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Donderdag 27 april 1972
33e jaargang no. 4

Uitgave: drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12,
Vorden, telefoon 05752-1404, giro l 20 58 67
Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 14,— per jaar
Korrespondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, tel. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, tel. 6681

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Pro-
gramma
oranje
feest 1972

WIJ REKENEN OP

ALLE

INWONERS

VAN

VORDEN

Muzikale

medewerking

van de beide

muziek-

verenigingen

Het feestelijk programma opent op zaterdagavond 29 april met een vrolijk
spel in drie bedrijven, op te voeren in het Nutsgebouw door het bij u allen
welbekende Vordens Toneel. De titel van het stuk is

„DE VERGETEN DOCHTER"

van M. Sprendel. De regie voert de heer Holsbeke en het behoeft geen
betoog dat hiermee een perfekte opvoering verzekerd is. Aanvang van de
voorstelling om 20.00 uur.

Na afloop van het toneelstuk (plm. 10.30 uur) wordt u een

GROOT ORANJEBAL o.l.v. „DE FLAMINGO'S"

gepresenteerd. De entreekaarten voor de toneelvoorstelling (ƒ 3,50) zijn
ook geldig voor het aansluitende bal. Voorverkoop kaarten bij Eijerkamp,
Hassink en Boersma.

MAANDAG 1 MEI
08.00 Klokluiden.

08.15 Samenkomst der kinderen van de lagere scholen op het schoolplein
achter de openbare school in het dorp.

08.30 Aubade voor het gemeentehuis en toespraak door de edelachtbare
heer A. E. van Arkel, burgemeester en ere-voorzitter van de
Oranjevereniging.

08.30 Oriënteringsrit per fiets voor de schoolkinderen van 11 t.m. 14 jaar
(nadere mededelingen hierover worden op de scholen gedaan).

Leerlingen in dezelfde leeftijdsgroep die een school elders bezoeken
en gratis mee willen doen, kunnen zich op vrijdag 28 april a.s.
tussen 16.00 en 17.30 uur opgeven bij de heer J. M. Bijlsma,
Het Gulik 8 te Vorden.

09.00 Film voor de kinderen in het Nutsgebouw (afloop van de voorstel-
ling om ongeveer 10.45 uur). ^^

09.30 Oriënteringsrit per fiets voor de leeftijd 15 jaar en ouder. Opgave
hiervoor en tevens start voor deze rit op het schoolplein achter de
openbare school dorp. Prijsuitreiking voor deze groep om 16.30 uur
bij hotel Bakker (grote zaal).

-^R'(

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtjkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 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 A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleddster: 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

BEGRAFMÏSDIENST

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

09.30 Vogclschieten voor dames en heren achter ratïé Eskes. Geeft u op
en toont uw vaardigheid. De prijs voor de schutterskoning is een
fraai horloge. Inleggeld vogelschieten ƒ 2,50.
Er is ook gelegenheid voor buksschieten, personele baan en vrije
baan. Uitroeping schutterskoning en uitreiking van alle prijzen om
16.30 uur in de grote zaal van hotel Bakker.

14.00 Demonstratie van de Landelijke Rijvereniging De Graafschap op het
terrein Plan Zuid achter bakkerij Van Asselt. Vrij entree.
Programma: 1. Parade; 2. Caroussel; 3. Ponynummer; 4. Vrijheids-
dressuur; 5. Springen.

15.30 Disco drive-in in het Jeugdcentrum voor de jongeren van Vorden en
omgeving, georganiseerd door de Jeugdsoos. Twee d.j.'ers draaien
het bekende hitwerk.

16.30 Uitroeping en huldiging van de schutterskoning in de zaal van
hotel Bakker. Uitreiking van de prijzen voor het vogelschieten.
Uitreiking van de prijzen voor de Oriënteringsrit per fiets voor
15 jaar en ouder.
Alle prijsuitreikingen vinden plaats in de grote zaal van hotel
Bakker. De prijzen moeten tijdens deze uitreiking worden afge-
haald. Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de Oranjevereniging.
De twee vrijkaartjes die de leerlingen van de lagere scholen en de
kinderen van de kleuterscholen ontvangen, moeten vóór 16.00 uur
in de namiddag zijn gebruikt.

Gedurende de avonduren verzorgt de Jeugdsoos van Vorden nogmaals een
deel van het programma. Dan zullen optreden de formatie

MOAN
Niet de groep Barry Freeman and Grimson Flush zal het avomlprogram-
ma van l mei vullen, dit in verband met ziekte van Barry, maar de Arn-
hemse viermans formatie MOAN.
Iedereen kent natuurlijk wel de hits die deze groep in de afgelopen jaren
heeft gemaakt t.w. Health of Freedom en het sukses Kuby. Moan speelt
echte onvervalste roch and roll muziek. Moan is de oudste groep van -Ne-
derland en deze groep diende als springplank voor vele bekende formaties
zoals Cuby and the Blizzards, Herman Brood van Cuby begon bij Moan
en IVivin' Blues.

Voor de middag- én de avondvoorstelling behoeft slechts één entree te
worden betaald (ƒ 3,50). Voorverkoop van kaarten voor dit festijn vrij-
dagavond, zaterdagavond, zondagmiddag en zondagavond in de Jeugd-
soos Insulindelaan 4 te Vorden en door de week bij Mombarg, Nieuwstad
4 te Vorden. Op l mei uiteraard ook aan de zaal.

ORANJEBAL o.l.v. „THE WOODPECKERS"

vanaf 15.00 uur in de zaal van ,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

ORANJEBAL o.l.v. „THE MOODCHERS"

voor gehuwden en verloofden om 19.30 uur in café Eykelkamp 't Medler. J
Entree hier ƒ 3,50.

BRAND MELDEN

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

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink H. Avondmaal (kleine
bekers)

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink bijzondere kerkdienst
UNCTAD-3 m.m.v. r.k. jongerenkoor uit Terborg en
jongeren uit de gemeente

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00« uur ds. J. B. Kuhlemeier (viering H. Avondmaal)
19.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier (viering H. Avondmaal)

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

DODENHERDENKING
1940-1945

Donderdagavond

4 mei 1972

is ingevolge

het besluit

van de regering

bestemd tot

Nationale

Herdenkings-

avond

Herdacht zullen worden zowel de Nederlandse militairen, zeelieden en
verzetsstrijders, als de geallieerde militairen, die voor de bevrijding van
ons vaderland gevallen zijn, en zij die in de oorlogsjaren 1940—1945 zijn
gevallen en afkomstig zijn uit Vorden.

Het programma van de „stille tocht" naar de Algemene Begraafplaats
luidt als volgt:

1. Van 's avonds 18.00 uur af zullen van alle openbare gebouwen in Vor-
den de vlaggen halfstok worden gehangen. Partikulieren worden ver-
zocht dit eveneens te doen.

2. Van 19.25 tot 19.40 uur zal de torenklok van de Ned. Hervormde kerk
worden geluid.

3. Om 19.25 u. zal een ieder kunnen deelnemen a. d. stille tocht. De deel-
nemers stellen zich om 19.20 uur op bij de Ned. Hervormde kerk in
het dorp. Om 19.25 uur precies zal vanaf dit punt de stoet vertrekken
naar de Algemene Begraafplaats, met als doel de graven der geallieer-
de bondgenoten en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden,
welk graf naast de graven van de geallieerde bondgenoten is opgericht.
Op deze graven zal door de burgemeester namens het gemeentebestuur
en de ingezetenen van Vorden een krans worden gelegd, ter nagedach-
tenis aan hen die vielen.

