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Kennismakingsavond
R.K. Basis/Kleuterschool
„Het is voor mij een geweldige uitdaging om in
Vorden als nieuwbenoemd hoofd van de te bouwen
r.k. basis/kleuterschool aan Het Jebbink te beginnen. Van de twee sollicitaties die ik kon krijgen —
een school kant en klaar — heb ik Vorden bewust
gekozen, omdat ik het fijn vind iets te mogen opbouwen vanaf het begin. Wij vertrouwen er op dat
het goed komt en hopen het vertrouwen van de
ouders der toekomstige leerlingen te krijgen." Aldus het nieuwbenoemde schoolhoofd van de in aanbouw zijnde r.k. basis/kleuterschool aan Het Jebbink
in het dorp Vorden op de •eerste kennimmakingsavond met ouders en andere belangstellenden, die
in een overvolle zaal Bloemendaal werd gehouden.
KENNISMAKING
Op deze eerste avond, waren behalve een groot aantal ouders uit het dorp, ook aanwezig het bestuur
van de Stichting St. Antoniusscholen Kranenburg/
Vorden (die zowel de r.k. school Kranenburg als de
nieuwe r.k. school in Vorden zal exploiteren) en
uiteraard als belangrijkste aanwezige de heer Overmars uit Kloosterburen, die onlangs is benoemd als
hoofd van de nieuwe school, mejuffrouw Van Lith
die de eerste klas zal runnen. Voorts mejuffrouw
Harterink, de hoofdleidster van de kleuterschool,
die inmiddels in augustus 1974 is gestart in een
noodlokaal. Als hopenlijk toekomstige derde leerkracht was aanwezig de heer Oosterlaken. Stichtingsvoorzitter de heer Havekes stelde de nieuwe
leerkrachten voor en hoopte op een prettige samenwerking naar ieders tevredenheid.
r

SCHOOLHOOFD OVERMARS
De heer Overmars, die zich een beetje „als kat in
een vreemd pakhuis" voelde, gaf op duidelijke wijze
een uiteenzetting, hoe hij de nieuwe school wil „runnen". Duidelijk stelde hij dat hij de katholieke
school zag als een verlengstuk van het gezin. „De
ouders hopen dat hun kinderen die begeleiding krijgen, die ze hen in het gezin niet kunnen geven. De
onderwijzer heeft een dankbaar beroep en mag het
kind helpen op zijn weg naar de volwassenheid; hij
mag omgaan met het kostbaarste bezit wat de ouders
hebben. Opvoeden is ook een deel van de cultuur.
Eikaars mening respecteren, elkaar waarderen zonder je eigenheid in de steek te laten." Het nieuwe
schoolhoofd, die voor beginselvast onderwijs was,
vond dat men in deze tijd wel eens te kwistig is met
het weggeven van principes. „Opvoeden wil zeggen:
tot een geheel mens maken. De opvoeding van het

'
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Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Na de pauze werden nog verschillende vragen gekind zal dan ook doordrongen zijn met datgene wat steld, die zowel door het schoolhoofd als de heer
u ouders en mij heilig is. Daarom willen wij deze Havekes werden beantwoord. Onder meer kwamen
school."
aan de orde, de overschakeling van de kinderen van
andere scholen, het leerlingenaantal, enz. De heer
HET ONDERWIJS Havekes deed een beroep op allen achter de nieuwe school te gaan staan en was vol vertrouwen dat
De aanstelling van een derde leerkracht staat nog iedereen deze kennismakings- en informatieavond
op losse schroeven. Men dient daartoe zo spoedig positieve besluiten zou nemen. Voor de toekomst
mogelijk een minimaal aantal van 61 leerlingen te hoopte hij op een prettige samenwerking.
hebben. In verband met de aanschaf van meubilair,
leermiddelen, de begroting enz. is dit erg belangrijk, waartoe een beroep op de ouders werd gedaan
hierbij hun medewerking te willen geven. EerstHERVORMDE KERK VORDEN
daags zullen degenen, die toendertijd getekend hebZondag 25 mei: 8.30 uur ds. J. C. Kraj-enbrink,
ben worden bezocht. De heer Overmars verklaarde
Dienst van Schrift en Tafel (Viering Heilig Avondvan de andere schoolhoofden uit het dorp Vorden
maal met kleine bekers); 10.00 uur ds. J. C. Krajenvolledige medewerking te hebben gekregen, voor
brink, dienst van Schrift en Tafel (Viering Heilig
wat betreft de overschakeling van de op hun school
Avondmaal). Kinderoppas in De Voorde; 19.00 uur
geplaatste kinderen naar de nieuwe r.k. school.
Gezamenlijke Jeugddienst, ds. Nottelman, Geref.
Voorlopig zal men met vijf leerjaren beginnen. Daar
pred.
te Lichtenvoorde.
ZILVERWIT BDELSTAAC
het nieuwe gebouw waarschijnlijk half oktober geKAPEL WILDENBORCH
reed is probeert men een noodoplossing te vinden
KOERSELMAN CASSETTES
om toch op 19 augustus met het nieuwe schooljaar
Zondag 25 mei: 10.00 uur ds. J. H. Jansen, Emeritus
pred. van Vorden.
te kunnen starten. Dit zal dan in een door inspectie,
gemeente en andere instanties goedgekeurd gebouw
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
plaatsvinden. Voorlopig zal mej. Van Lith klas l
Zondag 25 mei: 10.00 u. ds. J. B. Kuhlemeier; 19.00
nemen, de heer Oosterlaken klas 2 en 3 en de heer
u. Interkerkelijke Jeugddienst in Herv. Kerk, voorOvermars 4 en 5. Het volgende schooljaar hoopt
ganger
ds. A. A. Nottelman van Lichtenvoorde.
men dan met de zesde klas te kunnen beginnen.
Weet u, dat het Rode Kruis altijd overal en iederR. K. KERK VORDEN
een helpt, dat het Rode Kruis ieder jaar honderden
SFEER OPBOUWEN gewonden, chronisch zieken en invaliden verzorgt zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); door
„Als de school begonnen is, staan we voor een apar- en levensblijheid schenkt; dat een leger Rode Kruis- de week woensdag om 19.30 uur.
te taak," aldus de heer Overmars, „het opbouwen vrienden geheel belangeloos hun vrije tijd geeft;
R. K. KERK KRANENBURG
van sfeer en traditie. Een ding bindt ons samen: wij dat een rijke, die geen naastenliefde beoefend, arm
zaterdag
19.00
uur; zondag 9.30 uur; door de week:
is;
dat
een
arme,
die
nog
iets
voor
zijn
medemens
en u gaan om met uw kinderen. Wij en u hopen
dinsdagavond
om
19.30 uur en vrijdagmorgen om
over
heeft,
innerlijk
rijk
is;
dat
ook
het
„penninkssamen te werken om er een fijne sfeer van te ma8
uur.
ken." Via gespreksgroepen, korte declamaties enz. ke der weduwe" zeer gewaardeerd wordt?
wil men een band kweken in de school. „Opvoe- Weet u dat alles, dan zult u zaker de jaarlijkse kolZONDAGSD1ENST HUISARTS
den is een primaire zaak voor d^^uders, zij moeten lekte steunen (leest u ook ^P advertentie in dit
(alléén spoedgevallen)
mede de sfeer bepalen en „de wnger aan de pols" blad).
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
houden. Zij moeten ook kritisch zijn."
dokter
Sterringa, telefoon 05752-1255
Men wil proberen de ouders meer in het schools.v.p.
boodschappen
op zondag zoveel mogelijk tussen
werk te betrekken door algemene ouderavonden
9.30-10
uur.
Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en
(werkmethoden doornemen); tienminuten gesprekdringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
ken, waar goede contacten on^^an tussen ouders
9-9.15 uur.
en leerkrachten en contacten na school. „Nodig de
leerkrachten gerust uit bij u thuis. Het belang van
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
het kind bindt u en ons." Spreker wilde ook zo vlug
DIERENARTSEN
mogelijk een schoolkrant realiseren, waar ook
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
ouders in gaan schrijven, voorts een ideeënbus, Ondertrouwd: H. B. M. Schoemaker en C. M. Hum- en de komende weck van 's avonds 7 uur tot 's morgens
melink; R. Terink en A. B. Wagenvoort.
ouderparticipatie.
7 uur: dr. A. Harmsma, telefoon 1277
Samenvattend hoopte de heer Overmars samen met Gehuwd: J. G. A. Kup en H. J. M. Helmink.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
Telefoon gemeentehuls 05752-2323
Telefoon gemeentewerken 05752-2323
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
het wijkgebouw.

