWDE VROUW
voor 4 of 5 da^cn per week in de

afdeling vleeswaren

ALBERS SUPERMARKT
Telefoon 05752-1232 - Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

Van een vlotte
modieuze schoen,
maar hij moet
ook gemakkelijk zitten. Aan
deze voorwaarde voldoet
een CRISTALL-schoen met
de naar de voet gevormde
binnenzool. Gun U een

de modeschoen met voetbed

Wullinks
schoenhandel

VORDEN

Tengels, Latten,
Regels, Balkhout

alles uit voorraad
leverbaar

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. H86 - Vorden

Maak nu vast een af-
spraak voor het voorjaar
voor de aanleg van uw
tuin of het onderhoud
daarvan!
Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Geen tarief- of handwerk
en toch goed verdienen,
plus mooie japonnen
leren maken.
Dat kan bij confectiebe-
drijf Lammers!
Kom eens praten natuur-
lijk vrijblijvend. Raad-
huisstraat 16a, tel. 1971

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Makelaars- en
assurantiekantoor

]. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden - Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

DRIE MAANDEN
THUIS PROBEREN

Wanneer u belangstelling heeft in
elektrisch koken kunt u nu

Koken op elektrisch
en gedurende drie maanden gratis
een elektrisch fornuis met pannen
thuis proberen.

Bovendien nog een fikse korting
op de pannen mogelijk^

AANBIEDING

4-plaats elektrisch fornuis
l snelkookplaat, oven met ther-
mostaat

ƒ 299,-
Hierbij géén proefplaatsing.
Vraag vrijblijvend inlichtingen.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

DEZE WEEK
SPECIALE AANBIEDING

V O R D E N

Bij ons is Pastunette
• het meest t

veikochte mede.
» Kompassen en •

begrijp waarom.
P&stwwtte

VERDUBBEL
UW

(binnen 10 jaar)

Schuldbrieven met
rentebijschrijving

Stukken van
/ 500,- en f 1000.-
Alle inlichtingen:

Vorden:

W. ter Haar
H. K. v. Gehew. 3

overdag tel. gem.
huis 05752-1541

Ruime sortering in haag-
phmtc.i, '. bomen
en konifcrcn et.

Boomkwekerij-
tuinaanleg
M. G. Spiegelenberg
Zutphenseweg 57
Vorden, Tel. 05752-1464

Korselet, rondgestikte
vormbehoudende cups met beugel.
Voorpand van nyIon-satijn en
kant. Dubbele elastische zij-
en achterpanden. In wit en zwart.
Cupmaten: AA t/m D 48,50

Wapen- en sporthandel

Martens
'treffendi

Zutphenseweg - Vorden

Tuinliefhebbers van Vorden
Voor verzorgen en aanleg van
tuin en plantsoen.

Levering van alle soorten strui-
ken, bloemen, sierheesters enz.

Tevens spuiten van onkruid en
ontgroenen van paden.

HET HOGE 50 - TELEFOON 1962

VLOERBEDEK-
KING

vinyl op vilt 2 m breed

nu slechts ƒ 4,75
per vierkante meter

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop of te huur ge-
vraagd: Bouw- of wei-
land. Inlichtingen bureau
Contact

VOOR DE BIJ DE TIJDSE JEUGD

Zie etalage

RAADHUISSTR.. VORDEN

Damclub Vorden
Het bestuur van de Damclub no-
digt haar leden uit voor de leden-
vergadering van vrijdag 24 april
1970 n.m. 8 uur in zaal Eskes.

AGENDA:

1. Opening

2. Notulen

i -vers lag sekre tar is

4. \Yi\slail penningmeester

5. Bestuursverkiezing. Aftredend: (!. l l c - s
(n ie t l ie rkieshaar) ; H . I I . Breuker

( n i e t herk iesbaar) ; H. Nijenlui is (herkies-
baar)

n. Pau/e

7. Vers lag kaskoinmiss ie ( l l e u v i n k en
Kle in Kranenbarg)

S. Benoeming lid kaskoinmiss ie
(>. Onderl inge kompetit ie

K), U i t r e i k i n g beker aan w innaa r van Ie en
Je t* roep onder l inge kompet i t ie

11. \\ at verder ter tafel komt

12. S lu i t ing

Alle leden worden dringend ver-
zocht aanwezig te zijn.

l i e t bes tuur

BEATCLUB „TURN"
PRESENTEERT A.S. ZATER-
DAG 25 APRIL

Cubyand the
Blizzards
MET UNIEKE LICHTSHOW

AANVANG 19.30 UUR

ZAAL SCHOENAKER
Kranenburg-Vorden

UW HEUGA-DEALER:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

v.v. VORDEN

Ouderavond pupillen
op vrijdag 24 apr i l om 1°.3() uur
in de kan t ine .

Tevens /al de f i lm van de Vordense
AvondvierdaagSe worden vertoond



Donderdag 23 april 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 3

Raadsvergadering
van de gemeente Vorden

Raad van Vorden akkoord met
huurlïberalisatie
In de dinsdagavond in Vorden gehouden raads-
vergadering, waarbij de pubielke tribune weer tot
in alle hoeken bezet was, kwam o.m. een voorstel
aan de orde inzake de liberalisatie van het huur-
en woningbeleid.

Op 22 oktober 1968 was de raad in Vorden van
mening dat de tijd voor liberalisatie in Vorden nog
niet is gekomen. Gedeputeerde Staten betreuren
het dat de richtlijnen inzake de toepassing van 'de
woonruimtewet zodanig zijn gewijzigd dat B & W
niet langer gerechtigd zijn bij het toewijzingsbe-
leid de niet-ekonomische gebondenen te weren.
Door deze maatregel zou nl. een grote bevolkings-
druk van buitenaf kunnen ontstaan op aantrekke-
lijke woongebieden in Gelderland met alle gevol-
gen van dien op de huurprijsontwikkeling.