4. Te 20.00 uur zal, nadat dit tijdstip door de burgemeester is aange-
kondigd, op de plaats van herdenking twee minuten van volkomen
stilte in acht worden genomen. De plechtigheid wordt hierna met een
kort lied, te zingen door het Vordens Mannenkoor, besloten.

5. In overeenstemming met de geest die onze gevallen helden, die naam-
loos streden, bezielde, zullen geen toespraken worden gehouden. De
weg naar de plaats van de plechtigheid zal slechts te voet in volkomen
stilzwijgen ZONDER VLAG OF VAANDEL worden afgelegd. Rijwielen
mogen in de stoet niet worden toegelaten, terwijl het aan een ieder
verboden is de begraafplaats die avond vóór de aankomst van de stoet
te betreden. Kinderen worden alleen onder geleide toegelaten.

6. Het brengen van een eenvoudige hulde, door het strooien van bloemen
op de plaats van de herdenking door elk der deelnemers is toegestaan.

Op de ingezetenen wordt een ernstig beroep gedaan om zoveel mogelijk
aan de stille tocht deel te nemen.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

VAN NELLE

Supra Koffie
NU MET 15 CENT KORTING

VAN 235 VOOR

2,20
Groente en Fruit

CHIQUITA BANANEN

JAFFA SINAASAPPELEN

l kiio

12 stuks

MAROC. HANDSINAASAPPELEN
10 stuks

2 kroppen voor

FLINKE KASKOMKOMMER
per stuk

HOLLANDSE TOMATEN
export kwaliteit 500 gram

PANKLARE SOEPGROENTE

KOMPLEET BAMI-PAKKET

PANKLARE WORTELTJES

per bakje

per stuk

500 gram

98

198

198

69

65

149

49

98

59

WEGENS STAGNATIE IN DE AANVOER DEZE WEEK WEER

diepvries haantjes
plm. 1100 GRAM VOOR

Herschi

UP

literfles 79

elke 2e fles

49

Grote fles

APPELSAP

69

elke 2e fles

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE 89
'

elke 2e fles

49

Div. smaken Adel

Rosa WIJNEN

literkruik

van 415 voor

325

Van verse eieren

ADVOCAAT

normaal 495

nu voor

425

Profiteer nu

ZOETE SPAANSE

WIJN

per fles

198
9WMBW*NWNWW^^

\\

OVAAL BLIK

hJARING IN MOSTERD- OF
TOMATEN-PAPRIKA SAUS

NU SLECHTS

LITERBLIK

ELK 2e BLIK VOOR

Literblik

DOPERWTEN

zeer fijn

van 119 voor

99

Literblik Geurts

AARDBEIEN OP

SIROOP

van 225 voor

189

Blik a 5 stuks Plastic fles

gebr. GEHAKT-

BALLEN in jus

van 139 voor

119

SLAOLIE

van 139

voor

119

Robijn WAS-

VERZACHTER

iy2 liter

van 225 voor

198

Ardita DAMES-

VERBAND

per pak 85

elk 2e pak

49

ARDITA LUIERS
PAK a 10 STUKS 150

ELK 2e PAK VOOR SLECHTS

Kleenex gekl.

KEUKENROLLEN

van 255 voor

225

Ajax

SCHUURPOEDER

per bus

van 61 voor

50

Grote zak

BLOEMEN-

AARDE

van 135 voor

100

Grote zak

KOKINDJES OF

FABELTJESDROP

van 98 voor

79

Pak a lOst.

KOETJES-

REPEN

voor

89

Zolang de voorraad
strekt:

Abrikozen of

aardbeien

PENCEES voor

98

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

VARKENSLEVER

SCHOUDERKARBONADE

RUNDERSTOOFLAPPEN

HEERLIJK MALSE RIBLAPPEN

3 stuks

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

148
188
298
348
458

150 gram HAM 109
150 gram BOTERHAM WORST 69
150 gram GEBRADEN GEHAKT 89
150 gram SN l J WORST 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie
CHIPOLATA SNIT GEBAK

van 245 voor

HEERLIJKE APPELREEP
van 195 voor

ROZIJNENBOLLEN
van 135 voor

POPULAIR WIT OF BRUIN BROOD
bij ons

ROOMBOTERKOEKJES
Van Welzen van 135 voor

GOUDSPECULAAS
groot pak van 125 voor

VICTORIA CHOCOWAFELS
van 100 voor

ALLERFIJNSTE MARGARINE
volledig gevitamineerd 4 pakjes

198
159
109
85
98
98
85
119



Woensdagavond 19 april
werd tot onze grote vreug-
de onze dochter

MANON
geboren.

P. H. Emsbroek
J. G. Emsbroek-

Koerselman
Vorden, 19 april 1972
Ruurloseweg 31

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding of werkster voor
de woensdag en vrijdag na
6 uur. Het Gulik 7

Te koop: Eetaardappelen
Pimpernel. G. J. te Bokkel,
Beunkstege l, Linde Vorden

Te koop: Bromfiets Moby-
lette en ouderwets linnen-
kastje. Van Spankeren,
Het Jebbink 26

VLOER-

BEDEKKING
vinyl op vilt 2 m br.
geschikt voor keuken
hal, slaapkamer, trap
etc.
nu slechts ƒ 4,75 por
vierkante meter

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstr. 6 - Vorden
Telefoon 05752-1486

Te koop: Zware biggen.
Z.g.a.n. inspan. G. J. Rossel
Deidenseweg 6, Vorden
telefoon 1439

H.H. zelfbouwers

van varkenshokken
Wij hebben te koop enorme
partij

l i l i i i n i s buizen
è, ƒ l,— per m exkl.
1i/2 -duims buizen
a ƒ 2,— per m exkl.

C. W. Seegers

D rem p t
bij Doesburg - Tel. (08334)
2722 . 2936 's avonds

Te koop: Mooie gashaard
voor propaan- of aardgas.
H. Sessink, Ruurloseweg 91
Vorden.

Door omstandigheden te
koop: Tweedehands Bata-
vus bromfiets met 4 ver-
snellingen en voetrem, 188
km gelopen. Nieuwprijs
ƒ 1350,— nu ƒ 990,—.
Bromfietsbedrijf
TRAGTER

DEGAUJX
zonneschermen, ru
jalou/Jcrp
spotgoedkoop bij

Do£-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1186 . Vorden

gemaakt voor
levensgenieters

Op 6 mei a.s. hopen onze ouders en groot-
ouders

F. J. SPIJKER
en
H. G. SPIJKER-STEENMAJV

hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
Ter gelegenheid hiervan geven ze een re-
ceptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-rest.
,,'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit).

Apeldoorn: B. H. Spijker
F. J. Spijker-Kieskamp
Anja, Frits

Rotterdam: D. Woerdeman
G. G. Woerdeman-Spijker
Mieke, Gonnie

l

Vorden, april 1972
Ruurlosewee: 17

Azèt Tricotmode voor de jeugd. Gun
Uw kind zijn stoeigrage bewegingsvrij-
heid in tricot van Azèt. Stoere sterke
eigentijdse culottes met bijpassende vlot-
te pullovers en kousjes. Azèt Tricot-
Mode op zijn best.

RAADHUISSTR.. VORDEN

Nationale
vlaggen

Weekend aanbieding

JUPPONS
in diverse modekleuren

maten S, M en L

nu f2,50

UW ZAAK

WONING.NRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

HUISKES
rijdende speciaalzaak
Hengelo - Enschede

Demon-
streert te

Vorden
markt
vrijdag-
avond
18-19.30 uur

ELNA

BERNINA
HUSQVARNA

RICCAR

ZIG-ZAG

al voor ƒ 209,00

Bij Huiskes speciaalzaak

meer service, lagere prijzen

STEUN DE PLANTEN

met deze prachtige
weerbestendige
KLIMPLANTWAAIER
ZWEDEN.
Een sieraad aan de
muur of schutting in de
tuin of op het balkon.

van 17,95 voor

12;95
»

Deze aanbieding loopt t/m 13 mei

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46 i

Nu nog 10% voorjaarskorting op

koelkasten en diepvriezers!