GEMEENTENMJWS
Onderwerpen:
1. Raadsvergadering van 27 mei a.s.
2. Onderhoud eigen woningen.

de ouders en collega's een fijne sfeer op te bouwen.
„Er staat nog veel te doen". Hij wilde vasthouden
aan een spreuk uit zijn jeugdjaren. „Al wroetende
komt men er door", terwijl hij hoopte dat de ouders
een ander gezegde zouden ov-ernemen „Bent u tevreden zegt het anderen, bent u ontevreden zegt het
ons"

Kollekte Rode Kruis

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

bouwnijverheid heeft de regering besloten tot het meentehuis. De uitreiking vindt in tweevoud plaats.
treffen van een tijdelijke regeling met betrekking Eén exemplaar is bestemd voor toezending aan
tot het onderhoud van woningen, die door eigena- voornoemde Hoofdingenieur terwijl het andere
ren worden bewoond. Onder een door de eigenaar exemplaar door belanghebbende kan worden bezelf bewoonde woning wordt mede verstaan een wo- houden. De brochure „subsidie voor onderhoud van
Ad. 1.
ning in eigendom toebehorend aan een coöperatie- uw eigen huis" is eveneens bij de afdeling bouw- en
Op dinsdag 27 mei a.s. vergadert de gemeenteraad ve vereniging die door een lid van die coöperatieve woningtoezicht verkrijgbaar.
in het gemeentehuis 's avonds half acht.
vereniging wordt bewoond, alsmede een woning tot
Zoals gebruikelijk geven wij vooraf een overzicht het uitsluitend gebruik waarvan een appartements- Voor de uitvoering van de onderwerpelij k e regeling
is een bedrag van ƒ80 miljoen beschikbaar gesteld.
van de belangrijkste agendapunten.
recht de bevoegdheid omvat en die door de appar- Op voet van de regeling kunnen dan ook slechts tot
Verkoop perceel grond in plan Brinkerhof 1973,
tementseigenaar wordt bewoond.
dit bedrag bijdragen worden verstrekt. Indien de
nr. l, aan de Gamog:
De
regeling komt in het kort hierop neer, dat ter beschikbare gelden niet toelaten alle aanvragen te
De n.v. Gamog te Zutphen heeft Burgemeester en
Wethouders verzoch om in plan Brinkerhof 1973, tegemoetkoming in de kosten van het treffen van honoreren zal door middel van loting van de aannr. l, een perceel grond ter grootte van plm. 30 m2 onderhoudsvoorzieningen aan deze woningen een vragen bij de Hoofdingenieur-Direkteur van de
van de gemeente te kunnen kopen, een en ander om bijdrage ineens kan worden verstrekt van 50% van Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid in de proaldaar een kaststation op te richten. Burgemeester de kosten. De bijdrage is ten hoogste ƒ 3000,—. In- vincie bepalend zijn wie voor de subsidie in aanen Wethouders stellen de raad voor het betreffende dien de kosten van de onderhoudsvoorzieningen merking komen.
perceel aan de n.v. Gamog te verkopen voor een minder dan ƒ 500,— bedragen wordt geen bijdrage De formulieren dienen uiterlijk 28 mei bij voorverstrekt. Voorts wordt geen bijdrage verstrekt voor
bedrag van ƒ 2.250,— (excl. b.t.w.).
noemde Hoofdingenieur in bezit te zijn.
Verder zullen de navolgende onderwerpen aan de onderhoudsvoorzieningen aan woningen, die slechts Voor de hieronder genoemde voorzieningen aan de
een deel van liet jaar, zoals met name het geval is
orde komen t.w.:
woning kan een subsidie worden aangevraagd:
met zomer- en weekendhuizen, bewoond zijn.
• voorbereidingsbesluit ten aanzien van plan Bui- De bijdrage wordt verstrekt voor met name genoem- a. herstelwerkzaamheden aan:
1. de fundering
tengebied 1970;
de onderhoudsvoorzieningen. Binnenschilderwerk
2. vloeren
— vaststelling exploitatievergoeding bijzondere ba- en voorzieningen aan de centrale verwarmingsin3. wanden
sisscholen over 1974 aan de hand van de werke- stallatie worden niet tot de onderhoudsvoorzienin4. plafonds
lijke aantallen leerlingen van de scholen over dat gen in de zin van de regeling gerekend. Daar het
5. gevels
jaar;
gaat om onderhoudsvoorzieningen komen verbete6. de dakconstructie
— nadere vaststelling voorschotten exploitatiever- ringen, die leiden tot een verhoging van het woon7. het dakbeschot
goeding bijzondere kleuterscholen voor 1975;
gerief, niet voor verstrekking van een bijdrage in
8. de dakkapellen
— aanvraag van het bestuur van het Nutsdeparte- aanmerking. Voor het aanbrengen van deze verbe10. binnenkozijnen, -ramen en -deuren
ment Vorden om gelden uit de gemeentekas te teringen gelden andere subsidieregelingen.
11. buitenkozijnen, -ramen en -deuren
mogen ontvangen voor het herstel van construc- Gelet op de doelstelling van de regeling — het sti12. schoorstenen
tiefouten ec. aan de kleuterschool „De Kroeze- muleren van de werkgelegenheid — dienen de werk13. trappen
stulp";
zaamheden te worden verricht door bedrijven, die
14.
stukadoorswerk
• wijziging „Bezoldigingsverordening 1971";
in het bezit zijn van de voor de uitoefening van het
bestemming batig saldo gemeente-rekening 1974; bedrijf vereiste vestigingsvergunning. Werkzaamhe- 15. tegelwerk
16. de installatie van de gasvoorziening
• aanvraag van de Ver. voor Christelijk Nationaal den die door de eigenaar-bewoner zelf worden uit17. de installatie voor de watervoorziening
Schoolonderwijs om gelden uit de gemeentekas gevoerd, alsmede de gemaakte kosten van het be18. de installatie voor de elektriciteitsvoorziete mogen ontvangen voor het aanschaffen van nodigde materiaal komen niet voor subsidie in aanning
materiaal ten behoeve van de kleuterschool „De merking.
19. goten en hemelwaterafvoeren
Timpe".
De door belanghebbenden ingevulde en onderte20. de riolering
kende formulieren dienen te worden ingediend bij
21. het sanitair
Ad. 2.
de Hoofdingenieur-Direkteur van de Volkshuisves22. de keukeninrichting
ting en de Bouwnijverheid in de provincie.
Onderhoud eigen woningen.
Deze formulieren zijn tot 28 mei a.s. verkrijgbaar bij b. voorzieningen tot bestrijding van vocht;
Ter stimulering van de werkgelegenheid m dede afdeling bouw- en woningtoezicht op het ge- c. buitenschilderwerk.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp telefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.
GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Geref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor bet maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere dag bereikbaar van 917 uur, telefoon 05753-2345.
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Openingstijden: ma, di, do en vr 10.30-12.30 en 17-19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten
OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren
Jeugd t. 15 j.
dinsdag
: 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje
14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur
14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag
: 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.

SUPER-SLAGERIJ
FRIKANDELLEN

3 stuks

3 stuks

RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram

RIBLAPPEN

500 gram

VERSE WORST

FIJNE
500 gram

SOEPPAKKI

ONS BEKENDE

Bastogne

168
238
448
588
298
258

150 gram

GEK. GELDERSE

alleen aan stuk
200 gram

NIERBROOD

100 gram

SLAGERSLEVERWORST *,
HONGAARSE MIX

100 gram

129
119
85
129
65

<
O
O
l

4,
o
o

ZONNETUIfL

0

o
O

2 kg

....