Uit de praktijk is gebleken, aldus sprak voorzitter
A. E. van Arkel tot de raad, dat het hiervoor ge-
signaleerde voor Vorden zeer zeker 'het geval is.
Meerdere niet-ekonomisch gebondenen hebben
zich reeds als woningzoekende laten inschrijven.
Doordat het kwantitatieve woningtekort nog lang
niet is opgeheven worden de problemen groter en
groter. Het voorstel van B & W om GS te berich-
ten tegen huurliberalisatie te zijn, vond bij verschil-
enlde raadsleden geen weerklank.

Zo was de heer Gerritsen (Binding-Rechts) van
mening dat de minister juist gesteund moet wor-
den. De minister is nl. bezig om zich los te maken
van de wir-war van bepalingen, die de woningnood
mede veroorzaakt. De huurliberalisatie is bedoeld
als eerste voorzichtige stap in de richting van de
normalisatie. De gevolgen voor Vorden zijn alleen
maar heilzaam, want voor dat kleine deel van onze
woningvoorraad die door partikulieren worden ver-
huurd, is het een ware financiële uitkomst. Onder-
drukking van een kleine groep huiseigenaren, en
daar gaat het hier om, kan geen resultaat geven,
aldus de heer Gerritsen, die stelde dat de fraktie
van Binding-Rechts huurliberalisatie voor Vorden
als heilzaam zal ervaren.

De heer Bannink (CHU) was het met de heer
Gerritsen eens. Het is niet juist dat degenen die
woningen hebben te verhuren gebonden zijn. Over
het algemeen wordt de eigenaar de dupe. De heer
Bannink haalde als voorbeeld de provincie Zee-

. aa>n waar de liberalisatie uitstekend funktio-
neert.

De heer Koerselman (PvdA) was het hier hele-
maal niet mee eens. De achterstand in woningen
wordt steeds groter. De huurders worden onder
druk gezet door de eigenaren en dat is niet juist,
aldus de heer Koerselman.
De heer Hartelman (KVP) merkte op alleen voor
liberalisatie te zijn wanneer dit in geheel Gelder-
land zou worden toegepast. Het werd snel duide-
lijk dat dit de schoen was die bij de meeste raads-
leden wrong.

Wethouder Lenselink (AR) vond liberalisatie voor
de 'hele provincie ook juist (dus geen uitzonde-
ringen voor bepaalde gemeenten). Ik vind het een
schandaal dat wij nu, 25 jaar na de oorlog, nog
steeds een woningnood hebben, aldus de heer Len-
selink.

Voorzitter Van Arkel ontweek een stemming over
het door B & W gelanceerde voorstel (wij wor-
den het er toch niet over eens) door aan GS te
berichten dat de gemeenteraad van Vorden met
de huurliberalisatie akkoord gaat wanneer dit in
de gehele provincie Gelderland wordt toegepast
en met dit laatste sloot de raad zich volledig aan.

Geen hogere vergoeding
De heer H. J. Bijenhof uit Hengelo Gld heeft B ft
W een schrijven gezonden over een in 1962 plaats
gevonden hebbende grondtransaktie. De heer Bij-
enhof meende nl. recht te hebben op een hogere
vergoeding. De raadskommissie van grondaanko-
pen, die om advies was gevraagd, was evenwel van
mening dat B & W en de raad in 1962 korrekt
hebben gehandeld, zodat de heer Bijenhof zal wor-
den medegedeeld, dat hij voor geen hogere ver-
goeding in aanmerking komt.

Organisatie-onderzoek
gemeentelijk apparaat 11 mille
B ft W hebben bij de behandeling van de gemeen-
tebegroting 1970 te kennen gegeven niet afwijzend
te staan tegenover een verzoek van de fraktie van
Binding-Rechts om het gehele gemeentelijke appa-
raat eens ..door te lichten".

De heer Van Arkel deelde de raad mede dat het
bureau personeelsbeheer en organisatie (dat in
1953 door de Vereniging van Nederlandse gemeen-
ten werd opgericht) genegen is een onderzoek in
te stellen in de gemeente Vorden.

Voorlopig zal dit onderzoek in twee fasen geschie-
den. De eerste fase omvat een oriënterend organi-
satie-onderzoek dat dient om een inventarisatie te
krijgen van de organisatorische problemen in het
gemeentelijk apparaat. Van de organisatorische
problemen, die uit het oriënterende organisatie-
onderzoek naar voren komen, zullen in de tweede
fase voorstellen tot verbetering worden opgesteld.
Eventueel kunnen in een later stadium deze eerste
en tweede fase nog worden gevolgd door een
derde en vierde fase.
De kosten van dit onderzoek (eerste en tweede
fase) bedragen ƒ 11.200,—.
Dit valt mij wel wat koud op de rug, zo merkte

de heer Bannink (CHU) op, die vroeg of dit be-
drag niet ingekort kon worden. De voorzitter voel-
de hier niet voor. Dan wordt het een koehandeltje.
De heer Hartelman (KVP) was ervan overtuigd
dat het bedrag t.z.t. wel op 30 mille zou komen.
Hij suggereerde een herorganisatie op langer ter-
mijn waarbij hij hoopte dat de plannen elkaar niet
zullen doorkruisen. Dit naar aanleiding van de ge-
meentelijke kontaktkommissie die er is waarbij o.a.
Vorden met enkele andere gemeenten werkzaam-
heden verrichten op organisatorisch gebied zoals
bv. automatisering, elektronische informatie etc.
De voorzitter antwoordde hierop dat niet langs el-
kaar heen gewerkt zal worden.

De heer Gerritsen (Binding-Rechts) vond, verge-
leken met het bedrijfsleven, dat de kosten van het
onderzoek ontzettend meevallen, waarop de heer
Koerselman (PvdA) reageerde met de woorden:
„U moet niet voorspiegelen dat dit bureau goed-
koop is, er komt bij deze elf mille echt nog wel wat
bij". De heer Gerritsen sprak de hoop uit dat de
betrokken diensthoofden alle medewerking bij dit
onderzoek zullen verlenen.

De plannen die uit dit onderzoek voortkomen, wor-
den t.z.t. toch wel uitgevoerd? aldus de heer Tjoonk
(VVD) waarop de voorzitter antwoordde: „Wat
dacht u dan, wij gooien er niet voor niets elf mille
tegenaan!"
De raad ging vervolgens met het voorstel van B
ft W akkoord.