Nog enkele zeer speciale aanbiedingen:

l Esta diepvriezer 300 liter iets beschadigd

van ƒ 699,— voor ƒ 5»9,—

l diepvriezer 420 liter normaal ƒ 979,— nu ƒ 798,—

AEG Perfect strijkboutcn bij ons voor ƒ '49,75

Alle voorradige fietsen en bromfietsen tot l mei nog
voor de oude prijs, en dat scheelt veel I

ELIESEN
BAAK - Telefoon 05754-264

Profijt
aanbieding
Geweldige lichtge-
wicht, groot genoeg
en veilig voor al uw
huishoudwerk

HUISHOUD-
TRAP
met plateau van
sterk aluminium.
5-tree trap, gewicht
nog geen vijf kg
sta-hoogte 111 cm

f47,50
4-tree trap, amper 4
kg, sta-hoogte 88 cm

f42,50
Ook in andere uit-
voeringen ruime keus

GEMS
VORDEN

Zutphenseweg
Telefoon 1546

de
besten
dragen

Vorden

500 GRAM SPAR KOFFIE 375

'> TAKJES SI'AR MARGARINE ... van 80 voor 70

2 BLIKJES SPAR TOMATEN SOUP van 158 voor 128

BLIK LUNCHWORST 340 GRAM l «r»

PAK SPAR RIJST van 115 voor 98

3 PAKJES ZO-KLAAR PUDDING 98

l ZAK SPAR CHIPS ,. van 98 voor 7!)

2 FLESSEN SPAR UP OF COLA 139

FLES SPAR AFWAS van 85 voor 69

100 GRAM BACON 11!)

150 GRAM BERLINER LEVERWORST 89

HAANTJE VAN 900 GRAM 298

l KILO GRANNY SMITH APPELS 179

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DF. SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

ER IN UW HUIS TOEVALLIG
MEUBELS MET POTEN ERONDER?
Dan moet u toch gauw 'ns onze Wolmerktapijt-kollektie komen bekijken.

Handige knaap, die uitvinder van de
stoelpoot. Maar mooi dat je voor eeuwig niet
„voetsporten" in je kleed zit, als je de
driezitsbank 'es een ander plaatsje wilt geven.

Is best wat tegen te doen overigens.
Luchtkussenmeubels bijvoorbeeld.

Of: Wolmerk tapijt.

Want daarin verdwijnen indrukken van
stoelpoten als voetstappen in het natte
zand. Komt door de ongeëvenaarde
veerkracht van wol.

Wolmerk tapijt is blijvend ruig en
rul, en prachtig diep van kleur.

Denk maar 'es aan die Perzische

tapijten die er na eeuwen nog steeds
schitterend uitzien.

Wol is bovendien onbrandbaar.
En van nature vuil-afstotend.

Kom eens langs in onze showroom,
praten we daar verder.

Uw zetel staat reeds klaar.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

Uw adres voor

betere woninginrichting

op een
GAZELLE fiets
beleef je iets
DOE MEE AAN DE BETOVERENDE
FILMTRIP DOOR AFRIKA
12 Nederlanders worden straks
uitverkoren om deelnemer te worden aan
een onvergetelijke 16-daagse
foto-film-safari.

MET GAZELLE OP SAFARI
Vraag om een deelnemers-kaart
en doe mee. Direkt doen!

uw fietsen-leverancier;

Rijwiel- en bromfietsbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256
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ECHTE BAKKER

HOF
Vorden • 't floge 24
Telefoon 1394

Door rechtstreekse inkoop en grote
omzet kunnen wij u thans

VINYL BEHANG

aanbieden ver beneden de normale
prijs. Dit is uniek voor Vorden en
omgeving.

Rollen van 10 m lang in plm 20 mo-
derne kleuren nu slechts

ƒ 17,00 per rol

Haal gauw even de kleurenstalen bij

DOE HET ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6, tel. 05752-1486

Hervormde Kerk
TE VORDEN

BIJZONDERE KERKDIENST
a.s. zondag 30 april

U N CT AD-zo n da g

m.m.v.

R.K. Jongerenkoor Terborg

Hanneke Barink, Hennie Regelink,
Wim Potman, Henk Ruiterkamp.
Organist de heer Engel.

Denk aan de kollekte bij de uitgang
(Chili helpen)

HET VISITEKAARTJE

VAN UW WONING

Wij hebben de prachtige kollekties

GARDISETTE

VITRAZETTE

ADO VITRAGES
voor u klaar liggen.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 73 32
WARNSVELD

Vordense Winkeliers
Vereniging

Winkel si ui tl n g

zon- en feestdagen 7972

MAANDAG l MEI
KONINGINNEDAG

Te koop: 2-pits gasstellen
(buta) en bromfiets scoo-
termodel JLO-motor.
Hackforterweg 15, Wich-
mond

Te koop: Melkkar l voor 4
bussen van 40 1; l voor 6
bussen van 40 1. Regelink,
Warkenseweg 9, „Boer-
kamp"

Te koop aangeboden:
;>-|><TS(>oiis slaapkamer,
-bed, 2 nachtkastjes, toilet-
tafel. De Jong, Raadhuis-
straat 7, Vorden

Verkrijgbaar bij:

Schoolderma0
Raadhuisstraat

81

Simca/Chrysler
Wij verkopen het liefst aan mensen die een hekel aan autorijden hebben.
Met de huidige verkeersdrukte is dat niets bijzonders. Mopperend
stappen ze in een 1000,1100,1301,160 of 180 en trekken de deur dicht.
Dan is het een poosje stil. Plots wordt er gestart. Proefgereden. En als
de deur weer opengaat, kijken we in twee enthousiaste ogen. Tja, wat
wil je? Simca! De nieuwe Franse Chrysler! Een complete lijn pracht-
wagens, die stuk voor stuk je hart stelen. Soms al voordat u ingestapt
bent!

SIMCA 1000 SIMCA 1100

SIMCA 1301 CHRYSLER
160-160 G.T.-180

AUTOBEDRIJF

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256 [amvsLE

Bjj het 150-jarig bestaan van onze zaak in 1967, was het nog niet zover. Nu noopt de groeiende
klantenkring ons het woonhuis naast de winkel bij aan de winkel te trekken, om zodoende ons
assortiment nog meer uit te breiden.

5 of 10% korting
u heeft hef zelf in de hand.

Vóór u mef uw aankopen naar de
kassa gaaf. frekf u een enve/op/e.

Er zit 'n bon in die goed is voor 5%
óf ... 70% korf ing op hef betrok-
ken fofaafbedrag. De korting is van
toepassing op af/e winke/arfikefen
f ook die uit de afdeling gereed-
schappen) behalve de hiernaast
genoemde speciale aanbiedingen.

Een eenmaal getrokken bon is na-
tuurlijk niet geldig voor volgende
aankopen.

TOMADO

barbertje
2 handige kast-hangmandjes

van f 9,50 voor

f8,50

Fraaie

kop en schotel
per stuk ƒ 1,75 6 voor

f9,95

BIJ BARENDSEN

Borendsen laat u delen in de feestvreugde bij de opening van een
nieuwe, modern en gezellig ingerichte winkel voor huishoudelijke arti-
kelen, luxe artikelen, Gero Zilmeta, serviezen, kunstnijverheidsartikelen
en byouterieën. Met aantrekkelijke kortingen, met speciale aanbiedin-
gen en met leuke verrassingen.