500 gram

95
448

DINSDAG

GROVE SNIJWORST

<>

MAANDAG

UIEN
KLAPSTUK

Vleeswaren

Koffiemelk

Export kwaliteit
500 gram

KOMKOMMER
BLOEMKOOL
AARDBEIEN
RADIJSJES

per stuk .
per stuk .
per bakje
per bosje

BITTERBALLEN
VISSTICKS
FRIKANDELLEN
SPERZIEBONEN
DOPERWTEN
TAM KONIJN
&O IJS
Alles zolang de voorraad strekt

doos 14 stuks
30 stuks
10 stuks
B stuks
450 gram
zeer fijn, 300 gram
kilo
vanille - aardbeien
liter

kilo

FIJNE VERSE WORST

500 gram

95
298

WOENSDAG

SPINAZIE
VLEESGEHAKT

A&O

kilo
500 gram

75
238

GRAAG TOT

AULEEN DONDERDAG

125
79
198
185
75

Magere speklappen
500 GRAM

198

DIXAN VAKANTIE-WEDSTRIJD
De gelukkige prijswinnaar van de prachtige opblaasboot was

DIEPVRIES-VOORDEEL
ROKETTEN

ANDIJVIE

B. J. Huetink, Het Elshof 14, Vorden. Onze hartelijke gelukwensen.

198
198
139
298
109
119
595
185

WASVOORDEEL
Robijn
flacon

LUX AFWAS
BONTKRACHT
ALL ZEEPPOEDER
SUNIL ZEEPPOEDER

van 2,18 voor
voor de bonte was
koffer nu

tonnetje
fonnetje

219
138
750
1750
1650

$0e0$$^0e0o0Qoe<$$o$"$o0$e^oeo$^$$oo<
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Rozebottel

Doperwten

SUPERVOORDEELTJES

A&O

O BIER

krat a 24 flesjes
Ook de kenners drinken het!

liferfles

79

literfles

79

APPELMOES

2 jampotten

89

945

RANJA

sinaasappel of frambozen
per fles

995

NESCAFE

pot a 200 gram voor

750

Suse Wan Koen Visser
literblik

249

A&OUP
A & O COLA

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE JENEVER

GANZEBOOM
liter

BRANDEWIJN

GANZEBOOM
liter

COINTREAU

fles van 15,95 voor

1395

115

BRINTA

normaal per pak 1,25, nu

FRANSE COGNAC

NAPOLEON
per fles nu .

IÜOEZELWIN
JAGERMEISTER

SONNESTUBCHEN
per fles

.

1025

395

NIEUW I
nu ook in literflessen

NASI OF BAMI
BEKERS

A&OSINAS

1Q9

HALVARINE

LEEUWEZEGEL
per kuipje

59

TOMATENSOEP

MAGGI
2 zakjes

98

CLOSETPAPIER

pak a 4 rol

119

BOTERHAMZAKJES

PLASTIC
per pak nu

89

set a 3 stuks

UW DIENST.
UUONZEBROODBOETIEK
van 3,40 nu

ROZIJNEN CAKES

6 stuks

298
225

Bloemen en Planten
179

FRESIA'S

Omo
zeeppoeder

995

vat nu voor slechts

Verder KAMERPLANTEN - SNIJBLOEMEN - TUINGOED enz. enz.

ZOETWAREN VOORDEEL
CAFÉ NOIR
BESCHOIT
TROOPWAFELS
SPIJSBROODJES
CHOC. REPEN
EPSELS

VERKADE
van 1,50 nu
CUCO
2 rol
PUNSELIES
per pak ...
per pak
BROS
pak a 3 stuks
,
VERKADE
grote zak van 1,00 voor

129
98
98
135
98
89

• ^^ ^^

SCHOORPOEDER

AJAX
per bus

TAFELWIJN

BISTRO
wit of rose, per fles

289

FRAM.-BESSENWIJN

met jenever, liter

225

49

A & O

Tomaten - Groente
of Kippesoep
4 bordenblik nu
,< >

*::o

Nieuwstad 5
Vorden
Telefoon 1232

#<A )>

,i >

Smidsstraat 2

JANSE
Vlees van jonge dieren
De gehele
week:

500 gram

Vrijdag:

UPERMA
'n goeie slager

vakkundig afgesneden en de beste voorlichting

Vorden
Telefoon 2308

FIJNE VLEESWAREN

uit eigen worstmakerij!

...

DOORREGEN
500 gram ...

BOTERHAMWORST
150 gram

1000

ROLPENS
100 gram

gram ...

NIEUW!
250 gram

...

BACON
100 gram

500 gram

...

FIJN
500 gram

HONGAARSE MIX
150 gram

...

BAKBLOEDWORST „vm
Hierbij 500 gram GESNEDEN RODE KOOL

FRIKANDELLEN

'

'"
™

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT

UIT ONZE BROODBOETIEK
400 gram
van 0,96 voor

zak
van 1,70 voor

VAN ONZE BANKETBAKKER
VRUCHTENSTAM
MANDARIJNZANDJES
Kassakoopje

298
179

van 3,40 voor

4 GROTE

6 stuks
van 2,— voor

TOMATEN
SLA
GOLDEN DELICIOUS
ANDIJVIE
KOMKOMMER
GEK. BIETJES

500 gram
Prijswijzigingen voorbehouden

normaal van 1,39 voor 1,07
Alleen deze week

VIVO FRITESSAUS
emmer a 3/4 kg van 2,25 voor

VIVO SINAS

suikervrij
fles van 1,48 voor

FRIES MEISJE KOFFIEMELK
3 blikjes voor
BOBADILLA SHERRY
„Black Label" nu

liter normaal 0,98, nu

119
695

ZUIVEL-AFDELING
LITER MAGERE

PRODENT TANDPASTA
familieflacon, 2 grote tubes nu voor

nu voor

VIVO HAGEL

BLUE BAND

puur of melk
pak a 500 gram ...

ANTON HUNNINK

nu per blik

PINDAKAAS
grote pot nu
PICCOLO KNAKWORSTJES
ca. 400 gram
ZWAN PATE
Ardenner - Franse - Vlaamse - p. bakje
SAROMA PUDDING
keuze uit: vanille, aardbeien, caramel,
frambozen, chocola, banaan, citroen
Normaal 0,49, nu bij ons

298

LANGE VINGERS
pak a 50 stuks inh., nu voor slechts ...

VANILLE VLA
GEHAKTBALLEN

per stuk

Maandag en dinsdag:

Gevulde koeken

E10 SINAS

gesneden
500 gram

MARGARINE

pakje 250 gram nu

CONIMEX KETJAP MANIS
fles a 250 gram nu

DUYVIS KNABBELNOOTJES
saté en speciaal, van 1,77 voor

CONIMEX BOEMBOE NASI-GORENG
pakje voor

VOORDEELVAT PRO-DIXAN
alleen deze week nog

KNORR TOMATENSOEP
nu voor

Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 24 mei

VivoAppelsap

fles a 0,6 liter

149
2195
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Meester Brinkman vijfentwintig jaar schoolhoofd:

„Jeugd van nu is niet veel veranderd..."
Zaterdag 24 mei viert het echtpaar G. W. Brinkman,
M. A. Brinkman-de Vries 't zilveren huwelijksfeest.
Voor de heer Brinkman (52) wordt er nog een extra feestelijk tintje aan dit heugelijke feit toegevoegd. Op die dag viert hij n.l. het 25-jarig ambtsjubileum als schoolhoofd.
Vanaf november 1957 is h i j hoofd van de openbare
lagere school in Vorden. Daarvoor was hij hoofd
van een 2-mans school in Wolfersveen. In totaal is
hij 34 jaren in het onderwijs werkzaam.
Geboren in Scheveningen, verhuisde de heer Brinkman al gauw naar de Achterhoek, waar zijn vader
Na in Doetinohem de Rijkskweekschool te hebben
in 1925 werd benoemd bij de politie in Varsseveld.
gevolgd studeerde hij in Ï941 af als onderwijzer.
TIENTJE PER JAAR
„Het eerste jaar zal ik nooit vergeten. Als kwekel i n g met akte kwam ik voor de klas in Varsseveld,
op de school waar ik ook als leerling was. Ik was zo
trots als een pauw toen ik aan het eind van het jaar
van de oudercommissie tien gulden beloning kreeg!"
Van Varsseveld toog de heer Brinkman naar Heelweg waar hij een half jaar waarnemend hoofd was.
Dit was in 1942. „Het was in die tijd erg moeilijk
•een vaste baan te krijgen. Je scharrelde maar wat
rond. Ik vertikte het n.l. arbeidsdienst te verrichten." O.m. was de heer Brinkman nog een half jaar
waarn. hoofd in Halle. Op l mei 1945 volgde de
De heer Brinkman geeft ook
benoeming tot hoofd van een lagere school in Doeop sportief gebied een goed
tinchem, waarna hij in januari 1950 als zodanig
voorbeeld.
werd benoemd in Wolfersveen.
Overigens had de heer Brinkman op de kweekOp de foto neemt hij deel aan
school niet alleen interesse voor de studie, maar behet diplomazwemmen.
studeerde hij ook'terdege de meisje op school. Dit
had tot resultaat dat hij met goed gevolg „toelatingsexamen deed bij een zekere mej. de Vries" met wie
hij zaterdag liet zilveren huwelijksfeest hoopt te vieren. In Wolfersveen heeft het echtpaar Brinkman
nog zo'n 9 maanden samen voor de klas gestaan.
„Van het door m'n vrouw verdiende geld konden
LEIDINGGEVEN vergeet vaak dat bij het openbaar onderwijs iederwe allebei 'n fiets kopen," aldus de heer Brinkman. De heer Brinkman is van mening dat een school- een terecht kan. Ouders, die kinderen een bepaald
hoofd over veel eigenschappen moet beschikken. godsdienstonderwijs willen laten geven, kunnen
BEGINPERIODE IN VORDEN MOEILIJK „Eigenschappen die ik lang allemaal niet heb." Een vanzelfsprekend bij ons terecht. Het heeft mij in al
„Toen ik pas in Vorden kwam had ik het niet ge- schoolhoofd moet natuurlijk wel leiding kunnen ge- die Vorden-jaren wel verbaasd dat van katholieke
makkelijk. In de eerste plaats kwam ik van een 2- ven aan een team. Verder moet je veel geduld kun- zijde nooit een dergelijk verzoek is gekomen. Wel
mans school naar een school met 7 leerkrachten. n enopbrengen. Wat wel vaak wordt vergeten, een hoop ik, dat nu deze r.k. school erbij komt, de
Bovendien moest ik meester Vedders opvolgen. Een schoolhoofd is in de eerste üÉ^ts onderwij/er, hij ouders v r i j gelalen wordei]^j| de keuze, aldus de
heer Brinkman.
hoofdonderwijzer, die zijn sporen op onderwijsge- geeft les.
10
bied hier ter plaatse ruimschoot had verdiend. Ge- De heer Brinkman vindt dat van h-et gemeentebeOUDERS MEER GEMOTIVEERD
l u k k i g heb ik reusachtige steun gehad van de colle- stuur over het algemeen behoorlijke medewerking
ga's die toen aan school waren."
wordt verkregen. „Dat kan ook moeilijk anders, Wat bij de heer Brinkman zeer plezierig is overgeMeester Brinkman is van mening dat de jeugd in al want het gemeentebestuur is JKI feite het schoolbe- komen, is het feit dat de ou^^ó tegenwoordig meer
die jaren niet zo veel is veranderd. „Wel was er stuur, nietwaar." Enorm r.Bkct heeft de heer belangstelling voor het wej^Ban de kinderen aan
vroeger meer discipline. Kwam je de klas binnen Brinkman voor oud-wethouWr A. J. Lenselink. de dag leggen dan vroeger^^,De ouders zijn veel
dan was het gelijktijdig „monden dicht". Tegen- Deze man had een enorme mensenkennis. Bij een meer gemotiveerd en zo hoort het ook."
woordig zijn de kinderen vrijer. Ze mogen nu hun benoeming van een onderwij/er heb ik éénmaal zijn Een vervelende zijde van het vak schoolhoofd vindt
eigen mening naar voren brengen. Met deze ont- raad niet opgevolgd. Nou ik heb het geweten!
de heer Brinkman de rompslomp in de administrawikkeling ben ik erg gelukkig. Het onderwijs vergt
tieve sektor. „Je wordt soms moe van allerlei kleiVERSNIPPERING ONDERWIJS nigheden, l^nliii het hoort er allemaal bij."
thans ook veel aanpassingen van het onderwijzend
personeel. Gelukkig heb ik hier weinig moeite mee. Over een paar maanden wordt in Vorden de nieuwe
Bovendien word ik thuis door de kinderen wel jong r.k. kleuter/basisschool in gebruik genomen. De Wanneer de heer Brinkman niet in school is te
gehouden." (Het echtpaar Brinkman heeft drie stu- noodzaak dat er een nieuwe school bijkomt ziet de vinden, dan is hij thuis in z'n funktie van verwoed
derende kinderen). „De verhouding tussen de col- heer Brinkman niet zo zeer zitten. Het is natuurlijk „doe het zelver". Ook tuinieren is voor hem 'n aanlega's op school is bijzonder goed. We overleggen ieders goed recht een dergelijke school op te rich- gename bezigheid. „Gewoon om even los te komen
veel samen. Vooral wanneer er nieuwe onderwijs- ten. Wij zullen als openbare lagere school beslist van school," aldus het zilveren schoolhoofd, die het
methodes zijn, bepalen we samen: zullen we de me- wel een veer moeten laten. Ik betreur het echter dat zaterdag aan belangstelling zeker niet zal ontbrethode volgen ja of nee."
't onderwijs nu versnipperd wordt in Vorden. Men ken.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN
INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST
A.s zondag 25 mei wordt er weer een Interkerkelijke Jeugddienst gehouden. In deze dienst zal ds. Nottelmans, Geref. predikant te Lichtenvoorde, praten
over de opdracht van christenen in deze wereld.
Verder zullen verschillende jonge mensen hun
steentje bijdragen aan deze dienst. Wij hopen dan
ook vele, vooral jonge mensen, te mogen begroeten.
De Interkerkelijke
Jeugddienst-kommissie

Dieven op bezoek
De gemeente Vorden die haar uiterste best doet om
zoveel mogelijk toeristen naar het Achtkastelendorp
te halen heeft dezer dagen bezoek gehad van een
stel lieden, die men liever niet heeft.
Zo werd de fam. Schoolderman met een onverwacht
bezoek „vereerd". Een of meerdere personen gingen
er vandoor met 'n flinke buit aan kleren (ter waarde van ca. 7000 gulden), terwijl bovendien de kassa
werd meegenomen. De politie heeft de kassa inmiddels teruggevonden (leeg uiteraard!). Bij de heer
A. G. Tragter is eveneens een kassa ontvreemd met
plm. 700 gulden. Ook hier is de lege kassa teruggevonden.
Nog meer narigheid in Vorden en wel bij de fam.
Siebelink aan de Hanekamp. Bij afwezigheid van
de bewoners brak door onbekende oorzaak brand
uit. De snel uitgerukte brandweer was de situatie
spoedig meester. Voor de fam. Siebelink begon de
ellende toen pas goed, want er was behalve brandschade veel waterschade.