Overdracht gemeenteRMk
woningbezit
Op verzoek van B & W besloot de raad het ge-
meentelijk woningbezit over te dragen aan de wo-
ningbouwvereniging „Thuis Best". Het werkge-
bied van deze bouwvereniging is, zoals B ft W
destijds al hebben medegedeeld, uitgebreid met de
gemeente Hengelo. Het gemeentebestuur van Hen-
gelo had hierom verzocht omdat in Hengelo geen
woningbouwkorporatie werkzaam was.

Het werkzaam zijn van een aktieve woningbouw-
vereniging in een gemeente wordt een steeds be-
langrijker aangelegenheid. De toewijzing van kon-
tingenten woningwetwoningen wordt elk jaar ver-
minderd. Het streven v^Hle minister van Volks-
huisvesting en Ruimtelijl^nOrdening is er immers
op gericht de bouw van woningwetwoningen zoveel
mogelijk te vervangen door partikuliere bouw. Een
ruime subsidieregeling voor deze laatste kategorie
moet zulks bevorderen, ^fc

Aangezien echter de gebeente geen partikuliere
huurwoningen mag bouwen, is het noodzakelijk dat
een partikuliere instelling haar taak overneemt.
Voor de sociale woningbouw is een woningbouw-
vereniging daar de aangewezen instelling voor, te-
meer omdat het haar mogelijk is korporatiewonin-
gen te bouwen, een mogelijkheid welke de gemeen-
te mist. In dit verband wees de heer Van Arkel
op het thans voor rekening van „Thuis Best" in
plan Boonk in aanbouw zijnde komplex van 14
bejaardenwoningen. Het geld dat een woningbouw-
vereniging voor de bouw van woningen nodig
heeft, wordt door de gemeente verstrekt in de
vorm van een lening of de gemeente geeft de ga-
rantie op een reeds verkregen lening. Om deze
lenigen te kunnen verstrekken, ontvangt de ge-
meente echter weer rijksleningen.

Een vereniging die een groot •woningbezit heeft,
beschikt over de benodigde middelen om vakbe-
kwaam personeel aan te trekken. Voor de gemeen-
te Hengelo was het daarom onmogelijk nog een
eigen vereniging als zogenoemde toegelaten instel-
ling aangewezen te krijgen. Deze woningbouwver-
eniging „Thuis Best" is een toegelaten instelling
d.w.z. zij is geen bouwondernemer noch een beleg-
gingsmaatschappij, maar wel een vereniging uitslui-
tend in het belang van de volkshuisvesting werk-
zaam, wier leden geen financieel voordeel uit deze
werkzaamheid mogen trekken.

In totaal komen in Vorden 368 woningen (ca zes
en een half miljoen gulden boekwaarde) voor over-
dracht in aanmerking. De in Hengelo over te dra-
gen woningen hebben een boekwaarde van ca
ƒ 6.700.000,—.

De heer Koerselman (PvdA) werd desgevraagd
medegedeeld dat er ook afgevaardigden van de
woningwetwoningen in de ledenraad van de kor-
poratie vertegenwoordigd zullen zijn, terwijl de
heer Koerselman voorts werd medegedeeld dat de
overdrachtskosten uit de risiko worden gedekt.

De taak van de gemeente is, te zorgen dat de wo-
ningvoorziening op peil b l i j f t , met andere woorden
hieruit blijkt dat een goede samenwerking tussen
gemeente en woningbouwvereniging gewenst is,
aldus sprak de heer Hartelman (KVP) die er
voorts voor pleitte dat de gemeente een lid (uit
de raad) blijft aanwijzen en niet zoals het in de
bedoeling lag een lid voor de eerste drie jaren.
B ft W voelden hier wel voor. Anders zou het
meer op een kolonie gaan lijken die beschikkings-
recht krijgt en binnen enkele jaren een ontwikke-
lingsland is geworden, aldus merkte de heer Lich-
tenberg (KVP) onder hilariteit op.

Aangaan geldlening
Ten behoeve van de verbetering van de weg Vor-
den-Lochem ging de raad een geldlening aan met
de provincie Gelderland groot ƒ 64.000,— met een
looptijd van 20 jaar en een rente van 8 procent
per jaar.
Voorts stelde de gemeente zich garant voor de juis-
te betaling van rente en aflossing van de door de
Coöp. Raiffeisenbank te Vorden te verstrekken

hypothekaire geldleningen ad ƒ 35.000,— t.b.v. de
bouw van een woning aan de Pieter van Vollen-
hovenlaan door de heer P. van Diest uit Vorden
idem voor de bouw van een woning aan de Bea-
trixlaan ( f 45.000,— ) door de heer J. H. W. van
Burk uit Borculo.

Presentiegeld
De raad ging er mee akkoord dat het presentiegeld
r-an de leden van de stembureaus voortaan f 40,—
per zittingsdag zal bedragen.
Verder werd een verordening vastgesteld die de
beloning van de vrijwillige brandweer in de ge-
meente Vorden zal regelen. Het brandweerkorps
te Vorden bestaat uit 20 man.
Ten behoeve van de aanleg van trottoir en riole-
ring langs de Nieuwstad en de Deldenseweg bij
De Wehme trok de raad ƒ 10.545,— uit.

Vastgesteld werden voorts de exploitatievergoe-
ding 1969 ten behoeve van de bijzondere kleuter-
scholen en de voorschotten voor 1970; vaststelling
exploitatievergoedingen bijzonder basisonderwijs
over 1969 en de voorschotten voor 1970.

ƒ 500,28 werd uitgetrokken voor het in orde bren-
gen van bloembakken aan de bijzondere school aan
Het Hoge, terwijl voor het veranderen van toilet-
ten en garderoberuimten aan dezelfde school ca
ƒ 60.000,— uitgetrokken zal worden. Voor het
aanbrengen van nieuwe vloerbedekking in de lo-
kalen 2 t.m. 7 van het schoolgebouw (bijzondere
school aan Het Hoge) besloot de gemeente eender-
de van de kosten zijnde f l .332,— en ƒ 628,— voor
het aanbrengen van nieuwe stroken linoleum in
drie lokalen, beschikbaar te stellen.