Pitriet

dienblad
in diverse leuke kleuren

van f 14,95 voor

f9,95

KINDERATTRAKTIEI

op zaterdagmiddag 29 april

van 2-3 uur kunnen alle kinde-

ren een kleine verrassing en

een ballon afhalen aan de

zij-ingang.

Stel van 4

borrelglazen
van ƒ 6,15 voor

f5,25

Praktisch houten

pindabakje
van ƒ 5,95 voor

f 1,95

Zutphenseweg - Tel. 05752-1261



Donderdag 27 april 1972

Tweede blad Contact
jaargang no. 4

Ze heel'n d'r allemaol wat van oaver
deur Henk Slotboom

Meneer Helma van 't landgoed ,,De Hazenheuvel" was
'n goeie man. De arbeiders in 't bos warken graag veur
um. At 'e 's effen in 't bos kwam kieken, kregen de
mensen altied 'n klein sigaartje van um, praoten 'n
kwartiertjen metdee kearls en dan ging 'e weer. De
spoorbane leep ok deur 't landgoed van meneer Helma
en de mensen dee daor an warken, kon meneer ok bie-
zunder goed met. Toon Bosman, d'n oppasser, wis ok
wel dat dee spoorkearls bie meneer neet volle kwaod
konnen doon.

Half februari worden d'r holtverkoop hollen en Toon
mos dat helpen regelen. As Toon bie meneer mos kom-
men, trok 'e altied zien beste uniform an, poetsen de
learzen netjes, deed 'n nieuw veerken op d'n hoe'd.
Dan vuulen 'e zich as 'n generaal. As 't regenen, deed
'e ok 'n keep umme. Hee lek dan net 'n zendeling on-
der de kozakken. Meneer Helma had 't hele landgoed
op kaart staon en gaf dan zien orders. Later ging dan
Toon met de arbeiders deur 't bos um de percelen af te
bakenen, zoodat de kopers de percelen good konnen
onderscheiden. De kopers mossen 't dunne holt en d'n
top laoten liggen. Dat bonnen de arbeiders tot holt-
busse. Meneer Helma verkocht dee altied an Jan Men-
tink, de bakker (van 't Möldershuus).

Toon had de opdracht van meneer netjes uut 'evoerd.
't Holt was verkocht en de arbeiders hadden 't dunne
holt op 'ebonnen tot busse. Holtbusse waa'n d'r dit
jaor 'n hoop, eigenlijk te volle veur Jan Mentink, maor
hee hef ze toch allemaole maor 'enommen. Volgend jaor
waa'n d'r soms weer minder.- Veur al dee busse had
Jan Mentink geen plaatse bie huus, en hee vroog me-
neer Helma, of 'e 'n miete moch zetten an de kante
in 't bos, net achter de spoorbane. Dan kon 'e ze op-
halen, at 'e ze neudig had. Meneer von dat good; den
von alles good as 't redelijk was.

't Was al november 'eworden en daor lei 'n betje
sneeuw. Vier spoorkearls reden oaver de bane met zo'n
wagentjen, of d'r nog iets haperen. Dat heel'n ze altied
goed bie. Toe ze bie de bosmiete van Jan Mentink
waa'n, menen ze iets van 'n verzakking te zeen an de
bane en bekekken dat effen van alle kanten. Daor zat-
ten wel 'n hoop knie'negaten in den spoordiek dee ze
effen dichte maken, maor 'n verzakking, nee, dat zat
t'r drek nog neet in. Ze mossen 't toch wel in de gaten
hollen met al dat gekrab van dee knie'nen. Toe zeg een
van dee spoorkearls: ,,Ik gleuve dat d'r 'n hoop knie'-
nen onder dee holtmiete zit. Dat köj ok zeen vanweage
de sneeuw". „Ja", zei Derk, de ploegbaas ,,daor ko'j
wel 'es geliek an hebben". Een van dee spoorkearls,
Hein van de Paolder, zo'n klein dik kearltje, den daor
vlak bie zien huus was, zei: „Ik zal effen 'n halve rolle
gaas halen. Dan zette wie dee miete effen ruum in 't

gaas en ik zal 't fret ok effen metbrengen. Dan komt
ze d'r wel onder hen at t'r wat onder zit".
Dat gaas ston d'r gauw ummehen, dee vier spoorkearls
d'r bie in en toen 't fret d'r onder. Here mensen, daor
kwammen mien 'n spul knie'nen onder hen. 't Was grie-
pen en doodslaon, negenentwintig in totaal. In tien mi-
nuten was 't bekekken. Ze hadden ze in de riege op d'n
spoordiek 'e leg. 't Was net of t'r drie'fjacht was 'e
wes. Hein brach effen 't gaas en 't fret nao huus en
brach vier zakken weer met, want ze wollen ze eerluk
verdelen. Hein kree^ t'r ene meer, den hat ok 't gaas
motten halen. Ze hadden 't spul net in 'e pakt, ieder
'n zak vol en daor kwam Bosman d'n oppasser an, den
hat d'r schie'nbaor iets van 'e zeen.

Toon zeg: „wat heb jullie daor in die zakken?" Derk
de ploegbaas zei: „kippen". Schea!en Dieks trok de
pette 's in de ogen en zie: ,,das neet waor Toon, daor
zit stekkelvarkens in". Hein van de Paolder was 'n
betjen 'n grappenmaker, den zei: „dezen zak zit 'n aap
in, Toon". Bosman kreeg in de gaten dat ze um 'n
betjen veur de gek helen en wol de bane opkommen,
maor toen vergissen 'e zich. Die spoorkearls bunt mak-
kelukke leu, ze lust ok allemaole wel 'n borreltjen,
maor ie kont neet verwachten dat 't van die salonjon-
kers bunt, veural dee kearls die an de bane warkt.
Daor moj geen grapjes met uuthalen, zoo at Toon van
plan was. „Wat wol ie hier op de bane?" zei Derk de
ploegbaas. Toon zeg: „kieken wat of jullie in die zak-
ken hebt en ik mot ok an de andere kante van de
bane wea'n in mien terrein". Toon praoten altied van
mien terrein. De grond die 'e onder de naegels en in de
oa'ne had, was nog van meneer Helma. De ploegbaas
zei um: „gunt hei 'n oaverweg ,daor kö'j d'r oaver. Aj
een stap op de bane zet kriej 'n bekeuring en dörft 's
an die zakken te kommen, dan mot ze oew vanaovend
de pap wel voe'rn".

Toon vernom dat 't tied wier van gaon. Schealen Dieks
en den kleinen Hein, 'n paar potige jongens, sprongen
van de bane en brachten um 'n klein endjen weg. Toon
was neet bange, maor kon gruwluk had lopen. He wol
oaver 'n breden sloot springen en schot in 't water. De
beide kearls bunt t'r effen hen 'e gaon en um op de
wal 'e holpen, anders was 'e ok nog verzoppen. Dieks
stoppen um nog effen 'n tabakspruum in de nekke en
Hein gaf um nog 'n goeie schup onder zien k ... en
Toon zetten 't weer op 'n lopen.
He hef nooit argens oaver 'e praot, hè was bange dat
meneer Helma 't an de weet zol kommen. Die spoor-
kearls zeien natuurluk ok niks, want die hadden de
rugge ok neet helemaol vrie'j^^
Toon mos veertien dagen in b^^Pl blie'ven, hè hat t'r 'n
longontstekking van oaver 'e holl'n en die spoorkearls
ieder 'n zak vol knie'nen.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

BIJZONDERE KERK.DIF,r;ST HERVORMDE KERK

In verband met de d?rde wereldhandelskonferentie, de
UNCTAD-3 in ChUi is door verschillende landelijke or-
ganisaties zondag CO april uitgeroepen tot UNCTAD-
ZONDAG (o.a. door de landelijke Hervormde Jeugd-
raad en de Gereformeerde Kommissie Kerk en Ontwik-
kelingssamenwerking ) .