Bijeenkomst PvdA
Op de gehouden ledenvergadering van de PvdA
afd. Vorden, waarvoor de belangstelling zeer goed
was te noemen, werd een geheel nieuw dagelijks
bestuur gekozen.
De voordracht van het bestuur werd zonder het stellen van tegenkandidaten a -nvaard, waardoor de
heer A. F. Nooijen voorzitter werd; secretaris K. B.
van Emmerik en penningmeester A. H. W. Doctor.
Uit het jaarverslag bleek dat het ledental zich in
stijgende lijn blijft voortbewegen. De uitgave van de NATIONAAL VOLLEYBALTOERNOOI
„Rode Draad" bracht vele positieve reakties. Pen- OP 24 MEI A.S.
ningmeester Krol maakte een batig saldo bekend,
terwijl de heer Van Emmerik het PvdA-congres toe- Op zaterdag 24 mei a.s. organiseert volleybalvereniging Dash weer haar jaarlijkse nationale volleyballichtte.
toernooi. Dit toernooi wordt gehouden op het Gemeentelijk Sportpark naast het zwembad. Uit verUitvoerig werd van gedachten gewisseld bij het ver- schillende delen van het land komen weer teams
slag fraktiebeleid 1974. De tragische afloop van de om aan dit toernooi deel te nemen. Het toernooi
geplande combinatie dorpsh uis-,sportzaal, nabij de zal 's morgens officieel door burgemeester mr. M.
huidige gymzaal tengevolge van de gevoerde akties, Vunderink word-en geopend. Het Dash-bestuur noalsmede de plaats waar de nieuwe sportzaal ge- digt de inwoners van Vorden van harte uit een kijkbouwd zal worden n.l. het Vogelbosje, bleef voor de je te komen nemen op dit toernooi, waarbij de toevergadering een onverteerbare zaak.
gang gratis is.
De prijsuitreiking zal plaatsvinden na afloop van
Dit bleek eveneens het geval voor de nieuwe sub- de finalewedstrijden. Het Dash-t>estuur hoopt dat
sidieregeling, welke tijdens de laatste raadsvergade- dit toernooi een even groot succes zal worden als in
ring door toedoen van de PvdA werd aangehouden. de afgelopen jaren het geval is geweest.
De vergadering stelde zich op het standpunt dat
subsidie een bijdrage aan de verenigingen moet
zijn, die uitgekeerd dient te worden ongeacht de
toestand van de verenigingskas en dat de verenigingen tijdig dienen te weten op hoeveel subsidie
gerekend mag worden. Het mag niet zo worden dat KLINKENDE ZEGE HEREN POLOERS
verenigingen extra uitgaven gaan doen om voor VAN VORDEN
subsidie in aanmerking te komen.
Voor de winter-zomercompetitie traden de heren l
van Vorden voor de eerste maal aan in een openDe vergadering stelde voorts dat de komende uit- luchtbad en wel thuis tegen De Berkel uit Lochem.
gaven voor de restauratie van kasteel Vorden nim- De Vordenaren kwamen uitstekend voor de dag en
mer mogen leiden tot een verzwaring van lasten van wonnen met niet minder dan 9—0. In de eerste pede inwoners, op welke wijze dan ook. Wat betreft riode nam Vorden direkt het initiatief en het duurde kwestie adhesiebetuigingen werd de frakti-e op- de niet lang of Mengerink liet 1—0 aantekenen. De
gedragen binnenkomende moties op hun waarde te bezoekers kregen hierna wel een paar kansjes die
taxeren en verder een kritisch beleid te voeren. Bij evenwel niets opleverden. Aan de andere kant gede bestudering van de raadsstukken kan de raads- lukte het Mengerink en Gotink de eerste periode
fraktie rekenen op de steun van de adviescommissie. af te sluiten met de stand 3—0.

Volleybal

Waterpolo

De tweede periode ging de t h u i s c l u b rustig door en
toonde zich zowel verdedigend als a a n v a l l e n d veel
slagvaardiger dan De Berkel. Mengerink bracht de
s t a n d op 4—0, waarna Gotink uit een zeer snelle
a a n v a l voor 5—0 zorgde. De gehele ploeg trok naar
voren waardoor Mengerink de gelegenheid werd geboden om er 6—0 van te maken. Vlak erop liet Gotink 7—0 aantekenen.
In de laatste periode ook het laatste woord of beter
gezegd de laatste daden aan Vorden-zijde. Mengerink en Gotink zorgden toen voor de 9—0 eindstand.
DAMES VAN VORDEN KREGEN KOUS
FLINK OP DE KOP
Het damesteam van Vorden heeft dit seizoen al heel
wat „aderlatingen" moeten ondergaan. Verschillende vaste speelsters van het eerste zevental zijn door
bepaalde omstandigheden gestopt, blessures, geboorte, baby etc.) zodat geleidelijk aan een geheel
ander team in het water verscheen.
Dat de ploeg nog lang niet op elkaar is ingespeeld
bleek in de competitiewedstrijd t h u i s tegen de IJsselmeeuwen. De Zulphense dames bleken over een
goede ploeg te beschikken waartegen Vorden bij
lange na niet was opgewassen. Bij de rust hadden
de bezoeksters dan ook een regelmatige 0—6 voorsprong opgebouwd. Vorden kon hier niets tegenover stellen. Ook in de tweede periode beheersten
de I Jsselmeeuwen de strijd volkomen en werd de
stand uiteindelijk opgevoerd tot 0—10.
De heren 2 van Vorden kwamen in eigen home uit
legen het tweede team van Bi imimen. In een a a n vankelijk gelijkopgaande wedstrijd bleken de Brummenaren s< h o t v a a i d i g c r . Het werd uiteindelijk een
verdiende 0—4 overwinning voor Brummen.

Dammen
JEUGDAPPEL DAMMEN TE VORDEN
In het Jeugdcentrum te Vorden werd dinsdag een
jeugdappèl dammen gehouden voor spelers uitkomende in de jeugdklasse en in de aspirantenklasse.
Aan dit appèl dat door de Vordense damclub DCV
werd georganiseerd, werd door een groot aantal
jeugdige dammers deelgenomen.
Als groepswinnaars kwamen te voorschijn: jeugdklasse H. Grotenhuis ten Haikel (DCV); aspirantenklasse: J. Masselink, J. Reuver, j. Boudri, E. Postma, A. Grefhorst, A. Graaskatnp (allen DCV Vorden); B. Brinkerink, A. Langelaar en B. Leussink
van DCR Ruurlo; A. van Drumpt, R. Plomp van
DVD Doetinchem; H. Haytink van D&Z Laren; A.
Cohen, B. Stege en V. Hoebink van DCH Hengelo
en R. Schots van DCZ Zevenaar.
EINDSTANDEN COMPETITIE
Wat betreft de onderlinge competitie van DCV zijn
de eindstanden bij de jeugd als volgt: groep A: 1.
H. Brinkerink; 2. G. Buunk; 3. A. Jansen; 4. C. van
Oei; 5. G. Brummelman. Groep B: 1. M. van Oei;
2. J. Oltvoort; 3. A. Bargeman; 4. E. Postma; 5. H.
Schipper. Groep C: 1. J. Reuver; 2. H. Ruesink; 3.
H. Graaskamp; 4. J. Boudri; 5. G. Gosselink.

Voetbal
SCHEIDSRECHTERS UIT OOST NEDERLAND
SPELEN ZONDAG IN VORDEN
Zondag 25 mei wordt op het gemeentelijk sportpai k
te Vorden het zgn. „Ijssel-Berkel" voetbaltoernooi
gespeeld w a a r a a n door alle scheidsi ec htersx erenigingen uit Oost-Nederland wordt deelgenomen.
In totaal komen 18 ploegen aan de start uit o.a.
Apeldoorn, Doetinchem, Zutphen, N ij verdal, Nijmegen, Hengelo, Noord-Oost Twente, Winterswijk,
Betuwe, Enschede, Almelo en Arnhem. Er zal door
de heren arbiters zoals te doen gebruikelijk bij dit
toernooi, weer fanatiek worden gestreden, want het
winnende team mag eind mei uitkomen tijdens het
kampioenschap van Nederland.
VORDEN l NIET GEDEGRADEERD
Voor het eerste elftal van de voetbalvereniging Vorden (afd. zaterdag) was het zaterdag een belangrijke
dag. De Vordenaren, die de voorlaatste plaats innemen op de ranglijst togen naar Dinxperlo, waar zij
getuige waren van een 6—2 nederlaag van Dinxperlo. Dit betekende dat Vorden, dat nog uit moet komen tegen Dinxperlo, door deze ploeg niet meer
kan worden ingehaald. Gezien de positie van Vorden op de ranglijst halverwege de competitie voor
leider De Jonge en c.s. toch nog een succesvolle
finish.

EN TOCH . . IS

Het juiste en
goedkoopste adres
voor al uw

A.s. Bruidjes
Dageiyks komen er by bruidshuis
BEIJER-BESSELLNK
de nieuwste creaties binnen.
\J kant het zelf ook zien

sociaal, humaan, urgent,
charitatief

ONBETWIST

Dit jaar zal de kollekte gehouden
worden in de periode van 26 mei
tot en met 7 juni.