Bestemmingsplan Vorden-west
en de Kranenburg
Van de zijde van bouwondernemingen bestaat vee1!
belangstelling voor de bouw van dubbele woningen
in de gemeente Vorden. In de laatste maanden is
er dan ook vrij veel grond voor dit doel verkocht,
daarnaast vergt ook de eigen woningbouw in de
woningsektor etc. de benodigde bouwgrond. Het
gevolg van één en ander is geweest dat praktisch
alle beschikbare bouwgrond in het bestemmings-
plan Boonk is uitgegeven, aldus sprak burgemees-
ter Van Arkel tot de raad. In plan Zuid is nog
wel bouwgrond maar dit is bestemd voor laagbouw.

Het gevolg van dit alles is dat, wil de woningbouw
en met name de woningwetbouw voor 1971 in de
gemeente Vorden niet stagneren, er met voortva-
rendheid gewerkt moe^worden aan de realisering
van een nieuw bestenMlngsplan.

Volgens B & W dienr hiervoor in aanmerking te
komen het gebied globaal begrensd door de rijks-
weg Zutphen-Winterswijk, de Berend van Hack-
fortweg, de westelijke apndweg en de Strodijk. Dit
komplex beslaat een ^fcjpervlakte van ca 30 ha.
Teneinde tot een vera<nWoord plan voor het onder-
havige gebied te komen, zullen in eerste instantie
landmeetkundige- en bodemkundige werkzaamhe-
den moeten worden verricht. De Heide Mij is be-
reid dit werk uit te voeren voor een bedrag van
f 19.860,— excl. BTW.

De heer Regelink (AR) vond dft bedrag zeer hoog.
Het is steeds de Heide Mij die dergelijke werk-
zaamheden verricht. Kunnen wij niet eens prijs op-
vragen bij de Grond Mij, adviseerde hij.
De voorzitter dacht dat het qua prijs niet veel uit
zou maken welke maatschappij de werkzaamheden
gaat verrichten. Een duidelijk antwoord kreeg de
li^er Regelink i.d. echter niet.
De heer Bannink (CHU) informeerde eveneens
met het oog op de hoge kosten, of men iets heeft
aan de onderzoekingen die hebben plaatsgevon-
den i.v.m. de ruilverkavelingen, waarop wethouder
Wuestenenk (PvdA) mededeelde dat dit niet het
geval js.

De heer Albers (WD) sprak de hoop uit dat het
bestemmingsplan Vorden-west stedebouwkundig
gezien beter uit de verf komt dan plan Boonk.
Het voorstel van B ft W werd hierna door de
raad aangenomen.
Aan het bestemmingsplan Kranenburg zitten nog
enkele kleine haakjes en oogjes zodat de raad op
voorstel van B ft W besloot het huidige plan in te
trekken en tevens te besluiten dat een nieuw be-
stemmingsplan wordt voorbereid.

Geineentemolen blijft draaien
Burgemeester Van Arkel deelde de raad mede i.v.m.
de bestemming van de gemeentemolen dat monu-
mentenzorg geadviseerd heeft de molen te laten
..draaien".
De heer Koerselman (PvdA) wees nog eens op de
weg tussen Het Wiemelink en de Burg. Gallée-
straat. De mensen willen graag dat de huizen op
de riolering worden aangesloten.
De kommissie van grondaankopen zal nog eens
met de betrokkenen gaan praten, aldus de voor-
zitter.

De heer Regelink (AR) vroeg hoe het staat met
de ,,praatavonden" van B ft W. Van de zijde van
B ft W voelde men voor dergelijke avonden niet
veel gezien de geringe publieke belangstelling die
men in het verleden heeft ondervonden.
Straks komt er een nieuwe kollege van B ft W,
wellicht kunnen die Vorden geheel nieuw opbou-
wen, aldus wethouder Lenselink (AR).
Voorts merkte de heer Regelink op dat plan Zuid
er schandalig bij ligt. Orde op zaken stellen, zo
meende hij.

De heer Hartelman (KVP) , die de raad zal gaan
verlaten, zal het waarschijnlijk wel niet meer mee-
maken als raadslid dat de politieverordening wordt
vastgesteld. Ook deze keer kreeg hij van B ft W
te horen dat men nog geen tijd heeft gehad.
De gemeentesekretarie zal niet meer uren worden
opengesteld voor het publiek (ook hier vanwege
tijdsgebrek) aldus werd de heer Lichtenberg (KV
P) medegedeeld.

De heer Gerritsen (Binding-Rechts) probeerde
wethouder Wuestenenk uit de tent te lokken be-
treffende de financiële konsekwenties aangaande
de ruilverkaveling. De ruilverkaveling is nog volop
bezig en ik kan niet op de dingen vooruitlopen, al-
dus kreeg het fraktielid van Binding-Rechts van
de heer Wuestenenk te horen.
Voor een avond voor de a.s. kiezers voelen wij
niets, aldus werd mevrouw Van der Heide (PvdA)
door de voorzitter medegedeeld. Dit ligt op het
terrein der politieke partijen.
Voorts bepleitte mevrouw Van der Heide een vas-
te avond voor de gemeenteraadsvergaderingen. De
eerstvolgende vergadering is 26 mei, aldus deelde
de voorzitter mede.
Voorts vroeg mevrouw Van der Heide zich af
wie op het terrein gelegen aan de Willem Alexan-
derlaan en de Horsterkamp vijf hoge palen met
borden „verboden toegang" had geplaatst. Dit was
een ideaal speelterrein voor de jeugd, er werd ge-
voetbald, gecrossed, kortom de jeugd kon zich hier
uitleven.
De heer Van Arkel antwoordde hierop dat de bor-
den hoofdzakelijk zijn geplaatst om het crossen
van jongelui op bromfietsen tegen te gaan. Hier
hebben de omwonenden last van. Ik heb er geen
enkel bezwaar tegen dat de kinderen er spelen,
wel tegen „brommen".
De heer Gotink (Binding-Rechts) maakte zich
bezorgd over de arbeiders van de gemeente. Zij
krijgen toch wel hun kopje koffie? Wanneer ik op
mijn fietsje rondrijd, dan zie ik soms ergens een
kruiwagen staan (van de gemeente) en zijn de ge-
meente-arbeiders bij welwillende burgers ,,op de
koffie", aldus burgemeester Van Arkel.