Ook in de dorpskerk te Vorden zal daarom a.s. zondag-
morgen om 10 uur een bijzondere kerkdienst worden
gehouden. Aan deze dienst ho 'pt mee te werken het
r.k. jongerenkoor uit Terborg. Dit koor zingt met vuur
en vaart moderne liederen (Nederlandse tekst) met
begeleiding van piano, drums trompet. In verschillen-
de gemeenten heeft dit jongerenkoor met veel sukses
aan kerkdiensten meegewerkt. Ook enkele jongeren uit
de gemeente zijn betrokken in de voorbereiding en
werken mee in de dienst zelf. Vanuit de bijbel wordt
een kort woord gesproken door ds. Krajenbrink terwijl
de liturgieën worden gestencild. De heer Engel bespeelt
het orgel en leidt zo de samenzang. Na het klokgelui
begint het joncyerenkoor al te zingen en worden een
paar refreinen met do gemeente ingezongen. De ver-
wachting is dat velen uit Vorden en omgeving deze
bijzondere kerkdienst zullen willen meemaken.

De uitgangskollekte is voor een ontwikkelingsprojekt
in Chili. Het luisteren naar de bijbel, het zingen van
onze liederen en het gebed moet immers uitlopen in
daden, in helpen. (Zie de advertentie in dit nummer.)

NOVIB-KOLLEKTE
Door gebrek aan kollektanten is het helaas niet mo-
gelijk gebleken de geplande NOVIB-kollekte voor een
ontwikkelingsprojekt (landbouwschool) in Chili goed
uit te voeren. We zijn. bijzonder verheugd dat de Her-
vormde kerkeraad het kollekterooster heeft willen wij-
zigen en zondagmorgen 30 april na de bijzondere dienst
van 10.00 uur de uitgangskollekte bestemt voor dit
NOVIB-projekt in het kader van UNCTAD-3 in San-
tiago in Chili. Een goede uitmonding van de hierboven
genoemde dienst. Giro van de NOVIB: 100200 werk aan
de wereld „Chili" Den Haag.

INTERKERKELIJKE GEMEENSCHAPSAVOND
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg belegt een
interkerkelijke gemeenschapsavond op dinsdag 9 mei
(gewijzigde datum) om 8 uur in het Jeugdcentrum aan
de Insulindelaan te Vorden. Graag geven we nu reeds
deze datum aan u door.

UNCTAD-3 STICKERS
Het plan is dat scholieren stickers van UNCTAD-3 te
koop aanbieden. De opbrengst is ook bestemd voor het
projekt in Chili (landbouwschool). Daarom: kopen u ze
maar!

Rayonoefening
EHBO in Vorden
Op zaterdag 29 april a.s. 's middags om 3 uur zal op
het Gemeentelijk Sportpark de grote jaarlijkse rayon-
oefening van de EHBO-afdelingen uit de omliggende
plaatsen Baak, Eefde, Eibergen, Laren, Lochem, Nee-
de, Rekken, Ruurlo, Steenderen, Vorden, Warnsveld en
Zutphen worden gehouden. Elke afdeling levert een
ploeg van drie EHBO'ers.
De opzet is ditmaal dat er een voetbalwedstrijd gespeeld
wordt tussen twee elftallen. Van beide elftallen worden
er 6 geschminkt dus 12 in totaal. Deze krijgen boven-
dien instrukties over de verwonding die hen is toebe-
dacht en worden genummerd. ledere EHBO-ploeg krijgt
een nummer dat behandeld moet worden.

Op een door de wedstrijdleider te bepalen sein „krijgt"
één der genummerde spelers de hem toebedachte bles-
sure. De ploegleider krijgt dan van de scheidsrechter
het verzoek de toestand van de geblesseerde op te ne-
men en roept daarna zijn mede EHBO'ers op, waarna
de patiënt buiten het speelveld o.l.v. een jury-arts eerste
hulp verleend wordt.
Na behandeling en jury-beoordeling kan deze „gebles-
seerde" weer in het veld terugkeren als een volgend
slachtoffer aan de beurt is, waardoor het spel normaal
door kan gaan. De algehele leiding en regie van deze
oefening berust bij de rayonbestuurder van de EHBO
de heer Sinnema.

Deze oefening is niet alleen bestemd voor de EHBO'ers
maar tevens voor alle belangstellende buitenstaanders.
Het is een pracht gelegenheid om eens kennis te maken
met het EHBO-werk en wel speciaal voor diverse sport-
verenigingen. Zij zullen dan tot de konklusie komen
dat het noodzakelijk is en mogelijk moet zijn in eigen
gelederen een team te gaan vormen dat een EHBO-
kursus gaat volgen, waardoor zij in eigen vereniging
over deskundige krachten kunnen beschikken.

SOLflf
Z I L V E R W I T EDELSTAAI .

KOERSELMAN CASSETTES

Ongeval
Zaterdagavond kwam de heer Te V. uit Vorden met zijn
auto op de Wildenborchseweg in botsing met een ree.
Het dier werd gedood en de auto beschadigd. Het was
de tweede maal deze maand dat de heer Te V. met zijn
auto in botsing kwam met een ree.

Dames van Dash volleybalkampioen

Kollekte
De kollekte voor de medische hulp in de tropen heeft in
de gemeente Vorden ƒ 3.232,50 opgebracht.
Hartelijk dank aan alle kollektanten die weer zo spon-
taan bereid waren hun tijd hiervoor te geven en aan
alle inwoners van Vorden die hun bijdrage voor dit
prachtige doel gegeven hebben.

Damrubriek
zwart

wit

In de serie van standaardkombinaties volgt hier de
Coup Mazette. Wit behaald in de diagramstand winnend
voordeel door 27—22, 18x27, 33—29, 24x31, 44—40, 27x
38, 35—30!, 23x32, 39—33, 38x29, 34x5, 25x34, 5x39.
De standen van de problemen uit de vorige rubriek wa-
ren: 1. zwart 15 schijven op: 3, 6, 8 t.m. 17, 19, 23 en 24.
Wit 15 schijven op: 22, 25, 28, 31 t.m. 39, 42, 43, 48.
2. Zwart 9 schijven op: 3, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 21 en 26.
Wit 9 schijven op: 24, 27, 32, 37, 38, 39, 44, 47 en 48.

De oplossingen zijn:

Wit
35—30
34—29
39x30
25—20
33—29
28 x39
32 x 5

Zwart
24x35
23x34
35x24
14x25
24x33
17x28

2. Wit
24—19
37—31
38—33
33 x 4 of 3

Zwart
13x24
26x28
21x32

Ons nieuwe probleem.
Zwart 7 schijven op: 8, 13, 18, 22, 24, 26 en 29.
Wit 7 schijven op: 25, 27, 31, 33, 36, 37 en 39.
Voor de oplossing geldt: wit speelt en haalt dam.
Oplossing in de volgende rubriek.

Jeugdsoos
De Jeugdsoos te Vorden heeft dezer dagen enkele wij-
zigingen aangebracht in het bestuur dat er thans als
volgt uitziet: K. Meenink voorzitter-penningmeester;
B. Mombarg sekretaris; H. Meenink; J. Bakker; W.
Geerken; H. Schouten; M. Kettelerij en W. Bolt.