Vorden - Telefoon 05752-1514

Het Rode Kruis staat het gehele
jaar voor u klaar. Staat u één keer
per jaar financieel klaar voor het
Rode Kruis?

TAPIJTHAL
'T HOGE VORDEN
't Hoge 32 - Tel. 057521486

Beltrum bij Bruidshuis

Namens het Comité:
Joh. Norde, voorzitter
G. J. Brummelman, secretaris

Drogisterij
TEN KATE

(Kreidler,

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoeders-tijd-artikelen

Met alle geweldige
eigenschappen van
allerduur ste.

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurlo

Zie onze enorme voorraad

MEUBELEN
BEDDEN
VLOERBEDEKKING
GORDIJNSTOFFEN

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,—
in kleur
Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo
Speciale aanbieding van
nieuwe trommelschudders
van ƒ2600,- nu ƒ 1900,-;
nieuwe cirkelhooiers van
ƒ2200,- nu ƒ1600,-.
Seegers, Drempt, Zomerweg 21, tel. 08334-2722.

l VOL JAAR GARANTIE
OP DE MOTOR!

l

Nu te zien bij Kreidler-specialist:
Rijwiel- en bromfietshandel

Kleftendorp 11 - Hengelo Gld . Tel. 05753-7278

VERHUISD:

hef toonaangevende bruidshuis in de
omgeving /

Inwoners van de gemeente Vorden,
die alsnog in aanmerking wensen
«
te komen voor een

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

van Margrietlaan 2
in Vorden naar
Hessenstraat 30 in
Borculo
R. van der Heide en
M. van der Heidev. d. Ploeg

BEIJER-BESSELINK

Al uw kamerbreed tapijt wordt vakkundig en gratis gelegd.
Uw gordijnen maken wij desgewenst
in eigen atelier.

RITA
Jong tn styling en
kleur. Mode look van
Garant-International.

BEJAARDENWONING
achter „De W'ehme", kunnen dat
opgeven bij de secretaris van de
Stichting, D. Norde, Pr. Clauslaan
l, tel. 1970, vóór 26 mei a.s.

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

KAMPEREN

Compfèfs en
4vond/aponnen

Gaarne voigens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

LAAT U DAN DOOR ONS
ADVISEREN!

Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK Is ook onze kollektle
Bruidsjaponnen

Krijgt u een nieuwe woning of wenst u
uw interieur te vernieuwen l

MAAS

BEIJERBESSELINK

De goedkoopste
dure bromfiets

Onze geestdriftige kollektanten verzoeken wij ook dit jaar vriendelijk hun
onmisbare medewerking te verlenen

Kunstgebitten-reparatie

De allermooiste en meeste bruidsjaponnen van Oost-Nederland vindt
u in

UW MEUBEL SPECIALIST !

NIEUWE

Kijk„ERRES"

Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

GINA
Intens Is de kleur bruin,
geraffineerd de snit: een
combinatie van grooise allure.

STAAT VOOR ZEKERHEID
Een Erres wasautomaat met

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren
Tafels, stoelen, vouwbedden
MARIENE
Sportief natuurgetrouw
materiaal en neutraal
beige - elementen voor
'n eigentijdse mode-trend.

Strand- en windschermen
Twaalf wasprogramma's
Drie aparte wasmiddelbakjes
Autom. waterhoogteregeling
Centrifuge is uitschakelbaar
Deur, droogkook en motorbeveiliging
Draairitme past zich aan
Spoelstop bij fijne was
Thermische besturing
Geschikt voor inbouw
Eenvoudige bediening

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en PALMA
getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste
Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

WULLINK
Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4

DE PRIJS
nu tijdelijk van 949,- voor 749,-

Wapen- en Sporfnandef

GEMS WINKEL

•

Zutphensweg

-

Yorden

Uw vakman'bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman

hengelo <gid>
tel.05753- 1461

DANSEN

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

opleuering
altijd
op tijd!

Zondag 25 mei
Evening Stars

Voor

LUXAFLEX OF
ZONNESCHERMEN
naar

BOUWBEDRIJF
A.TEIM BRINKE S:
ZELHEM

INDUSTRIEPARK 13-15

TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

VORDEN

Adverteren doet verkopen

VORDEN (05752-2124)

steeds doeltreffend!

-

Met grote vreugde en
dankbaarheid aan God,
geven wij u kennis van de
geboorte van onze dochter

en
CATRIEN RUPERT

MARIAN

geven u hierbij kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op dinsdag 3 juni
a.s. om 10.00 uur in het gemeentehuis te
Haaksbergen.

Annie Besselink
en
Henk Ruiterkamp
Vorden, 16 mei 1975
„De B-essekamp"
Lindeseweg 26
I'ijd.: Wilhelmina/Jekenhuis, Doetinchem

Hierna volgt de kerkelijke inzegening
om 10.30 uur in de St. Isidoriskerk te
Isidoris.
Vorden, K-erkhoflaan 7
St. Isidorishoeve (gem. Haaksbergen),
Goorsestraat 249

Voor de vele bewijzen van
deelneming, betoond bij
het overlijden van onze
moeder, groot- en overgrootmoeder

wij

u

kernachtig eiken!
Bankstel voor werkelijk ontspannen
zitgenot. In zwaar eiken en gestoffeerd
met een fraaie draion velours. In meerdere tinten

Dagadres: zaal Assink, Goorseweg 13,
Hengevelde.

Gerritje Boerstoelvan Doorn
zeggen
dank.

ZiïGQMFORT

HENK BLEUMINK

Gelegenheid om te feliciteren van 17.30
tot 19.00 uur.
Toekomstig adres: Goorsestraat 249,
St. Isidorishoeve (gem. Haaksbergen).

hartelijk

Voor goed

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

wooncomfort

Vorden, mei 1975
Burg. Galléestraat 8

DICK BERENDSEN

Voor de vele belangstelling, felicitaties en cadeaus bij mijn 90ste verjaardag ontvangen, betuig
ik hierbij mijn hartelijke
dank.
Opa Voskamp

en
MARIJKE SCHUPPERS
geven u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op vrijdag 23 mei a.s. om
13.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Vorden, mei 1975
„De Voskuil"

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

mei 1975
Hengelo Gld., lekink 12
Vorden, Almenseweg 9

s

BOUWVAK NKV
Afdeling Vorden

ZOMERINLEVERING
Vakantiebonnen inleveren Smidsstraat 10, vrijdagavond 23 mei van
19.00-21.00 uur; donderdagavond
30 mei van 19.00-21.00 uur nainlevering.
Plaatselijke Vertegenwoordiger

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Concordia, Raadhuisstraat 36 te Hengelo Gld.

Vooraan in
schoen enmode
Dorpsstr. l, Vorden
Te koop: Volkswagen in
z.g.st., kevermodel. Eskes,
Deldenseweg 7, Vorden,
tel. 1410.

Dames opgelet!
U kunt nu geld
verdienen

MOARA SHIRA
zoekt nog enkele
dames (part-time)
Schrijf voor gratis inlichtingen naar mevr. Hessing
Dunantstraat 54, Vriezenveen.
Te koop: spinazie voor
diepvries. H. Weenk,
Schuttestraat 12, Vorden,
tel. 05752-6659.
Te koop: eetaardappelen.
Assink, Vordense Bos.
Vrijstaand woonhuis t.k.
in Vorden. 1110 m2 grond
en schuur. Eritr., k. en
suite, keuken, bijkeuken,
gr. kelder, 4 si.k. en balkon, op k. termijn vrij.
Inl. na 19.00 uur 't Hoge
31, Vorden, of tel. 05751635.
Wie heeft mijn trainingsjasje gevonden? Blauw.
Sander Buunk, De Boonk
35, tel. 2021.
Te koop: een kinderstoel,
l kinderledikant. G. J.
Brummelmah, Gr. v.
Limb. Stirumstraat 5,
Vorden, tel. 1701.
Gratis af te halen: 2 jonge hondjes. J. Jansen, v.
Heeckerenstr. 2, tel. 2291.
Wie heeft mijn Beo gevonden? Is woensdag wéggevlogen. Tegen beloning
terug te bezorgen. Villa
Nuova, Zutphenseweg 83,
Vorden.
Te koop: kuilgras plm.
1,4 ha. Briefjes inleveren
voor zaterdag 24 mei
19.00 uur. B. A. Luessink,
De Bolderhorst, Vorden.

f 5.-f 9

Toekomstig adres:
Hofstraat 30, Hengelo Gld.