Sluiting woonwagenkamp
Met ingang van l mei a.s. zal het woonwagenkamp
te Vorden worden gesloten. Het kamp te Winters-
wijk (net een vakantie-oord aldus burgemeester
Van Arkel) zal dan geopend worden. Zij die bv.
in Vorden nog kinderen op school hebben, kunnen
maximaal nog drie maanden blijven „wonen". Ge-
val voor geval zal worden bekeken, aldus de voor-
zitter.

De heer Lichtenberg (KVP) werd medegedeeld
dat het mini-woonwagenkamp in de Kranenburg
ook opgeheven zal worden. Een en ander hangt
samen met de gemeenschappelijke regeling Regio-
nale Woonwagencentra Oostelijk Gelderland.
„Het oude geval" langs de weg naar het zwembad
zal worden gebruikt als opslagplaats voor puin etc.
aldus kreeg de heer Bannink (CHU) te horen. Er
komt een beplanting om heen.
De toegangsweg naar het zwembad wel zo snel
mogelijk ..zuiveren" adviseerde de heer Gerritsen
(Binding-Rechts).

Grondtransakties
Ten behoeve van de bouw van 6 woningen in plan
Boonk verkocht de raad ca 2200 vierkante meter
grond aan het aannemersbedrijf Besselink uit Key-
enborg voor f 63.261,—.
Aan de NV Bouwmaatschappij Bomon uit Doe-
tinchem werd 2330 vierkante meter (plan Zuid)
grond verkocht voor in totaal f 53.590,—.
Voor een verdere realisering van het bestemmings-
plan Vorden-Noord kocht de gemeente 4170 vier-
kante grond van de heer ]. A. Bleumink, Kerk-
hoflaan 4 (koopsom ƒ 11.787,80) en van de heer
H. Lijftogt, Oude Zutphenseweg 6, 17660 vierkan-
te meter (koopsom f 49.831,—).
Ten behoeve van trottoiraanleg langs Het Hoge
heeft de heer H. J. Groot Roessink om niet 34
vierkante meter grond aan de gemeente overge-
dragen.

AGENDA
Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

Elke vrijdagmorgen weeKmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

23 april Bejaardenkr. nutsgeb. 14.15 uur
23 april Hervormde Vrouwengroep dorp
23 april Ledenvergadering Prinses Juliana-

school Wildenborch in de school
23 april Vrouwenvereniging Wildenborch
25 april Jong Gelre voorjaarsvergadering
25 april Beatclub Turn in zaal Schoenaker
26 april PCC-rit De Graafschaprijders
27 april Rekreatiemiddag voor bejaarden

in café De Zon
27 april Wens in-Klaag in PvdA in café

De Zon
29 april Jaarlijkse reis Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
30 april Oranjebal in zaal ,,'t Wapen van

Vorden"
5 mei Bevrijdingsbal in zaal „'t Wapen

van Vorden"
7 mei Hondenrally Vordense Hondon

Club vanaf café Eskes
13 mei Herv. Vrouwengroep Linde
14 mei Jongeren teach-in speciaal in café

De Zon
20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond
20 mei plattelandsvr. 't Wapen v. Vord.
29 mei Feestavond biljartkring De IJssel-

kring in zaal Schoenaker
28 mei Voorstellen van PvdA-kandidaten

in zaal „'t Wapen van Vorden"
30 mei Uitvoering Nutsblokfluit

en melodica-klub

/ V besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ren, dan worden deze gratis bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.



Het weekblad bij uitstek heet Contact!

Het damesteam van Dash 2: Tineke Wicrsma (aanvoerster), Liesbeth Nijen-
huis, Ria Mombarg, Annie Overbeek, Elly Stcgcman en
Willy Mennink.

Dash 2 heren en Dash 2 dames kampioen

Grote vreugde maandagavond toen zowel de dames
als de heren van het tweede kampioen werden.
De heren versloegen Harfsen met 3-0 en de dames
werden nog makkelijker kampioen doordat Lovable
uit Zutphen verloor.

Na een time-out die Dash vroeg en de spelers
ging wisselen, ging het veel beter en kon men de
11-6 achterstand volledig weg werken naar een
goede set-zege van 15-11. De twee volgende sets
waren volkomen voor Dash met de cijfers 15-1 en
15-3. Dash 2 heeft 36 punten behaald uit 20 wed-

strijden, waaruit wel hun kracht blijkt.

Bij de dames was de vreugde eveneens groot, toen
men hoorde dat Lovable zich had teruggetrokken.
Hieruit volgde dat men automatisch kampioen was.

Namens het distrikt Deventer-Zutphen boden
mevr. v.d. Cruysem en de heer v.d Kuiken in de
Hanzehal hun gelukwensen aan. Nadat alle spe-
lers het kampioensvaantje van de Nevobo hadden
ontvangen, sprak de heer v.d. Sligte voorzitter van
Dash zijn vreugde uit en bood bloemen aan. Na
afloop bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.

Het herenteam van Dash 2: W. Denkers (aanvoerder), A. van Houte, H. van
Houte, K. van Houte, C. Bruil, B. Fokkink, A. Hartelman en D( Krol.