Intussen heeft het nieuwe bestuur gemeend intern en-
kele wijzigingen aan te moeten brengen in de soos. Dit
naar aanleiding van wensen van de bezoekers. Zo zijn
er nieuwe banken geplaatst, de bar heeft een ander
aanzien gekregen. Bovendien is er een nieuwe geluids-
installatie aangebracht. Ook is de lektuurhoek weer in
ere hersteld. Nog een leuke bijkomstigheid voor de le-
den van soos: de tarieven van het lidmaatschap zijn
omlaag gegaan.

Brand
Maandagavond ontdekte direkteur G. Bannink van de
VLC De Graafschap te Linde dat uit het hoofdgebouw
rook naar buiten kwam. Bij nader onderzoek bleek een
kist met monsters van rundveebrokken door broei in
brand te zijn geraakt. Met behulp van een der perso-
neelsleden slaagde men er in om met een schuimblus-
ser de vlammen te doven. De inmiddels gewaarschuwde
brandweer behoefde niet in aktie te komen.

Ledenvergadering
VarkensK.L

Na de fusie van de in de provincie Gelderland werk-
zame varkens k.i.-verenigingen tot Varkens K.I. Gel-
derland zijn de resultaten zienderogen gaan stijgen,
aldus voorzitter G. H. Peters op de algemene ledenver-
gadering. Hij wees er op dat vooral de inzet van h < - t
personeel en de medewerking van de deelnemers in
sterke mate hiertoe hadden bijgedragen. Daarnaast
was het aantal inseminaties gestegen in de eerste 9
maanden van 1971-1972. Men verwacht aan het einde
van het boekjaar plm. 18.000 inseminaties op 1700 be-
drijven.
Foktechnisch is er een goede vooruitgang. Het in sa-
menwerking met het Varkensstamboek voor Gelder-
land opgezette fokprogramma werkt goed. Men be-
schikt thans bij het NL-ras over een grote groep aan-
bevolen fokberen. De GY-fokkerij heeft zich de laatste
twee jaren sterk uitgebreid mede als gevolg hiervan is
het aantal GY-beren in anderhalf jaar van 8 naar bijna
30 gestegen. Bij dit aantal is het ook mogelijk een
goed proef-, wacht- en fokberensysteem op te zetten.
Het gebruik van NL- en GY-beren ligt momenteel bijna
gelijk.
De heer G. J. Mombarg, bedrijfsleider van het K.I.-
station te Almen, besprak het financieel rapport over
het boekjaar 1970-1971. Namens de raad van kommis-
sarissen bracht voorzitter H. Tjoonk advies uit over
het gevoerde beleid dat de goedkeuring had. Hij dankte
bestuur en direktie hiervoor.
Besloten werd het winstsaldo ad ƒ 1901,78 aan het re-
servefonds toe te voegen.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende heren
G. J. Jansen, G. J. van Raay en W. J. Veltkamp met
algemene stemmen herkozen. Inplaats van de heer H.
W. Abbink die niet herkiesbaar was, werd als lid van
de raad van kommissarissen gekozen de heer H. Tol-
kamp.
Er werden hierna nog een aantal vragen gesteld over
de algemene gang van zaken met name de integratie,
de financiële aangelegenheden en het aankoopbeleid van
de beren.
De heer H. Rietman, bedrijfsdeskundige bij het konsu-
lentschap voor de varkens- en pluimveehouderij voor
Gelderland, hield vervolgens een boeiende inleiding over
de Engelse varkensfokkerij en -houdcrij. Een en ander
werd met een aantal dia's verduidelijkt.

Iedere 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)

26 april Hervormde Vrouwengroep dorp
26 april Algemene ledenvergadering VVV-Vorden

in hotel Bakker
29 april EHBO rayonoefening
l mei Reis naar Soestdijk van de Nuts blok-

fluit en Melodica club
9 mei Hervormde Vrouwengroep Linde

15 mei EHBO oefenavond
17 mei Hervormde Vrouwengroep dorp
16 mei Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
16 mei Herv. Vrouwengroep Linde uitstapje
17 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
25 mei Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
3 juni Openbare les Nuts blokfluit en Melodica

club
3 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag

10 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.
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Heel wat jarigen

Touwtrekken
START TOUWTREKKOMPETITIE N TB
Meer dan 20 ploeg enhebben in een ruim drie uur duren-
de enerverende strijd de touwtrekkompetitie 1972 in-
gezet op het eerste toernooi dat in Holten werd gehou-
den en georganiseerd werd door TTV OKIA onder aus-
piciën van de NTB.
Holten deed haar nieuwe naam OKIA (Onze Kracht Is
Achteruit) alle eer aan want in de catchklasse lukte
het geen enkele tegenstander om de groenwitten de
baas te blijven. Zelfs Noordijk, dat alle hens aan dek
geroepen had, moest buigen maar werd eervol tweede.
Buurse en de ploeg van Eerbeek EHTC dat verleden
jaar de titel behaalde, werden derde. Bekveld dat drie
punten haalde, raakte deze kwijt omdat men door de
wedstrijdkommissie gediskwalificeerd wrrd.

Een van de mooiste en spannendste wedstrijden was het
duel na de pauze tussen de beide rivalen Heure en Bek-
veld in de 720 kg A-klasse. Het schijnbaar goed ge-
trainde Heure kwam beide keren als winnaar over de
streep. Warken behaalde een suksesvolle derde plaats
en Zieuwent werd vierde.
Vorden strafte in de 720 kg B-klasse alle konkurrenten
feilloos af en wist zelfs Noordijk dat beslist goed voor
de dag kwam te overmeesteren. Jonge Kracht kon te-
gen de Vordenaren nog een vuist maken maar moest in
de beslissing door de knieeën. het werd derde terwijl de
nieuwelingen uit Bibergen ( .Jong Gelre) alleen van
EHYV wonnen.

in de 560 kg klasse was Vorden on;;vn:iukbaar. Bekveld
had geen adem genoeg om de groen-roden te verslaan
en verloor alleen deze ontmoeting. De Hengeloërs wer-
den zodoende runner-up met een respektabel punten-
totaal van 15. Holten sloeg ook hier een goed figuur
en werd derde terwijl Heure pech had en gediskwalifi-
ceerd werd. Warken verwierf nog zes punten.
In de Jeugdklasse waren maar twee achttallen present.
Zieuwent won beide keren van Bekveld.
De bondskompetitie voor de 640 kg klasse (A, B en C)
zal op zondag 30 april beginnen in Keyenborg. De TTV
Velswijk zal dan in samenwerking met de Oranjekom-
missie en de NTB dit toernooi organiseren.

Waterpolo
WINST EN VERLIES VOOR POLOCLUB VORDEN
Voor de winterkompetitie speelde het eerste herenzeven-
tal van Vorden in Deventer tegen WZC uit Wijhe. In
deze ontmoeting was de ploeg uit Wijhe het meest in
de aanval, waardoor de Vordense defensie nogal eens
alle hens aan dek moest halen. Het verdedigen ging
Vorden goed af. Doelman Ter Heurne keepte een prima
wedstrijd en voorkwam enkele zeker schijnende doel-
punten. Halverwege de eerste helft nam Vorden geheel
onverwacht en tegen de verhouding in een l—O voor-
sprong dankzij een doelpunt van De Beus.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld. Een fel aan-
vallend WZC en een zich goed verdedigend Vorden.
Verder dan een tweetal schoten tegen het houtwerk
kwam WZC niet en aangezien ook Vorden niet meer
tot doelpunten kwam bleef het bij l—0.