WULLINK

DAMES PULLOVERS
f 5.- f 7.50 f 10.-

T-SHIRTS

V

voor do Nederlandse Jeugd !

Jubileum-aanbieding

KINDER T-SHIRTS
maat 92-164

f

In plaats van kaarten
A. ROSSEL

en

KINDERSOKJES

G. J. ROSSEL-MEULENBRUGGE

alle maten, 2 paar

f

ihopen op donderdag 29 mei a.s. hun 50jarig huwelijik te herdenken.

WULLINK

Barchem, mei 1975
Schoneveldsdijk 34

Vooraan in schoenenmode

DAMESSLIPS

Dorpsstraat 4 - Vorden

badstof. 2 stuks

Receptie van 14.30 tot 16.00 uur in café
Eykelkamp, 't Wapen van 't Medler,
Ruurloseweg 114, Vorden.

HERENSLIPS
In plaats van kaarten
Op vrijdag 23 mei a.s. hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken.
A. H. BRUIL
H. B. BRUIL-TJOONK
Vorden, mei 1975
Okhorstweg 7
Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in 't Wapen
van Vorden (F. P. Smit), Vorden.

VW Vorden

bedrukt. 2 stuks

Donderdag 29 mei 19.00 uur

BEZICHTIGING PINETUM
LANDGOED DE BELTEN
Opgave bij VVV-kantoor Vorden, tel. 1386.

A

f9.95
Modecentrum
TEUNISSEN
Ruurlo

Vrijdags koopavond
Telefoon 05735-1438
In plaats van kaarten
|[ Op maandag 26 mei hopen wij met onze kinderen en oma ons 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.
M. J. WUESTENENK
en
L. G. WUESTENENKHARMSEN
Vorden, mei 1975
't Hoetink, Strodijk 9
Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in Hotel
Bakker te Vorden.

WEEKENDAANBIEDING

SPORTKOUSJES
hippe kleuren
2 paar voor

4,50

de Rabobank
licht uw verzekering
GRATIS & GRONDIG door

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

NOTARIS H. VAN HENGEL
Hengelo Gld. - Telefoon 05753-1273
vraagt per l juli a.s.

De krant kunt u niet missen, geen dag!
U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

%

een typiste

NATUURLIJK
vers van uw warme bakker

tevens voor enkele administratieve
werkzaamheden.
Tenminste Mavoopleiding
Accuratesse en goede typevaardigheid zijn voor deze funktie van
belang.

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Onze verzekerings-deskundigen
zijn onafhankelijk, dus objektief.

Rabobank S
de bank voor iedereen

Huis uit...
deur sluiten
Nu voor velen de vakantieperiode weer aanbreekt en men zich voorbereidt op verre of
minder verre reizen is het goed dat nog —
eens — weer geattendeerd wordt op enkele
nuttige onderdelen van deze voorbereiding.
Wij doelen hierbij op de zorg voor hetgeen u
achterlaat, en denken daarbij in de eerste
plaats aan achterblijvende familieleden dan
wel bevriende relaties die van uw vakantiebestemming op de hoogte dienen te zijn.
Uw voorzorgsmaatregelen dienen zich ook uit
te strekken tot have en goed, dat tijdens uw
afwezigheid zonder uw toezicht achterblijft.
Zonder grote investeringen kunt u een aantal
doeltreffende beveilingsmaatregelen nemen,
gericht op o.a. het voorkomen van schade door
brand of diefstal.
Het aatal inbraken in woningen neemt gestaag toe. Alleen al in het district Apeldoorn
van de Rijkspolitie werden in 1974 plm. 250
van deze inbraken gepleegd, totale schade
plm. ƒ 400.000,- (waaronder 60 antiekdiefstallen voor een waarde van ƒ 200.000,—).
Het is de dieven daarbij veelal te doen om:
geld, betaalcheques en -pasjes, kunst en antiek,
radio- en TV-toestellen.
In de strijd tegen deze vormen van criminaliteit stelt de politie alle hulp van het publiek
zeer op prijs. Hoe dit kan? Wiel, door goede
voorzorgsmaatregelen door de -eigenaar zelf.

Voorkomen is
beter dan
genezen t
U maakt het de inbreker al moeilijk door:
1. het de inbrekers zo moeilijk mogelijk te
maken om binnen te komen;
2. de kansen, dat de inbreker bij zijn werk
wordt betrapt te vermeerderen;
3. bij voorbaat gegevens te noteren, die de
kans vergroten, dat uw eigendommen na
diefstal kunnen worden opgespoord;

kon ok an mien liggen. Ik zol d'r ok niks van maken. En die „kunst" liekt mien toch een raar gedoe.
Ik heb al us eleazen van een schilder. Hie had een
doek en varve klaor ezet, maor ging eers een ende
wandelen um „inspiratie" op te doen. Zien kleine
jonge kwam de werkkamer in, hie kon ut wel zonder „inspiratie" en smeern ut doek vol met alle
soorten varve. Toen kwam de katte en liep d'r een
keer. of wat oaverhen. De schilder kwam weer, zag
wat d'r gebeurd was, bekek ut „kunstwerk", zetten
zien name d'r onder, stuurn ut naor een tentoonstelling en kreeg de eersste pries met lof van de jury. At een ander ut eloagen hef lieg ik wkter. Maor
zekt niet dat ut niet kan!
In de ogen van mensen die zikzelf echte „kunstkenners" vindt, bunt ons soort luu „analfabeten" op dat
gebied. Mensen die niet leazen of schriev-en kunt.
En daor zölt ze wel veur een groot deel geliek an
hemmen. Maor toch niet helemaol. Ut is nergens zo
duuster of d'r is wel ergens iets lech te zien.

Het is bovendien belangrijk dat u de politie
een nauwkeurige omschrijving kunt geven van
de goederen die zijn ontvreemd.
Het gaat daarbij m.n. om de serienummers
van de gestolen apparaten (radio's, t.v.'s, camera's e.d.) en om details en specifieke bijzonderheden, van met name kunst en antiek.
De plaatselijke politie helpt u graag bij een
en ander. Zij beschikt over vouwbladen waarin u een aantal tips vindt opgenomen voor de
beveiliging van uw bezit en waarin u kunt
omschrijven de serienummers en bijzonderheden van de meer kostbare voorwerpen in uw
huis. Op alle bureaus van de Rijkspolitie zal
men u graag met raad en daad adviseren.
Schroom niet! !

En dan hek nog us een „kunstwerk" ezien, maor dat
beseffen ik toen nog neet. De schoolmeister — den
Fries, ik hem um al us eerder enuumd — was de
„kunstenaar". Den kek ok zonder dat e ut wis. Hie
had ons een aftrekomme op egeven. Een getal van
acht cijfers. Ut laatste cijfer een nul. Utzelfde getal, zonder nul, d'r onder. Dat wa zo te zien, tien
keer aftrekken, nul oaverhollen. Maor ik had mien
dag neet. Toen ik um half af hadde nom ik „de
proef op de som". Ut kleinste getal met vief vermenigvuldigen. Daor kloppen niks van. Oavermaken
was mien te volle wark. Daor mos ik wat op zien te
v i n n e n . . . . Eers tellen ik de regels uut. Toen begon ik onderan met een nul. Nou naor boaven optellen. Dan zol de tweede fout den eersten vanzelf
weer goed maken. At de meister zag da'k d'r un nul
uut hadde, zol e d'r wieter wel niet naor kieken,
dacht ik! Maor, o wee!. Toen ik den and'ren dag
ut schrif weer krege schrok ik mien een aanp. Twee
schuune strepen dwars deur de somme. En wat veur
strepenl Zo ha'k ze nog niot ezien. Ut was net of de
vonken d'r van alle kanten afvloagen. Hie mos op
dat moment zowat van gif uut mekare eploft weazen. En effen, heel effen, had e de gave ekregen um
in een paar halen met de penne an te duun hoe
heilig of e was. Op dat snotjong, dat um probeern
te belazern! Jao, vaste hef dat ok wat met „kunst"
te maken -ehad!....

MINNE BUIS
echtgenoot van M. C. Wilson
op de leeftijd van 57 jaar.
M. C. Buis-Wilson
J. A. Buis
Herbert, Hennie en
Ria
Vorden, 21 mei 1975
Enkweg 20
De overledene is opgebaard in Het Nieuwe
Spittaal te Warnsveld. Bezoek dagelijks van
15.30 tot 17.00 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden maandag 26 mei om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij
Bridgeklub in hotel Bakker
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubgebouw op 't Medler
Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond N W

Bloemen krijgen extra kleur
in een

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal Smit
Reptitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Vrijdag:
's-Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
CJV-klubavond in het Jeugdcentrum
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubgebouw op 't Medler

Planten-

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

den Oom
en verfraaien kamers, balkons, serres en
natuurlijk iedere tuin.

Wat het
Rode Kruis
allemaal doet
Voor het geval zich in de provincie Gelderland een
grote ramp zou voordoen staat het Rode Kruis klaar
om te helpen. In Arnhem bevindt zich een groot
kringrnagazijn met vele voorraden. In Buren, Doetinohem, Hoenderloo, Nijmegen, Nunspeet, Vorden
en Zaltbommel zijn depots waaruit hulpgoederen
ter beschikking kunnen worden gesteld. En in Andelst, Beneden Leeuwen en Vaassen zijn nog dependances. In ieder geval zal het mogelijk zijn onmiddellijk een noodziekenhuis in te richten, waar honderden slachtoffers kunnen worden geholpen. Door
de talloze vrijwillig(st)ers die het Rode Kruis Korps
ook in Gelderland kent.

Maar ook in Nederland zelf voert het Rode Kruis
talloze taken uit. De bloedtransfusiediensten zijn
zeer bekend, evenals de J. Henry Dunant, die iedere
week met 74 chronisch zi-eken en invalieden door de
Nederlandse wateren vaart. Maar wist u dat het Rode Kruis ook twee speciale tehuizen heeft, waarin
de afgelopen jaren niet minder dan 18.000 patiënten een week te gast waren? Voor al die weken stellen zich telkens weer vrijwillig(st)ers van het Rode
Kruis beschikbaar om de gehandicapten een zo fijn
mogelijke vakantie te bezorgen.

Met ut Koninginnefeest hew de jonge ,kunstenaars'
an ut werk ezien. Op ut tegelpad veur ons huus
wazzen hökskes eteikend. Ieder höksken had een
nummer en in een paar honderd hökskes konnen de
schoolkinder eur anleg veur „kunstenaar" teunen.
Ik bun d'r effen langs efietst. Et lek mien toe dat
echte „kunstenaars" dunne ezaaid bunt. Maor dat

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

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

Ut is mien altied in ut geheugen blieven hangen.
Pas later jaoren hek begrj^^en dat die meister ok
ergens een „kunstenaar" e^s is en ik mien niet uut
hoeven te laoten schellen veur een „kunst-analfabeet" . .

Iedereen weet dat het Nederlandse Rode Kruis altijd haantje de voorste is als het gaat om snelle doeltreffende hulp na aardbevingen, overstromingen en
andere calamiteiten in het buitenland. Sedert 1949
is al voor bijna ƒ50 miljoen besteed ten behoeve
van slachtoffers van natuurrampen en oorlogen. Vorig jaar werd daaraan meer dan ƒ 4 miljoen uitgegeven en ook dit jaar is al vele malen een beroep
op het Nederlandse Rode Kruis gedaan. Men denke
slechts aan Bangla-Desh, Camibodje en Vietnam.

KUNST

Wat het Rode Kruis nog meer doet? Medische adviezen geven voor opvarende van schepen e.d., die
aan boord ziek zijn geworden of een ongeluk hebben gekregen. Lektuur zenden naar thuisliggende
zi-eken en eenzame bejaarden. Vorig jaar waren dat
157.000 boeken en 131.760 kg tijdschriften. Dan zijn
er de bezigheidstherapeuten die in ziekenhuizen en
revalidatiecentra werken, de thrombosediensten, het
Jeugd Rode Kruis, aan de aktiviteiten waarvan
jaarlijks honderdduizenden kinderen en jongeren
van de kleuterschoolleeftijd tot ongeveer 25 jaar
deelnemen. En de Jongeren Hulp Dienst die in zieken- en bejaardentehuizen allerlei diensten en dienstjes verlenen, evenals trouwens bij zieken en bejaarden thuis. Er is nog veel meer Rode Kruiswerk,
maar als u dit allemaal weet zult u zeker de kollekte steunen, die van 26 mei tot en met 7 juni in Nederland wordt gehouden.

Ik hebbe éne keer — meer as vi-efentwintig jaor
eleen — een z.g.n. „houtskooltekening" ezien van
éne Khete Colwitsch, ak ut goed onthollen hebbe.
Daor hek een peusken stille naor staon kieken. Ut
stellen in een handvol zwatte strepen een paar zwervers veur, muu en geboagen. Op een weg zonder
ende. Gien beumken, gien huusken, gien kerkteurntjen in de wiete. Niks as een eindeloze vlakte. Een
eindeloos mistroostige prentel In verdriet eteikend,
allene tot verdriet te bekieken! Ik denke dat dat
„Kunst" ewes is. ...

4. Uw overbodige geld veilig op te bergen in
een kluis of bij de bank.
Mocht u toch ongewenst bezoek in huis hebben gehad dan is het van het grootste belang,
dat u onmiddellijk de politie waarschuwt en
in afwachting van de komst van de politie er
voor zorgt dat men overal van af blijft.

seert het Rode Kruis voorts jaarlijks vele honderden
ontspanningsavonden.

Het Rode Kruis Korps telt 6000 vrouwen en 6000
mannen, die gespecialiseerd zijn in het verlenen van
eerste hulp, het vervoer en het verzorgen van zieken
en gewonden en daarnaast ook medewerking verlenen aan medisch sociaal werk van het Rode Kruis.
Let u in de weekeinden maar eens op de tien Rode
Kruis-ambulances die op vitale plaatsen van het
snelwe^ennet paraat zijn om na een ongeluk hulp
te bieden.
Dan zijn er de welfare-vrijwilligsters, wier aanta]
aan het eind van dit jaar de 10.000 zal bereiken. Zij
geven gehandicapten en bejaarden thuis een zinvolle tijdsbesteding waardoor de aandacht van het
ziek-zijn of de eenzaamheid wordt afgeleid. In bejaarden-, verpleeg- en verzorgingstehuizen organi-

PLANTENBAK op voet vanaf
14r50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Gevraagd:

leeftijd 16-18 jaar.
Goede omgangsvormen

Mei
21 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
21 Herv. Vrouwengroep dorp
27 Open bejaardenmiddag, Jeugcentrum
14.30 uur
31 Uitvoering Nutsblokfluit en Melodika in
het Jeugdcentrum
31 Bal voor gehuwden in zaal Eykelkamp

Juni:
4 KPO reisje naar Oosterhout (N.-Br).
7 Kegelavond Buurtver. Delden
7 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag
11 Avondvierdaagse
12 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 uur
12 Avondvierdaagse
13 A vondv ierdaagse
14 Avondvierdaagse
14 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag
Juli:
4 Volksfeest Delden
.5 Volksfeest Delden
5 Pretty-markt zwemklub Vorden
De besturen van de verenigingen worden verzocht hun aktiviteiten aan ons door te geven
dan kunnen deze in deze rubriek worden opgenomen.

beslist noodzakelijk.

WULLINK
Vooraan in schoenenmode

Help het

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Rode Kruis
Zondag 25 mei
Touwtrektournooi
aanvang half 2

helpen!
Voor uw

TUINMEUBELEN
natuurlijk:

terrein 't Medler
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

T.T.V. Vorden

i HELMlNK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