Aanbieding der knollen aan de burgcmc<

Gemeente Vorden ontving dahlia-knollen
Zoals reeds in tal van andere gemeenten in Gel-
derland het geval is geweest, ontving ook de ge-
meente Vorden in verband met het 125-jarig be-
staan van de Gel'dersche Maatschappij van Land-
bouw, welk feit van 8-12 september a.s. te Arn-
hem met een groots opgezette jubileumtentoonstel-
ling GG 125 zal worden herdacht, een 100-tal
dahliaknollen om deze op een geëigende plek in
de gemeente te doen poten.
Deze uitreiking vond dinsdagmiddag ten gemeen-
tehuize plaats. In tegenwoordigheid van burge-
meester Van Arkel, wethouder Wuestenenk, de
gemeente-architekt de heer J. v. d. Broek, werden
de knollen door de heer A. G. Mennink, als voor-
zitter van de afdeling Vorden van de GMvL, aan
het gemeentebestuur aangeboden. Tevens waren
daarbij aanwezig vertegenwoordigers van de af-
deling Vorden van de Plattelandsvrouwen en van
Jong Gelre, aangezien de aanbieding ook mede na-

mens genoemde afdelingen plaatsvond.
De burgemeester sprak een kort dankwoord voor

langebodene en -ei toe de knollen op een
goede plek in de gemeente een plaats te zullen
geven. Spreker dacht aan een stukje grond over
de spoorbaan aan de weg Vorden-Ruurlo. Hij
hoopte dat ze een rijke bloei te zien zullen geven,
mede ter verfraaiing van het dorpsgezicht. Te zij-
ner tijd zal bij deze bloemen een bord worden ge-
plaatst waarop op verantwoorde wijze de grote
manifestatie in september zal worden aangeduid,
terwi j l vervolgens'deze bloemen een bepaalde funk-
tie zullen gaan vervullen bij de openingsceremonie
van de tentoonstelling.

De heer Mennink die namens het hoofdbestuur
sprak, hoopte dat door deze geste de goede ver-
standhouding die er steeds tussen de GMvL en
het Vordense gemeentebestuur heeft bestaan, in
de toekomst bestendigd mocht blijven.
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Zondagvoetbal

Reunie-V orden 1-0
De toch al slechte wedstrijd die Reunie en Vorden
op de grasmat legden, werd nog meer vertroebelt
door de arbitrale missers, die nogal eens voorkwa-
men. Na 20 minuten spelen kreeg Reunie een goe-
de kans door nonchalant optreden van de Vorden
back Hendriksen, doch doelman Golstein voor-
kwam onheil.
Bij een schaarse uitval van Vorden kreeg Jansen
een kans doch hij faalde. Vlak voor rust kreeg
Reunie een panalty te nemen, die door Golstein
keurig werd gestopt. In de tweede helft speelde
Pongers zich goed vrij na een kwartier spelen waar-
na Winkelhorst scoorde. Het leek er op dat Reunie
zou doordrukken, doch de schijn bedroog. Het slot-
offensief van Vorden noopte de Reunie doelman
handelend op te treden bij akties van Holsbeke.
Zo bleef het 1-0 en dient men deze wedstrijd qua
kwaliteit maar zo gauw mogelijk te vergeten.

Vorden 2-AD 2 3-6
Tot rust kon Vorden de Aaltenaren aardig bij-

houden, al kon doelman Dostal niet verhinderen
dat de rust toch met een achterstand van 1-0 in-
ging. Bielanski maakte uit een vrije schop de ge-
lijkmaker. Een eigen doelpunt van Maalderink zet-
te AD toch weer op een voorsprong 2-1. Bielanski
scoorde opnieuw de gelijkmaker, maar toen ging
de AD-ploeg echt draaien en was het spoedig 6-2.
Hengeveld bepaalde de eindstand op 6-3.

Lochcrn 4-Vorden 31-2

Broekgaarden zorgde dat Vorden met 1-0 ging
theedrinken door een goed doelpunt. Nadat de
thuisclub 1-1 had laten aantekenen, werd een Vor-
den speler wegens een grote mond door zijn aan-
voerder naar de kleedkamer gezonden. Ondanks
de tien man wist Vorden toch de volle winst te
grijpen doordat Groot Jebbink vlak voor tijd goed
doelpuntte, hetgeen 1-2 betekende.

Vorden 4-Be Quick 4 8-3
Lustig werd er op los gescoord in deze leuke ont-

' moeting. Buunk scoorde 1-0 waarna de bezoekers
gelijkmaakten. Buunk scoorde nog 2 maal en Mey-
deed het eenmaal zodat dit 3-2 betekende. Uitein-
delijk werd het 8-3 waaruit wel blijkt wat een goed
harmonisch team vermag!

Vorden 7-Vorden 5 1-3
In deze wedstrijd nam Vorden 7 de leiding door
een doelpunt van ter Heurne. Vruggink zorgde
voor 1-1. Na de rust werd het 1-3 door doelpunten
van Stokkink (een juweel) en nogmaals Vruggink.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:
Vorden 1-Socii 1; Longa 2-Vorden 2; SVBV 1-
Vorden 3; Baakse Boys l-Vorden 4; Keyenborgse
Boys 3-Vorden 5; Vorden 7-Drempt 2.

Onderlinge damkornpetitie
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV wer-
den de volgende wedstrijden gespeeld: Wassink-
Sloetjes 2-0, Wassink-Klein Kranenbarg 2-0, Heu-
vkik-Lamers Sr 2-0, Nijenhuis-Wansink 1-1,
Geerken Sr-Geerken Jr 2-0, Breuker-Esselink 2-0.

Waterpolo-nieuws
Vorden - Proteus 2 2-1
Uit een goede pass van Verstoep gelukte het Go-
tink om 1-0 te scoren. Doelman Wolsink liet zich
verrassen hetgeen 1-1 betekende. Een pass van

Emsbroek op Verstoep bracht de Vorm-n ploeg op
winst. Verstoep scoorde nog tweemaal doch beide
doelpunten werden afgekeurd, zodat het 2-1 bleef.

De jeugd van Vorden verloor kansloos met 7-1
van De Mors uit Rijssen. Foutjes in de achterhoede
van Vorden en grote routine van De Mors zorg-
den er voor dat het 7-1 werd, waarmee alles ge-
zegd is.

Ned. Bond van Plattelandsvr.
In zaal ,,'t Wapen van Vorden" hield de afdel ing
Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
een goed bezochte ledenvergadering onder leiding
van presidente mevrouw Jansen-van Soest.
In haar openingswoord werden inzonderheid ver-
welkomt m e j u f f r o u w Luttekes en de heer Dijkstra
welke voor deze avnd een quiz zouden houden als
konsulenten van de Stichting Huishoudelijke Voor-
lichting ten Plattelande.
Allereerst werd het werk van de s t i c h t i n g toege-
licht, terwijl daarna de quiz op gezonde voediiu]
en beter wonen was gebaseerd. De winnare
ontvingen uit handen van de presidente een kleine
attentie.
Verder maakte de presidente de leden attent op
de lezing van mevrouw Esselink-Kok over haar
reis naar Amerika en dia's over het Koninklijk
Gezin, welke lezing op 20 mei a.s. zal worden ge-
houden.