De meisjes van Vorden wonnen in Deventer met f> o
van Proteus uit Twello door doelpunten van Anneke
Sikkens (4x) en Trudie van Houte.
De dames van Vorden speelden in het zwembad Het
Diekman te Enschede tegen ZCE 2 uit Enschede. De
Vordenaren waren vooral in de eerste helft niet opge-
wassen tegen de snelle aanvalsgolven van de thuisclub.
Het duurde dan ook niet lang of Vorden keek tegen een
verdiende 2—O achterstand aan. Bij één der schaarse
tegenstoten gelukte het Jet Smit even later de achter-
stand tot 2—l te verkleinen. Dit was het laatste wa-
penfeit in de eerste helft want ZCE overspeelde haar
tegenstandster volkomen en met de regelmaat van de
klok werd de ruststand tot 6—l opgevoerd.
In de tweede helft had de Vordense achterhoede beter
vat op het spel der Enschedese dames en stond men
slechts één doelpunt toe. Ook Vorden scoorde eenmaal
waardoor de eindstand 7—2 werd bereikt.

bij ons Koninklijk

Op donderdag 27 april wordt prins Willem-Alexander, de
oudste zoon van prinses Beatrix en onze toekomstige
kroonprins, 5 jaar.

30 april, koninginnedag. Onze vorstin hoopt dan haar 63e
verjaardag te vieren.

Gelijk rnet koningin Juliana viert mr Pieter van Vollenhoven
zijn verjaardag. Hij hoopt deze keer 33 jaar te worden.



Kom gerust binnen
en kijk vrij rond in onze
meubeltoonzalen !

U vindt bij ons:

kwaliteit - (blijvende!) service - voordelige prijzen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Gevraagd voor de winkel voor hele of halve dagen

NET MEISJE OF VROUW

Boek- en kantoorboekhandel

Fa Hietbrink
Vorden - Telefoon 05752-1253

WESTON TAPIJT

EEN TAPIJT
VAN WERELDKLASSE

Reeds jaren hebben wij dit tapijt in
onze kernkollektie en de werkelijk
eerste klacht moet nog komen . . .

WESTON TAPIJT
wordt op maat gesneden dus
kostbare afvalstukken .

WESTON TAPIJT
is eindeloos goed . .

(Ja eens de Weston-kollektie zien.
Hoeft u vandaag niet,
maar doe het dan morgen.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

Zangersavond
VERPLEEGINRICHTING HET ENZERINCK

Het gemengd koor uit Barchem bezocht dezer dagen
de afdeling Nuova. Me j. A. Wuestenenk verwelkomde
de zangers en stelde het zeer op prijs dat het koor de
verpleeginrichting kwam bezoeken.
Hierna werden enkele liederen ten gehore gebracht.
Met de woorden om eens gauw terug te komen ver-
tolkte mej. D. Sloots de waardering van de aanwezigen
dat van de goede zang had genoten.

Uitvoering
ZINGENDE ZAAG-DUO STAL DE SHOW
Tijdens de in Amsterdam gehouden show van Beekhart
werd ook meegewerkt door de Vordenaren J. Florijn
(zaag) en J. Strokappe (accoj^pn). De Vordenaren
oogsten met o.a. Bloemenwals eWwhispering Hope veel
sukses.

Uitstapje
MELODICA- EN BLOKFLriTCL!TB
Op maandag l mei hoopt de Nutsblokfluit- en Melodica-
club naar Soestdijk te gaan om mee te doen aan het
defilé ter ere van de verjaardag van Hare Majesteit
de Koningin. Helaas zal de leider van de groep, de heer
De Boer, niet mee kunnen gaan wegens ziekte. Hopen-
lijk zal hij zn kleine fluitisten op de televisie kunnen
zien. We hopen dat het voor alle kinderen een stralen-
de dag mag worden.

A.s. '/.omlag l - I ..'M) uur belangrijke voetbalwedstrijd

VORDEN 1

YIOS l (Beltrum)

Steun de thuisclub !

Aanvang 14.30 uur

Nog nooit tevoren zal Keyenborg zo'n groot aantal
touwtrekkers binnen haar „muren" hebben gehad als
a.s. zondag 30 april. Op initiatief van het Oranjekoniité
en met medewe-lrng van TTV Velswijk en de NTB
is men er in geslaagd in Keyenborg het eerste toernooi
in de 640 kg klasse van het nieuwe seizoen te organi-
seren. Jhr mr L. P. Quarles van Ufford, burgemeester
van Hengelo G, zal de officiële opening verrichten.

Rektifikatie
Om misverstand te voorkomen maken wij u er o j > a l -
tent dat de foto welke Wij vonge week plaatsten van
Vordens Toneel geen bet rekk ' i '<_; Ir.-"ft op het stuk dat
door deze vereniging n.s. zaterdag uitgevoerd zal wor-
den. Het was een foto van vorig jaar. Red.

GEMEENTE VORDEN
HERINNERING
Belanghebbenden worden, voor zover nodig, her-
innerd aan de publikatie in Contact betreffende
het verwijderen van gevelde bomen of andere
materialen van de wegbermen vóór l mei a.s.

Tegen niet nakoming van deze verplichting zal
na die datum door de politie worden opgetreden
op grond van de wettelijke bepalingen.

Vorden, 26 april 1972.

de sekretaris,
Drijfhout

Keune
GAS- EN OLIEHANDEL

Vraagt:

tankwagen
chauffeur

Aanmelden: Nijverhe:ds\ve<j 4, V'ordeu

Voetbal
imm

SVGG l RATTI l J— 3

Ratti kan, als ze het op de heupen heeft, ook wel voor
verrassingen zorgen. Onverwacht behaalden de groen-
witten in de uitwedstrijd tegen SVGG - notabene de
kampioen van de afdeling - een daverende l—3 zege.
Nadat Ratti-aanvoerder Haverkamp bloemen aan zijn
kollega van SVGG had aangeboden vanwege het behaal-
de kampioenschap, antspon zich een levendige partij
voetbal. De groenwitten len^ het aksent direkt op de
aanval en na vier minuten ̂ ^rd de score geopend toen
de Mechelse doelman een schot van Huitink niet klem-

vast kreeg en de meegekomen Haverkamp de bal te-
gen het net joeg O — 1. Na een kwartier had Ratti bijna
een tweede doelpunt geproduceerd maar de kopbal van
Huitink ging net langs de verkeerde kant van de paal.
De gastheren gooiden nu alles op de aanval om de ge-
lijkmaker te maken, maar Ratti hield tot aan de rust
goed stand.

Na de thee werd het l- -l toen een voorzet van links
door de SVGG-rechtsbuiten ineens op de schoen werd
genomen en doelman Roelvink het nakijken had. De
Kranenburgers waren bepaald niet ontmoedigd en gin-
gen met nieuwe moed ten aanval. Wederom wist Hui-
tink met een hard schot de score te verhogen l — 2.

Hierna kreeg Ratti het zwaar te verduren want de
kampioenen wilden hun ongeslagen rekord handhaven.
Maar inplaats van de gelijkmaker te scoren was het
de Ratti-speler Vreeman die een één-twee kombinatie
met Heuvelink doeltreffend afrondde l — 3. De thuisclub
gaf in de laatste minuten de toon aan maar de felle
aanvallen werd door de Ratti-defensie uitstekend ge-
pareerd. De eerste nederlaag van de kampioensploeg
SVGG was een feit.

VOETBALPROGRAMMA

VOETBALVERENIGING VORDEN

Vorden 1 Vios l ; Zutphania 4-Vorden 4; Steenderen
;; Vorden 5.