Voor een tientje per jaar abonnee op Contact!
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Touwtrekken

Touwtrekkers-nieuws
De touwtrekvereniging Medler te Vorden heeft
plannen in voorbereiding om op zaterdag voor
Pinksteren een groot jeugdtouwtrektoernooi voor
de leerlingen van alle plaatselijke lagere scholen te
organiseren. Dit zal alleen doorgaan als er vol-
doende deelname is. Aan de hoofden van scholen
zal medewerking voor dit unieke toernooi worden
gevraagd. Men wil hierdoor de touwtreksport in
eigen plaats meer bekendheid geven en speciaal
onder de jeugd stimuleren en propageren.

Medler-voorzitter de heer J. Knoef, deelde een en
ander mede op de jaarlijkse ledenvergadering van
de touwtrekvereniging, 'die in het pas geopende
clubhuis te Medler werd gehouden en waar hij
een groot aantal leden kon verwelkomen.
Hij memoreerde in zijn openingswoord speciaal het
nieuwe clubhuis dat met vereende krachten va<n
alle leden tot stand kwam en een fraaie aanwinst
is.

Het ledental sti jgt nog steeds en bedraagt onge-
veer 50 leden. De voorzitter sprak zijn grote waar-
dering uit aan het adres van Medler l dat er in
slaagde om kampioen 1969 te worden in de 640 kg
klasse van de bondskompetitie van de NTB met
liefst 42 punten. In de A-klasse van de zestallen
werd Medler 2 tweede met 10 punten, Medler 3
werd ook tweede in de C-klasse (zestallen) terwijl
Medler 4 ook al een eervolle tweede plaats bereikte
in de F-klasse met 28 punten.

De oud-papieraktie zal dit jaar op volle toeren blij-
ven doordraaien.
I,n het kader van het VVV-programma te Vorden
zal de vereniging deze zomer weer het traditionele
touwtrektoernooi organiseren (op twee woensdag-
avonden) nabij café De Zon. Hieraan zullen alleen
ploegen uit de gemeente Vorden mogen 'deelne-
men, de winnaar is kampioen van Vorden. De
teams mogen uit vijf personen bestaan, de leden
van verenigingen die deelnemen aan de NTB-kom-
pctit ie zijn van deelname uitgesloten.

Voorts zal een jaarlijks uitstapje worden gemaakt.
Zo mogelijk zal men deelnemen aan de avond vier-
daagse van de gymnastiekvereniging Sparta.
De training zal dit jaar met kracht ter hand wor-
den genomen. Dit seizoen zal het Medler met vier
teams aan de bondskompetitïe deelnemen. In de
640 kg gewichtsklasse zullen 2 teams worden inge-
deeld die resp. in de A- en B-poule uitkomen,
voorts nog een achttal in de nieuwe 560 kg klasse
c p. l zestal.

Bij de bestuursverkiezingen werden de aftredende
heren H. Snellink en A. Steenbreker met algeme-
ne stemmen herkozen. De heer Snellink werd te-
vens benoemd als clubhuisbeheerder.

De heer Steenbreker bracht hierna als penning-
meester een financieel verslag waaruit bleek dat
ondanks de grote kosten in verband met de bouw
van het clubhuis, het nadelige saldo niet te groot
was. Medegedeeld werd dat aan het bondsbestuur

f 5, — per lid moet worden afgedragen als bonds-
kontributie.
In de kaskommissie werden benoemd de heren J.
Gotink en R. RuiterkamdJCe heren J. Weenk en
J. Gotink brachten een ^Rdkeurend verslag uit
over de nagekeken bescheiden.
Ten behoeve van het clubhuis werd door d >
den een koffiezetapparaat aangeboden en tevens
een elektrische klok.

Door d e vereniging w e r n weegschaal aange-
schaft bedoeld voor het wegen der teams die deel-
nemen in de gewichtsklassen.
Nadat de medailles waren uitgereikt aan de kam-
pioenen sloot de voorzitter deze vergadering met
een opwekkend woord tot de verschillende teams
om in de nieuwe kompetitie hun beste beentje voor
te zetten.

SPECIALE AANBIEDING

BADSTOFSOKKEN
ƒ 2,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Biljarten

KOT-nieuws
De biljartkompetitie van het distrikt Zutphon <''•>
Omstreken is ten einde.

In klasse Cl behaalde het eerste drietal van de bil-
jartvereniging Voorst de titel een week voordat de
kompetitie was verstreken. Het was dan ook niet
zo verwonderlijk dat Teunissen c.s. het in de laats-
te wedstrijd tegen de Kroon wel geloofden, de
Zutphenaren wonnen nl. met 7-0.

De eindstand in klasse Cl luidt: l. Voorst; 2.
KOT l ; 3. DLS l ; 4. KOT 2; 5. DLS 2; 6. Kroon
l ; 7. Pelikaan l ; 8. Poorte l.
In klasse C2 behaalde Poorte 2 het kampioenschap.
Hier luidt de eindstand: l. Poorte 2; 2. Pauw 1;
3. Lindeboom 1; 4. Carambole 1; 5. KOT 3; 6.
Voorst 2.

In klasse C3 is de strijd ook beslist en werd DLS 3
kampioen. De eindstand luidt hier: 1. DLS 3; 2.
Pauw 2; 3. Kroon 2; 4. KOT 4; 5. Pelikaan 2; 6.
Voorst 3; 7. Lindeboom 2.
In klasse C4 werd het Vordense KOT 6 kampioen.
De eindstand is hier: 1. KOT 6; 2. Poorte 3; 3.
DLS 5; 4. Pelikaan 3; 5. Lindeboom 3; 6. Pauw 3;
7. Lindeboom 4; 8. DLS 4; 9. KOT 5; 10. Voorst
4; 11. Carambole 2; 12. Pauw 4.

Verlangt

u ook

naar

akaniie?

Om u alvst een voorproefje te

{/(•co/i van de toch echt komende

vakanties, drukken wij hierbij een

leuke serie foto's af die uw

i'crlanyen naar de vakantie zullen

vergroten'.

U hoeft echt niet naar de :ui-

delijke streken (e yaan om

..!•• c/o nieten".

Ook ..de oudjes" (horen) niet

hun dayje uit. hebben beslist

plezier.

De t'oetyanyer kan ook yenieten.

ycttiiyc ncvcnstaandc kiek.

waarop vader de kaart moet

raadplegen.

Blaupunkt radio en televisie
Eerste klas reparatie-inrichting

- Fa Bredeveld
Weg naar Laren 56 • Zutphen • Telefoon 3813



Voor de dames
van vandaag . . .

VISTRAM- EN LAKMANTELS
REGENMANTELS

Ook voor het jongo meisje leuke
lak- en vistramjasjes

KIJKT U

MAAR BIJ

KUNSTSTOF KEUKEN

100 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad f 195,-
165 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad f 377,-
180 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad ƒ 404,~
200 cm 'lang, kompleet met roestvrij stalen blad ƒ 450,-

KEUKENBUFFET
bestaande uit: 2 onderkasten, 2 laden, l werkblad, 2 boven-
kasten,

Kompleet met ingebouwd stopkontakt en wekker,
100 cm breed, geen ƒ 320,-

BIJ ONS ƒ 230,-
(alle prijzen exclusief btw)

Ook leveren wij wandtegels en vloertegels, kranen, mengkranci,
afvoermateriaal, koperen buis, wastafels, enz. enz.

Dus alles onder één dak, wat een gemak! Bij:

DOE HET ZELF CENTRUM
Harmsen - Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-148c>

RUIME PARKEERGELEGENHEID

Ik wil gewoon
een beetje rijker
worden.
Hoeveel rente
geef t de
Amro Bank?

Als u een Spaarrekening of boekje neemt bij de
Amro Bank spaart u veilig en voordelig. U kunt voor uw
spaargeld een rente krijgen van 4% tot liefst 7%.
Bij de Amsterdam-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die andere Amro diensten.
U kunt een Amro Privérekening openen
(alIe giroservice plus 3%% rente).

Een Amro Lening opnemen.
Verzekeringen afsluiten.
Vreemd geld kopen. Enzovoort
De Amro Bank wil 9raa9 een en ander
met u bespreken.
Wanneer komt u langs?

Sparen?

Nieuw en goed
vooral voor hen die zittend werk hebben en
voor mensen die slank willen blijven of
willen worden !

TARWEBROOD
eiwitr i jk, eiwitgehalte 21%
wat door ons in de handel wordt
gebraeht onder de naam

fit"„l lis

f it-brood kost slechts
ƒ 1.20 per 800 gram

Voor uw gezondheid meer dan
ren daalder waard.

WIJ BAKKEN HET DAGELIJKS VOOR U

Nieuwstad Telefoon 1384

Adverteren doet verkopen

Dorpsstraat 20 Vorden

UW LEVERANCIER VAN

Silvester
tapijt

A
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

In klein gezin waar vrouw
hulpbehoevend is, wordt
gezocht: Wat oudere
huishoudelijke hulp die
genegen is lichte verple-
ging te geven (eventueel
twee hulpen één van 8.00
-13.50 uur en één van
13.50-18.00 uur) .

P. F. H. van Hille, Bos-
lan 12, Warnsveld, te-

lefoon 05750-2884. Aan-
melden na 19.00 uur

Te koop: 2 eerlijke rood-
montc melkkoeien, niet
geschikt voor machine-
melken. L. Groot Bramel
Wierssebroekweg l ,
Vorden, tel. 6639

Grote
Paardenmarkt
MEIMARKT
op woensdag 29 april
te Hengelo Gld.

HENGSTENMONSTERING VAN

DIVERSE PA ARDENRASSE N

ƒ 150,— GRATIS AAN PRIJZEN

Van 10-11 uur worden aan dames bonnen
w.o. waardebonnen u i tge re ik t die op de
markt besteed moeten worden.

M u r k t v e r e n i g i n g

Zondagmiddag 26 april a.s.

VORDEN1 •
SOCII1

aanvang 14.30 uur

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE :N

Wilt u voor de a.s. gemeente-
raadsverkiezing

volmacht
aanvragen, wegens ziekte of
andere oorzaken?

WIJ HELPEN U HIERMEE,
ZOALS STEEDS, GAARNE !

Informatie bij onderstaande
adressen:

M. H. Gotink, Lankampweg 4, tel. 1458
ƒ. Korenblek, Baakseweg 14, tel. 1691
D. A Lenselink, Zomervreugdew. 9, tel. 6671
J. W. M. Gerritsen, Bcatrixl. 18, tel. 1485
A. Winkels, Almenseweg 40

Sportmode 70
MET NIEUWE LEUKE

MODELLEN GEMAKKELIJKE

VRIJETIJDSKLEDING

Wapen- en sporthandel

sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

BUURTVERENIGING DELDEN

Oriënteringsrit
voor auto's, motoren en brom-
fietsen op zaterdag 25 april
's avonds 7.30 uur bij café
't Zwaantje.

Het bestuur

MODIEUS GEKLEED GAAN
EN U ZELF NIET TEGENKOMEN
OP STRAAT

Dat kunt u door on/e moderne en
uitgebreide kollektie

japonnen en
deux piêces
uit binnen- en bui tenland.

Komt u gerust vr i jbl i jvend /ien
en passen

WEEKEND AANBIEDING

Skai
cocktail
fauteuils
kleuren: rood, groen, lever

nu ƒ 59,—

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHfcNSEWEG TEL.05752-1514

H.LUTH
NIEUWSTAD - VORDEN
Telefoon 1396

In onze afdeling winkel hebben wij plaats
voor een

VERKOOPSTER
(of leerling-verkoopster)

Inliehtingen dagelijks aan de zaak.
Na s avonds 7 uur Wilhelminalaan 8

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

weertje of geen weertje

Uw

ADVERTENTIE

in 'contact'
wordt gelezen!

Abonneert

U op dit blad!