Te koop: 10ÜU z.g.a.n. ce-
mentpannen. Tevens: Wei-
dewagen voor 14 koeien
met voerbak. H. Bosman,
Enzerinckweg 10, tel. 1284

Voor diverse werkzaamhe-
den zoeken wij nog

JONGE DAMES
CON FECTIEBEDRIJF
LAMMERS
Raadhuisstraat 18, Vorden
telefoon 05752-1971

Nieuwe industrie
te Vorden
PAND COVECO VERKOCHT

Naar wij hebben vernomen is door het make-
laarskantoor W. J. de Wilde jr te Warnsveld het
pand gelegen aan de Burgemeester Galléestraat
verkocht aan de NV APTITO te Langeraar.

De bedoeling is om een filiaal gericht op de ex-
port te Vestigen in Vorden voor de inlegging
van augurken, uitjes, komkommers, picadilly,
champignons e.d. Dus voor Vorden gelukkig een
schoon bedrijf.

In het seizoen kunnen plm. 75 werknemers ge-
plaatst worden. Een belangrijk sukses voor de
gemeente Vorden nu in deze tijd van tekort aan
werkgelegenheid menig bedrijf gaat sluiten. Het
wachten is echter nog op de vereiste vergunning
van de gemeente Vorden. Wij twijfelen er echter
niet aan of deze vergunning zal wel verleend
worden.
Naar wij vernamen is de vraagprijs ƒ 380.000,—
geweest.

Biljarten
/UTPHEN EN OMSTREKEN

Bij het kampioenschap bandstoten herstelde het Vor-
dense KOT zich na de nederlaag van vorige week en
won nu met 5—2 van het bezoekende Poorte. In 25
beurten versloeg J. Klein Hekkelder 100 (100) zijn te-
genstander W. van Praag 60 (49) ; W. Pardijs 75 (74)
kwam na een spannende strijd in 29 beurten tegen H.
de Boer 50 (50) juist één carambole tekort; J. Wijn-
bergen 50 (50) won in 15 beurten van F. Wisseborn
40 (33).

Wandelsport
TRIMWANDELDAG GROOT SUKSES

Ruim 340 deelnemers in Vorden liepen zaterdag jl. mee
met de trimwandeldag. Zelfs burgemeester Van Arkel
en echtgenote lieten zich van de goede zijde zien.
De route welke was uitgezet door de organiserende ver-
eniging Sparta, viel bij de deelnemers zeer in de smaak.

Dammen
Voor de onderlinge damkompetitie van de Vordense
damclub DCV werden de volgende wedstrijd gespeeld:

A. Wassink W. vVassink 2 0 ; H. Wansink Offereins
l—1; Nijenhuis- Rossel 2—0; Hulshof—S. Wiersma l
—1; Lamers—W. Wassink O—2; Hoenink—Oukes O—2;
Smeenk—Wansink 2—0; Rossel—Lamers O—2; W.
Wassink—S. Wiersma 2—0; Esselink—Nijenhuis O—2;
Leunk—Oukes O—2; Dimmendaal—Heuvink l—1.

Unieke kans voor vereniging of bedrijf die steeds
geadresseerde stukken moet verzenden.

Te koop:

EEN AUTOMATISCHE

ADRESSEERMACHINE

MET PLAATJES

EN PONSMACHINE

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nicuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

ZEGELS
VOOR EEN GRANDIOZE PINKSTERACTIE!

Volgende week meer nieuws van



WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

30 APRII EN ME

orkest

HAMALAND
COMBO

CORDIA
HENGELO (GID.J

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

VOOR

NAAK:
Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden,

G. W. Eijerkamp
Vorden

Adverteer in Contact

BIJLESSEN
Zoekt u iemand die uw
zoon of dochter bijles in de

Engelse taal kan geven?
Informeert u bij: mevr. E.
Westerveld-van der Wal,
Het Kerspel 4, Vorden
telefoon 1895

Inwoners van Vorden !
Bezoekt vrijdag 5 mei a.s. de

voorjaarsmarkt
tevens verloting

(JROTE SORTERING IN DIVERSE ARTIKELEN

SPECIALE AAN VOERPREMIES VOOR LEVENDE
HAVE (belangrijk hoger dan vorig jaar).

Bij een bezoek aan de markt behoort u wellicht tot de
gelukkigen die een attraktie ontvangen.

Zie gratis afgedrukt lot in
volgend nummer

Wapen- en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

. GEBR.

f BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

FNOP erkende rijschool

W. C. Teger
RUURLO - Stationsstraat 18 - Tel. 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128!

Ook opgeven voor lessen bij

B. HENDftfKSEN

Noordink E 62a, Hengelo Gld.

„KATH. STICHTING

ST. ANTONIUSSCHOLEN"
Kranenburg-Vorden

Lagere school: Ruurloseweg 97
Kleuterschool: Eikenlaan l

OPGAAF VAN NIEUW!
LEERLINGEN VOOR DE

LAGERE SCHOOL

op dinsdag 2 mei a.s. van 19.0;) tot
20.00 uur in de lagere school of tele-
fonisch onder no. 6652

OPGAAF VAN NIEUWE

LEERLINGEN VOOR DE

KLEUTERSCHOOL

eveneens op dinsdag 2 mei a.s. van
19.00 tot 20.00 uur in de kleuterschool
of telefonisch onder no. 6681

De kinderen moeten voor l oktober a.s., om tot
de school te worden toegelaten, resp. (5 en 4 jaar
oud zijn.

Het bestuur

'ploegstoffen
gordijnstoffen /meubelstoffen /tapijten

ALS HET AAN HET BINNENHUIS

LAG
KWAM U H Al! DEN TE KORT

om on?,e kollektie

overgordijnen
te bekijken.

Een keus uit 120 dessins en kleuren
hangen aan lange banen in onze
showroom.

Moet u heslist gaan zien.
Hoeft u vandaag niot,
maar doe het dan morgen.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN

' TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

GEVRAAGD:

NET MEISJE
voor J^p in de winkel en
huish^Hng.

Liefst met enige ervaring en
plm. 18 jaar.

Maiuifakturen - Woniiigiiirichtinj;

G. H. M. Seesing
Keyenborg - Telefoon 05753-1306

kolberts-beter-
best!

Bovenste beste zelfs. In een subliem
samengestelde kollektie. Modern en klassiek
van belijning. In visgraat/es en razendsnelle
ruitjes. Of in buitengewoon stijlvol uni.
Het is maar net wat u aantrekkelijk vindt...!

SORBO
huishoudprodukten

Voor onf, f-melgroe'end Centraal
Verkooi'ï h ' b ' x -n wij plaats
voor:

TELEFONISTE/TYPISTE
leeftijd plm. 16-24 jaar.

MAGAZIJNBEDIENDE/
CHAUFFEUR

leeftijd 18-26 jaar.

Telefonische inlichtingen
no. 05752-1773 afd. personeelszaken

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

TENNIS EN BADMINTON
RACKETS EN

SCHOENEN

DAMES- KN HEREN-

SI K HITS

in terlenka, helanea en

katoen

Wapen- en Sporthandei

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

WASSERIJ

Brandenbarg
Zoekt voor spoedige indiensttreding:

NET MEISJE

EN CHAUFFEUR
Prettige "werkkring, goed loon.

Inlichtingen:
Wasserij Brandenbarg, IiHlustrievvej; S. Vorden
telefoon 05752-1465; na 20.00 uur Hertog Karel
van Gelreweg 30, Vorden

KELTNE
Metaalwaren

Vraagt:

METAALBEWERKERS

EN AANKOMENDE

METAALBEWERKERS
Aanmelden aan de fabriek Keune, Vorden
Nyverheidsweg 4 - Telefoon 05752-1736

Sportieve
zwemshorts
en -slips

nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

Martens
sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden


