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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Onze pennelikker schrif:
Ziezo, dat zit t'r weer op. A'j dizze krante in de busse kriegt he'w 't allemaol weer
ehad. 'n Aovend veur de o/den, 'n middag veur de kinder, de aovenden veur de
jongeren en natuurlek de geweldigen mooien optoch. Karneval met al zien plezier
en franje is weer veurbi'j. Maor jao wat wi'j, niks duurt t'r ewig. En la'w now maor
eerlik ween, de weergoden wazzen ons dit jaor bezunder goed nao 't zin 't Kon
jao neet better. Kiek now es nao zaoterdag met den optoch. Wat was d'r jao gin
volk op de bene. A'j deur 'e Vordense darp mossen was i'j met de benewagen nog
wel 't beste af, zovölle bekieks was t'r. Maor 't was dan ok de moeite weerd.
Ik vonne dat ze d'r maor heel volle wark van emaakt hadden. Of 't noe de Willempies wazzen of wat de beide voetbalclubs, urn d'r maor un paar te nuumen, 't was
bezunder mooi.
A'j dan zo es umme oew hen kiekt nao andere plaatsen, dan brengt ze 't t'r hier
nog zo slegt neet af.
En dan now maor hoppen dat de luu allemaole weer wat makkeliker met mekare
leaft, want dat is jao de bedoeling van 't karneval. Met mekare feest hollen um un
ander mens te wodden, die t'r weer effen tegen kan en neet lig te nöln oaver dinge
die niks te beduun hebt.
Daorum hoppe ik ok dat onze gemeenteraodsleden allemaole naor 't karneval
bunt ewes, zodat ze in 't kommende jaor, anders dan in 't veurbi'je, neet lik te nöln
maor deurdreajt, bi'j ons in Vorden.
H. Leestman

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
OVER HEEL, DE WERELD . . .
In vele landen en vele landstreken, over heel
de wereld, wordt deze week, vrijdag 5 maart,
aan het begin van de Lijdenstijd, een Gebedsbijeenkomst gehouden. Vroeger geheten: de
Vrouwen-wereldgebedsdag. Nu echter is
IEDEREEN zeer welkom.
In Vorden met zijn buurtschappen wordt deze gebedsbijeenkomst gehouden op a.s. vrijdagavond 5 maart in de Gereformeerde kerk
tegenover het postkantoor aan de Zutphenseweg. Graag geven we dit bericht nodigend
aan u door.
KEBKEDAG/GEMEENTEDAG
De Hervormde Kerkeraad heeft een commissie benoemd om een Kerkedag/Gemeentedag
te organiseren en voor te bereiden.
Vanuit de Kerkeraad hebben zitting in deze
commissie: diaken mevrouw Wtjers, ouderling Remmers, ouderling-kerkvoogd Ruiterkamp, Jeugd-ouderling Aartsen en ds. Krajenbrink. Zrj zullen de oommissie uitbreiden
met gemeenteleden wonend in heel de Hervormde gemeente.
•De eerstvolgende vergadering van de uitgebreide Kerkedag-comimissie zal gehouden
worden op donderdag 4 maart (dus deze
week donderdagavond). Plaats: De Voorde.

AKTIE VOOR DE ZENDING:
PRENTBRD3FKAARTEN
De Zendingscommissie van de Gereformeerde Kerk en van de Hervormde Kerk doen
mee met 'n landelijke aktie: prentbriefkaarten voor de zending. Er is een centraal adres
in Den Haag waar duizenden ansichtkaarten
terecht komen. Vele kaarten hebben waarde
voor verzamelaars. De opbrengst is voor het
zendingswerk bestemd.
Besloten is in onderling overleg om de katie
te beëindigen op 15 maart a.s. Tot die datum
kunt u prentibriefkaarten in vele soorten en
variaties inleveren bfl mevrouw Bolink, Pr.
Bernhardiweg 2 en bQ de heer H. S. J. Albers,

55

LIEVERTJE

leuke kleren waar je
snel bij moet zijn.
ledere week nieuwe
modellen
MODECENTRUM

TEUNISSEN
RUURLO

zondere dienst hoopt ook een klas van de
Zondagsschool mee te werken (één van de
hogere klassen). De kinderen zingen in het
kader van deze gebedsdienst enkele liederen.
In dez edienst wordt opnieuw gestart met de
aktie: NEEM EEN GAST AAN TAFEL. Nadere informatie wordt in de dienst gegeven.
De gezinnen kunnen een spaarbusje, 'n kartonnetje, meenemen brj de uitgangen. Het
gaat om voedselverbetering wereldwijd. We
denken niet alleen aan onszelf, maar zeker
ook aan de anderen. We bidden om en werken voor ONS dagelijks brood. En, niet
iedereen KAN werken. Het is de bedoeling
om deze spaarfbusjes elke dag (als gast) op
tafel te zetten. Tijdens de dienst op de dankdag (woensdag 3 november) worden ze weer
ingeleverd. Vorig jaar heeft deze aktie Gast
aan tafel ruim vijftien honderd gulden opgebracht. Hartelijk dank daarvoor.
De hoop en de verwachting is dat ook dit

t
Koerselman
c:assettes
r I L . V « * WIT B B K L «TA At,

Zutphenseweg 6 (Casa Mia). Ook kunt u
kaarten deponeren in een doos bij de toreningang van de Herv. Kerk. Zo kan het ook in
de Geref. Kerk. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

jaar weer velen aan deze aktie zullen meewerken! Elke dag een kleine gift maakt samen één grote.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugdcentrum
Repetitie muziekver. Concordia In zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Fotohobbyclub, Studio Dolphtyn
Dinsdag:
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwemclub in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in zaal
Smit o.l.v. mevr. Annelies Ttyman.
Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huishoudschool.
Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 september 19.45 uur in Hotel Bakker, ledere
donderdag
Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
gevorderden Nutsmelodikaklub
vond TTV Vorden bfl het clubgebouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorderd^Bblokfluit, beginnelingen melodika
TriniBBi bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklulb De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcentrum; Meisjesklulb De Mub van 20 in het
Jeugdcentrum
Maart:

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 7 maart: 10.00 uur ds. F. J. C. Bredschneyder (Velp). Jeugddienst m.m.v. Jeugdkoor en combo uit Velp; 19.00 uur ds. J. Veenendaal
Woensdag 10 maart (Biddag voor gewas en
arbeid) 19.30 u. ds. J. C. Krajenbrink m.m.v.
Zondagssdhoolklas
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 7 maart: 10.00 uur ds J. B. Kuhlemeier, kindernevendlenst klas l, 2 en 3; 19.00
uur ds. G. O. N. Veenhuizen te Zutphen
R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche) ; door de week woensdag om 19.30 uur.
R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.
ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, tel. 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
dr. J. Wechgelaer, tel. 1566
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'B avonds 7
tot 's morgens 7 uur
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wflkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur In het wflkgeb.
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 spoedreccepten.

6 Feestavond LR De Graafschap in Hotel
Bakker
9 Bejaardensoos zaal Schoenaker
9 Herv. Vrouwengroep Linde
Overleden: B. Hilhorst, oud 32 jaar; J. DerkBRAND MELDEN
13
Bal voor gehuwden in café Eykelkamp
sen, oud 91 jaar.
de
melding
van
brand kan geschieden onder
15 Modeshow Fa. Visser in zaal Hotel
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bty
Bakker
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
16 KPO, damedbeurs Enschede
of de families Etjerkamp tel. 1386 en Klein
16
NCVB
in
zaal
Eskes
Telefoon n«mfl«nt(=lhlll« OR759-939"*
_
Talofrtnn nomaontauuorlran O Ï7 W-3!193
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
17 Herv. Vrouwengroep dorp
gebeld worden.
\JltlVltltIM 1 t™
Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
18 Vrouwenvereniging Wildenborch
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Bejaardenkring,
Jeugdcentrum
13.45
u.
_ •«'— • m*mrr\
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrljdagBEGRAFENISDIENST
20 Jaarlijkse uitvoering1 Oonoordia in zaal
7
INII
1 W »^
moraen van 10-12 uur - Soreekuur weth. G. J. Bannlnk: dondardanmlddaa van
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
Smit te Vorden
^^P^
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur
20 Feestavond Kranenburgs Belang in zaal tel. 1346; bQ geen gehoor 05750-12931.
Schoenaker
GEZINSVERZORGING EN
20 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, filmBEJAARDENHULP
Deze week komen de navolgende onderwer- Bezwaarschriften kunnen bij burgemeester
reps. Onsteinseweg nabij perceel Ruurloavond
pen aan de orde:
spreekuren leidster bejaardenhulp maanen wethouders worden ingediend gedurende
seweg 114, kadastraal bekend gemeente 27 Instuif Disco Buurtver. Delden, zaal
de periode van ter visielegging, alsmede óp
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Vorden, sectie D nr. 8918 resp. D 1852,
1. De wegenlegger.
LeemreiB
de op 14 april a.s. tussen 2 en 3 uur namidSpreekuur leidster gezinsverzorging maaneen aardgaskaststation op te richten;
27 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor, dag en vrijdag van 9-9.30 uur In de konsisdag te houden zitting, alwaar tevens gele2. Aanvragen om Hinderwetvergunning.
Christus
Koning
kerk
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
genheid bestaat de ingediende bezwaar- •— de heer W. v .d. Bosch, van Bronkhorststraat 31 te Borculo, om op een perceel
schriften toe te lichten.
2129.
Ad. 1.
gelegen aan de Ruurloseweg 120, kada- April:
Voor het maken van afspraken Is het kanVan de zitting wordt een verslag opgemaakt.
De wegenlegger
straal bekend gemeente Vorden, sectie E
l Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u. toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
nr. 843 een timmer- en meubelfabriek op
3 Noapruversbal Karnavalsver. De Deur- tel. 05753-2345.
In Contact van vorige week alsmede in en- Dit verslag wordt met de eventuele bezwaarte richten;
dreajers in zaal Schoenaker
kele regionale dagbladen heeft het gemeen- schriften, het advies van burgemeester en
MAATSCHAPPELIJK WERK
tebestuur bekend gemaakt, dat het door hen wethouders en het ontwerp van de legger — A & O Markt, Albers, Nieuwstad 5 te
7 Bond van Plattelandsvrouwen
spreekuren In de konsistoriekamer van de
opgemaakte ontwerp van de Ie wijziging van naar Gedeputeerde Staten gezonden, die de
Vorden om op het perceel Nieuwstad 5 12 KPO
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagde wegenlegger vanaf l maart tot 14 april legger, al dan niet met afwijking van het
kadastraal bekend gemeente Vorden, 13 Bejaardensoos zaal Schoenaker
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
1976 op de afdeling algemene zaken van de ontwerp, vaststellen.
sectie K nr. 4118, een supermarkt en koel14 Herv. Vrouwengroep dorp
van 9-10 uur.
secretarie ter inzage Egt voor een ieder.
installaties op te richten.
Voor het maken van een afspraak is het
15 Vrouwenvereniging Wildenborch
De wegenlegger geeft een opsomming van Ad. 2.
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
Voor een ieder bestaat gelegenheid schrifte- 15 Bejaardenkring Pasen, Jeugdcentrum
openbare, dus voor iedereen toegankelijke,
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345
13.45 uur
lijk bezwaren in te brengen bij het gemeentebuiten de bebouwde kom gelegen wegen, Hinderwet
waaronder tevens begrepen voet- en rijwiel- De volgende personen hebben bfl Burgemees- bestuur tot uiterlijk 12 maart 1976.
17 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, filmSTANKMELDINGSNUMMER
paden en andere wegen voor beperkt ge- ter en Wethouders een vergunning ingevolge Voorts heeft ieder de gelegenheid in persoon
avond
nummer
voor geheel Gelderland 085-482220.
of
bfl
gemachtigde
mondeling
bezwaren
in
te
bruik.
de Hinderwet aangevraagd:
20 NCVB in zaal Eakes
brengen
in
een
openbare
zitting
ten
gemeenDe wegenlegger geeft tevens een omschrij- — de heer H. G. Beumer, Schuttestraat 16
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
tehuize op dinsdag 23 maart 1976 te 10.00 29 Open bejaardenmiddag, Jeugdcentrum
ving van de weg, zoals naam, lengte, soort
te Vorden om op perceel kadastraal be- uur.
14.30 uur
Bronsbergen
10, Warnsveld, tel. 05750en breedte van de verharding, de in de weg
kend gemeente Vorden, sectie P nr. 2482,
15603. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
gelegen kunstwerken, zoals bruggen e.d.
een veehouderij met mestopslag op te
Mei:
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30Verder vermeldt de legger nog de namen van
richten;
zy, die niet in persoon of by gemachtigde op 11 Bejaardensoos zaal Schoenaker
12.30 uur; zo. gessloten.
de onderhoudsplichtigen van de weg alsmede
— de heer H. J. Berenpas, Strodijk 7 te Vor- bovenbedoelde zitting zijn verschenen, zijn 12 Herv. Vrouwengroep dorp
de omvang van het onderhoud.
SPREEKUUR OGZO
den, om voor het perceel Strodak 7 kada- niet gerechtigd tot beroep. Degenen echter, 12 Bond van Plattelandsvrouwen
De wijziging van de legger houdt in een aanstraal
bekend
gemeente
Vorden,
sectie
L
die
tijdig
schriftelijk
bezwaren
hebben
ingeagent
J.
H.
Oonk, elke dinsdag van 18.45
18
NCVB
in
zaal
Eskes
Jaarvergadering
passing aan veranderingen, die zich sinds de
nr. 230, een nieuwe, de gehele inrichting bracht en niet op de zitting zijn verschenen, 20
tot 19.45 uur In het Groene Kruisgebouw.
vaststelling van die legger, op 30 april 1942,
Vrouwenvereniging
Wildenborch
omvattende vergunning voor een veehouhebben voorgedaan. Deze veranderingen bezijn wel tot beroep gerechtigd, Indien zij niet 29 Openbare les nutsblokfluit en melodücame
derij
t mestopslag alsmede de opslag
Het politie-telefoonnummer van Vorden la
treffen wijzigingen in de feitelijke situatie
woonachtig zijn in een gemeente, waar ingeclufb, Jeugdcentrum
van
propaanigas
en
HBO-I
te
verkrijgen;
05752-1230. Bfl geen gehoor gelieve u te
(verharding, bruggen e.d.) of wijziging in de
volge artikel 9, lid l, onder b, of lid 3, der
bellen
kengetal 055 telefoon 264455. De
rechtstoestand (bestemming tot openbare —• de heer C. G. Vliem, ZellediJk 7 te Vorden,
Juni:
plaatselijke politie zal dan contact met u
weg, dan wél onttrekking aan net openbaar
om voor het perceel Zelledjjk 7, kada- hinderwet, openbare kennisgeving moet geopnemen.
9 Aivondvierdaag&e Vorden
verkeer e.d.).
straal bekend gemeente Vorden, sectie F schieden.
10 Avondvierdaagse Vorden
nrs. 2716 en 2403, een nieuwe de gehele
Zij, die in het kadaster voorkomen als rechts»
inrichting omvattende vergunning voor
Avond/vierdaagse Vorden
hebbenden op de in het ontwerp opgenomen
een veehouderij met mestopslag alsmede NJB. Wethouder Bogchelman zal op donAvondvierdaagse Vorden
wegen, alsmede op de zich daarin bevindende
Volwassenen en
de opslag van propaangas en dieselolie te derdag 4 maart a.s. geen spreekuur houden.
kunstwerken en zij die volgens het ontwerp
Tevens maken wij u er op attent dat in verjongeren Jeugd tot 15 jr.
verkrijgen;
als onderhoudsplichtigen of als verplicht om
band met huwelijk van een der medewerkmaandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
tot het onderhoud bij te dragen zQn aangede N.V. Gamog, Bolwerksweg 35 te Zut- sters de gemeentesecretarie op vrijdagmiddinsdag
14.00-17.30 u.
wezen, zfln door burgemeester en wethouders
phen, om op de percelen gelegen aan de dag 5 maart a.e. om 16.00 uur gesloten zal
18.30-21.00 u.
14.00-17.30 U.
persoonlijk
nafoö de R.K. begraafplaats,
woensdag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 W,
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BDDSTOND VOOR GEWAS EN ARBEID
Volgende week woensdag, 10 maart, is het
Biddag voor gewas en arbeid. Aan de avond
van die dag wordt in de Hervormde dorpskerk een bidstond gehouden. Aan deze bij-
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FRICANDEAU

VAN DE HAM
500 gram

HAMLAPPEN

500 gram

SNITZEL

100 gram

SCHENKEL

500 gram

BOOMSTAMMETJE

plm. 400 gram

VERSE WORST fijn
of SAUCI JZEN

648
625
148
388
348
325

500 gram

OLVARIT

krat a 20 euroflessen
van 16,80 nu

voor de kleintjes
potje van 109 voor

129
DAGVERS VOORDEEL
Maandag 8 maart:

75
298

MALSE SLA

Vleeswaren
VARKENSROLLADE

UIT EIGEN GRILL
é r\r\
100
gram

BOTERHAM WORST

200 gram

GEKOOKTE LEVER

HEINEKEN
BIER

100 gram

BERLINER

100 gram

ROSBIEF

UIT EIGEN GRILL
100 gram

179
98
95
75
179

RAUWE LEVER
Dinsdag 9 maart:

ANDIJVIE

158
275

per kilo
heel kilo

Woensdag 10 maart:

58
225

RODE KOOL
VLEESGEHAKT

ZONNETUIN
GROTE BLOEMKOOL f, *
RAAPSTELEN
GRAPE FRUITS

JAFFA'S
4 stuks

2 kilo

GOUDREINETTEN

179
89
98

179

HAND
iy2 kilo

TOT

A&f*

SPECIAAL STUNTVOORDEEL
literblik

FRAMBOZEN-BESSEN
wijn met jonge jenever
literkruik

PATATES FRITES

heel kilo
GRIJPZAK
van 525 nu

189

WASVOORDEEL

475

voor de fijne
was nu voor

pak van
349 voor

DOPERWTEN

189
BABY KALKOEN

475

WITTE REUS

nu 500 gram

Alles zolang
strekt
. , « / . .de
, . , voorraad
.
-.
•
: .i •' ï •

ZEEPPOEDER
vat 3% kilo

998

5££S^

Ï<&^*^

SUPERVOORDEELTJES

Jus d'orange
Appelsap
of

ASO choc. drank

literblik van 145 nu

literpot nu

literfles

VOORDEEL SLIJTERIJ
DE KUIPER
liter

VIEUX

JONGE GENEVER
GENEVER

liter

blik van 6'51 voor

475

A & O LUIERS

pak a 30 stuks

295

Grof gebroken rijst

heel kilo

98

BAMBIX

GRAANVLOKKEN
per pak van 112 nu

98

1325

325
krat a 20 ^liters

1298

69

kuipje 500 gram

DRIE STERREN
liter

WIJN
GROLSCH BIER

ALMIRON B 20

Crox Halvarine
1325

Unox
tomatensoep

109

4 bordenblik

UW DIENST

A&O FILTERZAKJES nummer

UIT ONZE BROODBOETIEIt
BANAANSTAM

deze week

APPELMIXTAART

per stuk

Roomboterwafeltjes

250

298
298
198

BLOEMEN & PLANTEN
LIDCACTUS

deze week voor

FREESIA'S

pracht bos

LANGE VINGERS

A&O
per pak

Nestle
Aarappelpuree

598

groot blik van 808 voor

75

DOPERWTEN

ZEER FIJN
V-z literblik

CALVE PINDAKAAS

jampot van 230 nu

98

198

395

grote bus geen 695 maar

MELKPOEDER

149

2 - 8 0 stuks

HAARSPRAY

ZOETWAREN VOORDEEL

89

179

COMPLETA
ZOO gram

179

Schwarzkopff zeven kruiden

SHAMPOO

GEVULDE KOEKEN

pak a 6 stuks

159

BOKKEPOOTJES

HEERLIJK KOEKJE
per pak

119

flacon van 430 VOQY

330
Nieuwstad 5
Telefoon 1232

Ascot gazonzaad

Grandioxe Welkoopjes

voor een tuinbreed tapijt
Siergazon voor een gaaf groene
grasmat
Stoei-sterkgazon voor onbezorgd
ravotten 1/4 kg - f 3,50, 1/2 kg - f 6,50,
1 kg - f 12,20;

decoratief idee!

GOLD-N
stikstofmeststof
1 x strooien, 'n seizoen
lang volop groei zonder
verbranding
j 3/4 kg- f 5,40,3 kg -f 14,75
• Verder mengmest, compost,
| gedroogde koemest e.d.

B2
sierblokken
voor binnen en
buiten. 10-tallen
toepassingsmogelijkheden. Diverse modellen
v.a.f2,50

Goede en voordelige
damesconfectle
vindt u bij de
grote matenspecialist
CONFECTIEBEDRIJF

Met Welkoop is 't
goed kwasten
vverfproduktert,
beitsen, conser^veringsmiddelen

van geïmpregneerd halfrond hout
hoogte 45 cm van f 29,45 voor f 24,25
hoogte 60 cm van f 34,70 voor f 29,25
hoogte 80 cm van f 40,50 voor f 33,65
per element van 2,50 meter Inclusief
2 regels en 1 paal (prijs per meter resp.
f 9,70, f 11,70 en f 13,45)

Welkoop groei- en
bloeiverzekeraars

Spoorbiels
voor elk doel
Gegalvaniseerde
golfplaten
alle maten
bij
G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

GRATIS
stoere
plastic bal

HENGELO-G., Spalstraat 37, tel. 1713 • RUURLO, Stationsstraat
14, tel. 1541 • VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

LAMMERS

bij aankoop vanaf f 25,(zolang de voorraad strekt)'
Vraag naar de gratis Welkoop tuinkrant.

NIEUW
eiken spoorbiels
eiken planken en
balken
Bielzentafels
KEUNE
Nijverheidsweg 4 Vorden
tel. 05752-1736 - 1737

Tank

NU DE

merkbenzine
Vrije prijzen
zijn verzonden, doen wij een beroep op onze
partikuliere kliënten, om i.v.m. een zo vlot
mogelijke verwerking, NIET tot eind maart
te wachten met het inleveren van de aangiftebiljetten.

Hengelo <gi<i>

bij

G. Weulen Kranenbarg & Zn b.v,
Enkweg 1-3 Vorden Telefoon 05752-1811

ADMINISTRATIEKANTOOR

Vorden b.v.

IL
W

Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

DANSEN

Propaangas
in fles of tank
KEUNE Vorden
tel. 05752-1736 - 1737

Met spoed gevraagd

WALKERS

een flinke

medewerker

Autorijschool T E G E R

Gevraagd: stierkalveren
voor de mesterij.
W. Heusinkveld, telefoon
05753-1728

tel.05753-1461

7 MAART

Beatrixlaan 18 - Vorden - Tel. 05752-1485

Loods te koop, afm. plm.
15 x 25 m. Te bevr. Holtslag, Spoorstraat 28, tel.
05735-2000.
Nieuwe oliekachels
met hoge korting
bij

Hoveniersbedrijf

Fa Gebr. Kettelerij

G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 1508 b.g.g. 2054

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF

Kunstgebitten-reparatie
v

Drogisterij

GEMEENTE%RDEN

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Burgemeester en Wethouders van Vorden roepen sollicitanten op voor de functie van

Opgericht:

beheeiVer

Makelaarskantoor
Van Heeckeren
aan- en verkoop onroerende
goederen - taxaties
onroerende goederen
Ruurlo, B la
telefoon 05735-2385 na 18.00 uur 085-135117

EN TOCH .

Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

. IS

van de in aanbouw zijnde
sportzaal
Salaris nader overeen te komen al naar gelang opleiding en ervaring.
Deze functionaris dient in staat te zijn kleine
reparatie-werkzaamheden te verrichten en
het gebouw schoon te houden. Bekendheid
met de diverse takken van sport is gewenst
evenals het bezit van het EHBO-diploma.
De werkzaamheden zullen gedeeltelijk vallen
in de avonduren.
Minimum leeftijd 25 jaar.
De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn
van toepassing.
Tevens zal worden verhuurd

de kantine

ONBETWIST

die zich in deze sportzaal
bevindt.

UW MEUBEL SPECIALIST!
Zutphrnseweg - \nrdru

Bij de Warme Bakker
komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is l

ASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Zwak alkoholische dranken mogen worden
verkocht. Kleine keuken en magazijn aanwezig.
Gegadigden dienen te voldoen aan de in de
Drank- en Horecawet gestelde eisen.
Belangstellenden voor zowel de functie van
beheerder als van kantinebeheerder worden
verzocht hun sollicitatie te richten aan Burgemeester en Wethouders van Vorden binnen
14 dagen na het verschijnen van dit blad.
Een kombinatie van beide functies behoort
niet tot de onmogelijkheden.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de
afdeling sportzaken ter gemeentesecretarie
(tel. 05752-2323).

Denken aan de toekomst heeft
z'nvoordelen
Nu meteen al.
We vragen u eens te denken aan een paar voordelen
van aardgas:
• veel toepassingen
• milieuvriendelijk
• onzichtbaar transport
• voorraden dicht bij huls
We vragen u er aan mee te werken zo lang mogelijk
van die voordelen te profiteren.
U doet dat als u nu al op 't verbruik bespaart
Zoveel u kunt.
Door bijvoorbeeld 's avonds de gordijnen te sluiten.
Door een graadje lager te stoken. Door geen warmte
door een open raam of deur te spuien. Door niet
onnodig te stoken In lege kamers.
Dat heeft z'n voordelen voor de toekomst

Verstandig met aardgas
Houdt de warmte binnen

Maar u vindt ze nu al op uw gasrekening terug.

N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerkswe^ 35 - Zutphen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

RUURLO
SLAAPKAMERS!
1.

Paliss«mder/wit met 3-drs. kast

SLAAPKAMERS!

595»-

3,

Wit/bruin

5.

Teenerkamer, klepkast en nachtkastje

2, Geheel wit met boekenplank en spiegel

DORPSSTRAAT 29

SLAAPKAMERS!

395,785,350,-

BEDBODEMS
MATRASSEN
KUSSENS
DONSDEKKEN etc. efc.
tegen onze scherpe
prijzen leverbaar!

TELEFOON 05735-1361
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TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

Zeer geslaagd Deurdreajerskarnaval
Vorden/Kranenburg
In alle hevigheid is dit weekeinde het traditionele karnaval van De Deurdreajers - voor
de achttiende maal - losgebarsten boven Kranenburg en Vorden. Met de overhandiging van de sleutel van de gemeente Vorden zaterdagmiddag op 't gemeentehuis door
burgemeester mr. Vunderink en de daarbij behorende bestuurlijke bevoegdheid verkreeg prins Johan de Eerste vier dagen lang het recht de kolderieke scepter te zwaaien over de gemeente Vorden.

Vrijdag kwam de jeugd al in karnavalsstemming omdat aan een aantal kleuterscholen
een bezoeik werd gebracht door de Prins,
Jeugdprins Hertoert l, begeleid door vier adjudantjes, enkele dansmarietjes en leden van
de Raad van Elf, benevens president de heer
P. Eykelkamp. Overal .was het groot feest
en iedereen kreeg een versierde toeter. De
jeugd van het kleuterdagverblijf De Decanije kreeg een echte poppenkast aangeboden.
Sleutels van Vorden
Zaterdagmiddag om half twee werden Prins
Johan de Eeerste, zijn Raad van Elf, bestuur,
president, dansmarietjes enz. officieel ontvangen op het gemeentehuis. De Raad van
Elf arriveerde in een meterslange en hoge
gepavoiseerde schuit en moest halsbrekende
toeren maken om de begane grond te bereiken.
Burgemeester mr. Vunderink, vergezeld van
zijn echtgenote, loco-burgemeester Bannink
en gemeentesecretaris de heer Drijfhout,
heette het gezelschap welkom. Hij wees er
op hoe aan het eigenlijke karnaval vele vergaderingen waren besteed, zowel door B. en
W. als het Deurdreajersbestuur. Hij hoopte
dat Prins Johan als Grootvorst van 't Deurdreajersrijk zich eventueel ook met de restauratie van het kasteel Vorden, de bouw
van de sportzaal enz. zou willen bemoeien,
mits dit geen negatief saldo zou opleveren...
De burgemeester had met genoegen kennis
genomen van punt 9 der proklamatie, dat
prins en gevolg de sportzaal in Vorden wilden afluiren om bij het hanekraaien ochtendgymnastiek te bedrijven. Als Dijkgraaf van
de sluizen van Eefde hoopte hij dat prins
Johan de Eerste zou zorgen dat de waterstand in de Vordense Beek weer enigszins
op peil zou komen. Hjj onderstreepte ook paragraaf 6, dat iedereen zo gek moet zfln dat
het te gek is om los te lopen; met name het
loslopen van honden moet nu kunnen worden getolereerd.
President Paul Eykelkamp dankte voor de
eer om het gemeentehuis beschikbaar te willen stellen en waardeerde het dat men geen
vermakelijkheidsbelasting hoefde te betalen.
Hij hoopte echter dat de gemeente ook meer
soepelheid zou betrachten ten aanzien van
de brandpreventievoorschriften; het karnaval brengt immers de image van Vorden een
beetje naar buiten.
Prins Johan de Eerste (de heer J. Engbers)
toonde in zfln maidenspeech zijn grote erkentelijkheid voor de grootse ontvangst en
was ervan overtuigd dat de gemeente alles
zal doen om alles in goede banen te houden.
Waarschijnlijk zal men volgend jaar de ontvangst in het tot gemeentehuis gerestaureerde kasteel Vorden kunnen houden. Hij
wenste iedereen fijne dagen toe en bracht
een toast op het karnaval 1976 uit.
Nadat de prinsenkapel De Flamingo's (nu
zeven man sterk) vrolijke karnavalsmuziek
speelde en het gezelschap onder het genot
van consumpties goed in de stemming kwam
naderde vanuit de Nieuwstad de grote optocht. Voordat deze het gemeentehuis bereikte overhandigde de burgemeester op het
bordes de sleutels van de gemeente en wenste de Prins veel wijsheid toe in zijn beleid.

bleek een uitstekende buutredner en zijn
grollen en grappen verwekten grote hilariteit. Ook een van de dansmarietjes, Wilma
Besselink, verleende haar gewaardeerde medewerking met schetsjes en leuke imitaties.
Tussen de bedrijven door maakte president
Paul Eykelikaimp bekend dat verschillende
Deurdreajersmedewerkers waren onderscheiden voor hun vele verdiensten. Prins
Bart de Eerste (van 1975) ontving de Prominentenorde van de Deurdreajers van prins
Johan de Eerste, benevens de bijbehorende
oorkonde. Hendrik Besselink, die al vanaf de
oprichting van de karnavalsvereniging voor
achttien jaar geleden steeds zijn volle inzet
had verleend onder meer als bestuurslid, adjudant, Raad van Elf en
klusjesman,
mocht de hoogste onderscheiding in ontvangst nemen te weten de Huisorde van De
Deurdreajers. Ook enkele anderen werden
nog onderscheiden. Op allen werden diverse
alaafs en heildronken uitgebracht.
Tot besluit was er nog volop gelegenheid om
onder leiding van de Prins en zijn gevolg te
dansen. Ook maandag- en dinsdagavond trok
jong en oud naar de Kranenburg, waar de
feestvreugde zowel in de tent als zaal
Schoenaker ten top steeg. Ook nu werden er
weer vele prijzen uitgereikt voor de best gekostumeerden.
Al met al een karnaval van De Deurdreajers,
dat dank zij een voortreffelijke organisatie
van bestuur en vele tientallen medewerkers
en de grote belangstelling voor de achttiende maal een groot succes is geworden.

Maandagavond werden bij het karnaval van
De Deurdreajers de volgende prijzen toegekend voor de beste kostumeringen:
Enkelingen: 1. Zorro; 2. Opa; 3. Tita de tovenaar; 4. Pinda-Chinees; 5. Dikke Deur; 6.
Geef mij de liefde en de gijn;; 7. Willempie;
8. Opoe Bet.
Paren: 1. Ot en Sien; 2. Negerinnen; 3. Hengelose pijpjes; 4. De Opoe's; 5. De soldaten;
6. De Dolletjes; 7. Twee matrozen; 8. Assepoester en de prins.
Groepen: 1. De Rotterdamse vijfling; 2. Spijker in me kop; 3. Kinderbijslag.
Het vierdaagse karnaval van De Deurdreajers is ten einde. In de nacht van dinsdag op
woensdag klokslag twee uur was hiermee
tevens een einde gekomen aan de macht van
Prins Johan de Eerste, die al die dagen daartoe gemachtigd door burgemeester mr.
Vunderink die hem de sleutels der gemeente
had gegeven - over het Deurdreajersrijk in
Kranenburg en Vorden had geregeerd.
Maandagavond was de drukte enorm en
kwamen er meer dan 1500 karnavalsvierders
van heinde en ver. Dinsdag was het wat minder druk maar wel gezellig. Voor de best gekostumeerden werden dinsdag de volgende
prijzen bekend gemaakt:
Enkelingen: 1. Ria Valk; 2. Aardbei; 3. Opa
Clown; 4. Bleke Bet; 5. Deurdreajers; 6. Zuigeling; 7. Machinist; 8. Spook.
Paren: 1. Peppie en Kokki; 2. Oosterse kooplui; 3. Spaans paar; 4. Pipo en Klukluk.
Groepen: 1. Zigeuners; 2. Badgasten; 3.
Troetelpoezen.

Brandweer

team een mooie voorsprong van 12 punten op
nummer twee WIK 2 behouden. De WIK-reserves moesten namelijk tol betalen aan de
sterk opgekomen DVO'ers uit Kyeniborg, die
ook met 2—l zegevierden. Wilhelmina 7 ging
de mist in tegen Hansa 6: 3—O, evenals Wilhelmina 6 tegen Bruvoc 3. Rode lantaarndrager Dash 4 greep met beide kansen de gelegenheid om punten te winnen en zich uit
de degradatiezone te werken; Valto 3 werd
het „slachtoffer": 3—0. Bruvoc 4-Hansa 5
werd l—2.

Uitslag optocht
De volgende prezen werden toegekend aan
deelnemers van de optocht welke georganiseerd was door de Karnavalsvereniglng De
Deurdreajers.
Grote wagens: 1. Het gemeentelijk vraagteken (wisselbeker, SV Ratti); 2. Raderboot
karnavalisten (W Vorden, minimaal verschil); 3. Gelaarsde katten (groep v. d. Linden); 4. Als we nu beginnen, zwemmen we
morgen binnen (zwem- en poloclub); 5. Het
centraal antennesysteem (Het Vaarwerk);
6. Wedt nu ook eens op het juiste paard (LR
De Graafschap); 7. Sneeuwwitje en de zeven
dwergen (Kranenburgs Belang); 8. Bq ons in
Vorden (Wolsing-Burgers); 9. Wij zijn zo
stoned als een garnaal (groep Bijen); 10.
Alternatief jongerenkoor (Kath. Jongerenkoor); 11. Willempie (de Zon).
Kleine groepen: 1. Oude liefde roest niet
(groep Krabbenborg); 2. De Willempies
(groep Buunk); 3. Karnavalsoptocht 1876
(de Zon); 4. De stuntrijders (Kruip-Olthof);
5. Zo geet ut vol vlotter (EHBO); 6. Glaasje
op laat je rijden (groep Gotink); 7. Mijn
naam is Haas (Groot Jebbink); 8. Bie ons
op de boerderi'je (Tolkamp-Gosselink); 9.
Glaasje op laat je rijden (Bulten); 10. Peppi
en Kokki (de Zon); 11. Dag na de karnaval
(Wolsing-Burgers).

oude boerenwagen „Al is e old hee nölt neet
deur maor dreijt". Veel van de groepen waren met een of meer Willempies van André
van Duyn op de proppen gekomen; uiteraard
vormde de praalwagens met Prins Johan de
Eerst, de Jeugdprins Herbert l het mooiste
kijkspel; al' met al 'n geslaagde optocht die
door duizenden werd bijgewoond.
De SAME-trekkers welke de versierde wagens trokken werden gratis beschikbaar gesteld door VLC De Graafschap G.A. te
Ruurlo.
Zaterdagavond ging alles wa karnaval wilde
vieren naar de prinselijke residentie in zaal
Schoenaker op de Kranenburg en de grote
feesttent, waar Prins Johan en gevolg met
de prinsenkapel met hun Deurdreajers tot in
de kleine uurtjes feestvierden.
De jury kende de volgende prijzen toe voor
de beste en origineelste kostumeringen:
Enkelingen: 1. Clown; 2. Boertie; 3. Heilsoldaat; 4. Kozak; 5. Stropdassenfee; 6. Spijker
in mfln kop; 7. Clown; 8. Modepop.

Paren: 1. Friese dienstmaagden; 2. M.M.
Wing-Wang-Wong; 3. Haremdame en Oliesjeik; 4. Oosterse kooplieden; 5. Spaans
echtpaar; 6. Matrozen.
Groepen: 1. Indianen; 2. Lapjes Katten; 3. Dinsdagmiddag moest de brandweer uitrukken voor een brandje in de afvalopslagplaats
Narren en N.
van de A & O op het terrein van de fa. Albers. Dé brand was snel geblust zodat erger
Kinderkarnaval voorkomen kon worden.
Het prinsheerlijke zonnetje dat zondagmid- Voor velen is deze vuilnisbelt een doorn in
dag scheen op het kinderkarnaval bracht 'n het oog. Misschien is een container een betegrote mensenmassa op de been. Ook nu trok re oplossing; al is het vaak moeilijk voor de
de optocht, die nu op de Kranenburg werd enorme hoeveelheid afval van dergelijke begehouden, veel bekijks. Het was een kleurig drijven op tijd weg te krijgen.
schouwspel met vele honderden gekostu- Het zal toch wel mogelijk zijn om wekelijks
meerde kinderen. Met gulle hand werd ieder- het vuil te laten ophalen en naar de storteen met serpentines en confetti bestrooid. plaats te brengen, want zo de toestand nu
In de grote feesttent was geen stoel meer is, is het onhoudbaar. Vooral midden in ons
onbezet. Naar schatting 7 a 800 kinderen mooie dorp en maar niet te denken aan al
volgden het speciale kinderprogramma dat het ongedierte. Men spreekt in Vorden zo
door president Paul Eykelkamp werd ge- vaak over milieu en leefbaarheid...
opend.
Allereerst werd de Jeugdprins Herbert de
Eerste (Herbert Heuvelink) geïnstalleerd
door prins Johan de Eerste en las de Jeugdprins hierna zijn proklamatie voor, waarbij
onder meer de paragraaf dat alle kinderen
maandag en dinsdag vrij hebben van school DASH ZORGT VOOR SURPRISE
met haaden en voeten werd ondersteund. De
Jeugdprins van 1975 Ivo de Eerste (Ivo Ey- Heren eerste klasse Zutphen
kelkamp) kreeg een mooie onderscheiding Dash l zorgde voor een surprise door een
en „had niets meer te vertellen".
2—l overwinning op de Wilhelmina-reserves,
waardoor de Vordense heren kans hebben om
De Trekwagen de staartgroep te verlaten. Hansa 6 drukte
Het hteater De Trekwagen van Marius Prein Wilhelmina 3 nog vaster op de onderste
uit Doetinehem bracht hierna een boeiende plaats: O—3.
poppenkastvoorstelling voor de jeugd. In de Stand: Hansa 5 18—47; Hansa 3 17—43;
pauze werden de prijzen bekendgemaakt Hansa 6 17—39; Hansa 4 17-—37; Wilhelmivan de kinderoptocht, waarbij de jury een na 2 16—25; Bruvoc 2 15—17; WIK 2 15—
moeilijke taak had. Bij de groepen ging de 17; Voorst 116—15; Harfsen l 17—15; Dash
eerste prijs naar het huisje van Hans en l 16—13; Wilhelmina 3 16—2.
Grietje.
Enkelingen: 1. Boelie (robot van Paulus de
Boskabouter); 2. Teddybeer; 3. Corrie van Dames eerste klasse Zutphen
Gorp; 4. Draak; 5. Gevangenisboef; 6. Buitenlands meisje; 7. Karnaval; 8. Middel- DVC/Sparta l houdt de race in de kopgroep
eeuwse dame; 9. Kleine Deurdreajer; 10. goed vol en liet geen punten liggen by Bruvoc 2: O—3, waardoor dit Dierense team een
Turf.
Grote optocht Paren: 1. Drentse kippen; 2. Spijker in de bedreiging voor leider Dash 2 kan vormen.
Voor het gemeentehuis werd hierna het de- kop; 3. Astrix en Obelisk; 4. Boerinnekes; 5. Dash speelde ditmaal niet, maar heeft twee
filé afgenomen van de grote optocht, waar- Boter- en kaasmeisje; 6. Poesjes; 7. Bruids- wedstrijden minder gespeeld en drie punten
voor een grote belangstelling bestond. Er paar; 8. Matrozen; 9. Kleine Deurdreajers; voorsprong op DVC. WIK kwam goed weg
bij Hansa 3 dat met O—3 het onderspit moest
namen meer dan dertig wagens en groepen 10. Roodkapje en wolf.
deel alsmede honderden individuelen, de mu- Na afloop van de poppenkastvoorstelling delven. DVO was zeer op dreef en kon tegen
ziekkorpsen Jubal uit Vierakker, drumband werd er onder leiding van prins en Jeugd- Wilhelmina 3 een forse 3—O zege behalen.
en muziekvereniging van Concordia en Sur- prins nog lekker gehost en gedanst in de gro- Stand: Dash 2 17—42; DVC/Sparta l 19—
sum Corda uit Vorden, Spinola uit Groenlo te tent, terwijl iedereen tot besluit een lek- 39; Valto l 19—36; DVO l 17—35; Harfsen
en enkele drumbands en korpsen uit Zutpen- kere traktatie kreeg.
l 17—32; Hansa 3 19-^29; WIK l 16—28;
Mede door het fraaie voorjaarsweer slaagde
Wilhelmina 3 18—25; Bruvoc 2 17—15; WilZondagavond werd in de feesttent een grote helmina 4 16—10; Wilhelmina 5 14—8; Hande optocht volkomen.
Talrflke Vordense verenigingen, straten, Beierse avond gehouden, waarvoor veel be- sa 4 16—7.
buurten en enkelingen namen deel. Bij de langstelling bestond. De bekende boerenkawagens viel vooral de huizenhoge Raderboot pel De Hooiplukkers uit Lochem verleende Dames tweede klasse Zutphen
op van de W Vorden, evenals de wagen van muzikale medewerking en speelde vele bede SV Ratti met een persiflage op het kas- kende en eigen gecomponeerde melodieën, Almen kwam verrassend goed voor de dag
teel/gemeentehuis Vorden., De zwem- en po- die .een. gezellige sfeer in de feestelijk aange- door leider Dash 3 een puntje af te halen;
loclub bracht de nodige hilariteit met haar klede feesttent brachten. Gert van de Stek- Almen verloor met het kleinst mogelijke vervondst, evenals het Simplistisch Verbond, de kabfzenbos (H. Vreeman) uit Lichtenvoorde schil: l—2» Niettemin blijft het Vordense

Volleybal

blemist J. H. H. Scheyen uit Kerkrade.
Zwart 7 schijven op 6 9 19 20 24 29 en 38. Wit
7 schijven op 16 21 31 32 40 43 en 44. Wit
speelt en wint.
Zwart

Stand: Dash 2 19—50; WIK 2 17—38; Valto
2 16—37; DVO 2 17—35; Hansa 6 16—30;
Bruvoc 3 17—30; Wilhelmina 6-17—21; Hansa 5 16—19; Bruvoc 4 15—13; Almen 15—
13; Dash 4 17—13; Wilhelmina 7 17—12;
Valto 3 17—11.

Damrubriek
Wit

SLAGSPEL IN DE
HOLLANDSE OPENING
Ook de tempozet kan" in deze opening voorkomen: 1. 33-28, 18-23; 2. 39-33, 12-18; 3. 4439, 7-12; 4. 31-27, 20-24; 5. 37-31, 17-21; 6.
49-44, 14-20. Wanneer wit 7. 34-30 speelt,
mag zwart niet achterlopen door 20-25 wegens de tempozet 8. 27-22, 25x34 en 9. 40x20.
Nadat zwart 15x24 of 18x27 (wit: 31x22)
heeft geslagen, volgt 22-17, 11x22, 28x26 met
schijfwinst. Wit kan ook op de zevende zet
in plaats van 34-30 ook 27-22 spelen volgt
18x27; 8. 31x22 en zwart verlokken tot achterlopen 12J18 lijkt logisch, want er dreigde
schijfiverlies door 22-17, 22-18 of 33-29. Wit
speelt evenwel 9. 22-17, 21x12 (11x22, 28x26
met schijfwinst); 10. 28-22, 18x17; 11. 32x21,
16x27; 12. 33-29, 24x33; 13. 38x16 dus weer
een Coup Philippe!
Deze week een probleem van de bekende pro-

sS

(3

G
f&n jonge vzotcurt

De oplossing van het probleem van vorige
week. Wit 5 schijven op 24 29 48 49 en 50 en
2 dammen op 5 en 36. Zwart 5 schijven op
7 8 15 38 en 39 en l dam op 25 was. Wit
speelt 24-20, 15x33, 5-28, 33x22, 36x34, 25x39
en 49-43 of 44.
Goede oplossingen ontvangen van Gerda en
Reinier Gosselink, Henk Grotenhuis ten
Harkel die zelf nog een nevenoplossing had
gevonden (heel knap!), Jos Boudri, Henk
Ruesink, Jan Masselink, H. J. Stentjes en
D. Krol.
H. Wansink, Pr. Bernhardweg 18.

Smidsstraat 2

VIVO

Vorden

SUPERMARKT
n goeie slager

het beste vlees inkopen
en vakkundig afleveren

Telefoon 2308

FIJNE VLEESWAREN
Het is zeker en gewis, Jansen is uw vlees- en vleeswarenspecialist!!!

Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:
De gehele
week:

Gehakt
Verse worst
Runderrollade
Borstlappen
Schenkel
Kroketten
Verse lever
Wien. schnitzel
^™'

Woensdag:

500 gram
doorregen
500 gram
500 gram
500 gram
3 stuks
500 gram

3 stuks
500 gram HACHEE - Hierbij gesneden

Maandag:

Dinsdag:

mager 500 gram

500 gram

Tartaar
Gehakt

3 sfuks
500 gram 250
1000 gram

598
349
548
538
455
98 1
325
298
79 1
298
450

VAN ONZE BANKETBAKKER

ALLES UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

nu voor

Gezinscarree

nu voor

Halvanaise
Duyvis
0,3 liter van 246 voor

ROLPENS
100 gram
KALFSPATE
150 gram
Maandag:
TONGEWORST
100 gram
Dinsdag:
PAARDEROOKVLEES
100 gram

5 kilo
Bintjes
van 590 voor
Geschr. worteltjes 500 gram

Sinaasappels
Kaskomkommer

490

SATUSTIANA'S
ca. 2 kilo
Hollandse
per stuk

Goudreinetten

handappel
mooie 2 kilo

Golden Delicious

grote 2 kilo

Grajft fruits

„Texas" - 4 grote

249
198
225

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Bikkemarde uien

1 kilo

Woensdag:

Groene kool

gesneden 500 gram

6 stuks

DUYVIS ZOUTE PINDA'S
250 gram van 195 voor

DUYVIS KNABBELNOOTJES
4 smaken - van 177 voor

19Q
IC.W

Maandag^i dinsdag:

Mokkastam
Rozijnen cakes

GEBRADEN GEHAKT
150 gram

149

Wij hebben voor het
weekend
HARDE BROODJES

Dïpmixen
Duyvis - 5 verschillende smaken
van 55 voor maar slechts

ENKHUIZER MERGPIJPJES
adv. of naturel van 146 voor

EN STOKBROOD
van de WARME BAKKER

ERA HALVARINE
van 79 voor

BETUWE H.H. Abrikoien
van 195 voor

Ontbijtkoek
Klinkhamer OUDEWIJVENKOEK
/an 145 voor

Bussjnk
van 148 voor

Ouwehand HARING IN ZUUR
200 gram van 181 voof
BETUWE H.H. Kersen
van 214 voor

Pie Vullingen
Jonker Fris - abrlk.r aerdb. of
kersen • per blik slechts

VIYO APPELMOES
3/4 liter van 85 voor

EIEREN
10 stuks

PRUDO GEBAKSBODEMS
van 125 voor

Mixed hagel

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 6 maart 1976

Van Houten

200 gram van 119 voor

De vv Vorden bedankt
het bestuur van de CLV
De Graafschap voor het
verlenen van onderdak
voor onze karnavalswagen.

Wij gaan trouwen op 12 maart 1976
om 15.00 uur in de kerk ie Schale
JüRGEN FELDKAMP
GARMIEN KNOEF
Schale (W.-Duitsland)
Vorden
Lindeseweg 31

Verhuisd:
A. W. Lindenschot
Mosselseweg 20,
Vorden

Voorlopig adres:
445 Lingen Schüttorferstr. 28 (W.-Duitsland)

Nieuw adres:
de Stroet 8, Vorden
tel. 2488

Fruitbedrijf Medler
Golden Delicious
onbespoten
ƒ 4,— per kist
Goudreinetten
Cox Orange

LIESBETH NIJENHUIS
en

BERT BOOT
maken bekend dat de kerkelijke inzegening van hun huwelijk zal plaatsvinden
12 maart om 14.00 uur in de Sint Antonius van Paduakerk te KranenburgVorden.

Verkoop zaterdags
van 9-12 uur

Goede bijverdienste
Ochtendblad
TROUW zoekt
BEZORGERS
Opgaaf: dhr. M. Roodnat, Het Jebbink 27,
Vorden, tel. 1747.
Te koop: jonge konijnen
Holl.; dakpannen en gasgeiser. Na 5 u. H. Doornink, van Lennepweg 4,
Vorden.
Te koop: gezaagd brandhout voor open haard.
ƒ 45,— per kub. meter.
Zelf af te halen bij W.
Breuker, Koetshuis Enzerinck.
Te koop: snijmais kuil,
1,50 4ia. Briefjes inleveren voor dinsdag 9 maart
19.00 uur bij H. J. Eggink, Kostedeweg 7.
Te koop: z.g.o.h. Opel
Kadett de Luxe.
Inlichtingen: Drukkerij
Weevers, Nieuwstad 12,
Vorden
Al voor ƒ 198,— een
heren- of damesfiets in
groene of bruine kleur;
zolang de voorraad strekt
Empo toer dames- en herenfietsen met Torpedo
remnaaf nu ƒ 430,—
Empo sportfietsen met
remnaaf en chroom velgen enz. v.a. ƒ 335,—
Viscount racefiets, lichtgewicht ƒ 650,—
Puch sport-race fietsen,
div. prijzen v.a. ƒ 395,—
Fietsenbedrijf TRAGTER
Zutphenseweg
Te koop:

HANOMAG
diesel
bestelwagen
met zijruiten

Drukkerij
Weevers
Nieuwstad 12,
telefoon 05752-1404
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 1555
Maandag l maart is de
verkoop van de

Toekomstig adres: Brinkerhof 22, Vorden.

Op 9 maart a.s. hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.
H. SCHOT
D. SCHOT-MENGER
Receptie van 16.30-17.30 uur in restaurant
„'t Wapen van 't Medler" te Vorden.

advertentie

op

maandag 15 maart a.s
— 8 uur 's avonds —

in zaal Hotel Bakker

„den Bramel"
Vorden
Volgens de wens van de overledene heeft de
crematie in tegenwoordigheid van de naaste
familie te Dieren plaatsgevonden.

Kaarten
verkrijgbaar
aan de zaak

Heden is in alle rust heengegaan onze geachte
mevrouw

T. Thate-Hirschig

SUBSIDIEWONINGEN:

Personeel, Huurders en Pachters

Wij bouwen op uw grond een royaal woonhuis, uitvoering helft van een dubbel met garage, geheel
compleet inclusief alle bijkomende kosten zoals:
architect, spouwisolatie, aansluitingen gas, elektriciteit en water.

van het Landgoed „den Bramel"

Vorden, 29 februari 1976

WEEKENO-REKLAME
In plaats van kaarten
Dinsdag 9 maart a.s. hopen mijn geliefde
ouders resp. schoonouders
A. MEENINK
en
G. MEENINK-LIGTENBARG
hun zilveren huwelijksfeest te herdenken.
Zij hopen dit te vieren op zaterdag 13 maart
a.s. in zaal Smit te Vorden.
Receptie van 's middags 15.00 tot 16.30 uur
en 's avonds vanaf 19.30 uur.
Hanny Kreeftenberg-Meenink
Bennie Kreeftenberg

Vrijdag en zaterdag:

Onze informatie-folder zenden wij gaarne op uw
verzoek.
r

Parijse soezen
en

Appelcarree's

BOMON BV
Dr. Hubernoodtstr. 7-9, DOETINCHEM, tel. 08340-32341

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Speciaiteif: ZWANEHALZEN

Vorden, maart 1976

UW WARME BAKKER

g OPLAAT
Dorpsstraat - Vorden
bakt

i krentenstoet
12 maart a.s. hopen onze ouders en grootouders
GARRIT LIGTENBARG
en

DINA LIGTENBARG-HARMELINK
hun 50-jarig huwelijk te herdenken.
Wij hopen hen nog lang in ons midden te mogen hebben.
Gerrie en Antonie
Jo en Jan
Dinie en Jan
Hanny en Bennie
Suzan en Roei
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal Smit „'t Wapen van Vorden".

Bericht van inzet

uit grootmoeders tijd
met erg veel krenten

Notaris jhr. mr. J. J. A. Greven te Vorden
bericht, dat:

Deze week:
1,50 per pak

Heden is in vrede ontslapen onze zeer geliefde zuster, tante en oud-tante

De rouwdienst wordt gehouden in de Hervormde Kerk te Vorden zaterdag 6 maart om
11.00 uur.
Hierna zal de begrafenis plaatsvinden in het
familiegraf op de begraafplaats te Warnsveld
om 12.00 uur.
"tièvèr geen bloemen.

KOFFIEBROODJES
5 stuks 2,50

Toeslag op 10 maart 1976 des namiddags om
2 uur in zaal Smit aan de Dorpsstraat 10 te
Vorden.
Te aanvaarden vrij van huur of pacht, bij betaling op 9 april 1976.
Inlichtingen ten kantore van genoemde notaris, Willem Alexanderlaan 5, Vorden, telefoon
05752-2220.

In verband met het huwelijk van een van de
medewerksters is de gemeentesecretarie

vrijdagmiddag 5 maart
om 4 uur gesloten

Anna Everdina Dijkman

A. E. C. van de Helivan der Molen
Utrecht: J. van de Heil
Neven en nichten
Achterneven en
-nichten
Vorden, 2 maart 1976
de Boonk 6

Weékend-reklame:

het perceel bos en weiland, gelegen te
Vorden aan de Zelledijk, groot 2.21.00
ha is ingezet op ƒ 23.000,—.

GEMEENTE VORDEN
Immers uit zijn volheid hebben
wij allen ontvangen
zelfs genade op genade.
Joh. l: 16

Cleveland Ohio J. Dijkman
(U.S. A.): M. G. DijkmanVixseboxse
Santpoort: H. Noltes
J. Noltes-van Buren
Voorschoten: H. Dijkman-Garssen
Vorden: G. van de Heil
J. W. van de Heil

duizenden
zien uw

H. Thate
T. Blom-Thate
N. S. Blom
Caroline en Marise
Capelle a. d. IJssel: J. Jeekel-Thate
J. Jeekel
Robert Jan,» Pieter en
Paul
Dollard des J. P. Thate
Ormeaux (Canada): L. Thate-Bélanger
Annick

Afhankelijk van de grondprijs is de maximale subsidie van ƒ 28.600,— mogelijk.

weer begonnen.

Velen zien
uw etalage

Vorden:
's-Gravenhage:

Vorden, maart 1976
Insulindelaan 21

STAATSLOTEN

Wegens omstandigheden
maandag 8 maart gesloten
Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Tony Thate-Hirschig

Receptie van 15.30-16.30 uur in café-restaurant Schoenaker, Ruurloseweg 64, Kranenburg-Vorden.

geboren te Warnsveld 5 augustus 1888

Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.30
uur en 's avonds tussen
5-7, uur.

Op 29 februari overleed tot onze grote droefheid mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en
grootmoeder

Voorjaarskollektie 1976

BRUIDSJAPONNEN
AVONDKLEDING
ZUTPHEN dinsdag 16 maart
,.de Gulden Helm"
GROENLO dinsdag 9 maart
„Hotel Meijer"

Exclusieve modellen]
van wereldbekende
modehuizen
uit Parijs, Rome,
Wenen, Brussel en
Londen

DOETINCHEM donderdag
11 maart schouwburg Ampnion
LOCHEM donderdag 18 maart
„Hotel Alva"
Aanvang 's avonds 8.00 uur

Te koop bi) inschrijving
Het gemeentebestuur van Vorden is voornemens bij inschrijving te verkopen:
het perceel, kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie K, nr. 2447
(ged.), plaatselijk bekend Smidsstraat 11, omvattende een perceel
grond ter grootte van plm. 125 ml
met woning.
De inschrijving geschiedt op dinsdag 16 maart
1976 van 11.00 tot 11.15 uur, ten gemeentehuize te Vorden.
De inschrijfformulieren, voorwaarden en situatietekening zijn ter gemeentesecretarie (afdeling II) verkrijgbaar.
Kijkdag op vrijdag 12 maart a.s. van 10.00
tot 11.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur.

Verder showen wij in
Groenlo op 9 maart
en in Doetinchem op
11 maart

KAARTEN Incl. koffie en cons. è ƒ 5,50
TEL. RESERVEREN 05448-222 tot 21.00 u.-ook in het weekend
AANVANG ALLE SHOWS OM 20,00 UUR

ctiei'
DE GROOTSTE BRUIDSSPECIAALZAAK
IN OOST-NEDERLAND-OOK IN GROTE MATEN
BELTRUM1
HENGELO-OV.
bij Groenlo
Mr Nelissenstraat 23,

Drtenerstraat 10,

Tel. 05448-222

Tel. 054QQ-11083

VRIJDAG 5 MAART
OP DE MARKT
IN VORDEN

Grote
kaasreklame
Uw specialist:

LET OP ONS VIGNET
KENMERK VOOR:

DEZE WEEK IN DE AANBIEDING
onze specialiteit

Kwaliteit
•¥• Vakmanschap
* Lage prijzen

BELEGEN KAAS
pracht zuivel

7.95

bij ons per kilo

P. Bakker - Lochem

KAASHANDEL
P. BAKKER - LOCHEM

Hofland
Kaasccntrum
SPECIALISTEN IN KAAS

Na het karnaval de portemonnee
leeg, maar vergeet niet 'n GOED
stuk vlees te halen wat toch niet
duur is. Het geeft weer nieuwe
kracht voor het volgend jaar!

ECHTE KADETJES
-.

van de WARME BAKKER
Heerlijk van smaak
Iets fijns voor de zondag!
Haal ze bij

BIEFSTUK
250 gram

voor de

A. G. SCHURINK

SPEKLAPPEN
500 gram

SORBO Produktie Maatschappij B.V.

Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 18771

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

zoeken wij

RIBLAPPEN
500 gram

EEN JONGEMAN

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

Leeftijd 17 a 18 jaar voor de bediening van
onze plasticmachines.

ROOMSCHIJVEN
3 stuks

J. J. Dïjkerman

4,98
2,69
6,30
4,98
2,85
3,60
2,25
2,25
4,25

Liefst LTS-opleiding machine bankwerker

Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334
Tevens zoeken wij voor het

HAMBURGERS
3 stuks

Centrale magazijn SORBO Nederland B.V.

SLAVINKEN
3 stuks

WEEKENDAANBIEDING

ENKELE

Tricot

SCHENKEL
500 gram

herenpyama's

THUISWERKSTERS

maten S-M-L en EL
per stuk

voor verpakkingswerkzaamheden.

Uw zaak:

I^rthuiswerksters dienen minimaal 15 uur
per week beschikbaar te hebben voor dit
thuiswerk.
„ \e v

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

tingen bij onze afd. Personeelszaken,
telefoon 1773.

Voor de boterham:
150
150
150
150
250
250

gram
gram
gram
gram
gram
gram

GEBR. ROLLADE
BOTERHAM WORST
PEKEL VLEES
SNIJ WORST
KOOKWORST eigen fabr.
HOOFDKAAS eigen fabr.

2,39
M9
1r48
165
1,98
1,88

Slagerq Vlogman
Nieuwstad

Vorden

Telef. 1321

VOOR41UW

Voor uw
Elektra, c.v., gas-, water-,
sanitair-, lood- en zinkwerk
Nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden
Installatiebedrijf

WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo (G.) - Tel. 05753-1280
Met volledig erkende Philips- en
Miele-service
steeds

DROGE WAS
AANBIEDING
DROOGREK
voor aan de wand, deur, trapleuning
enz. Drooglengte 5 meter

f 8,25
STAAND DROOGREK
en inklapbaar. Drooglengte 22 meter.
Wit geplastificeerd, van f 42,50 nu

f 32,50
STAAND DROOGREK
in zware uitvoering. Inklapbaar, drooglengte 29 meter, f 62,50 nu

147,50
DROOGMOLEN
40 meter drooglengte. Oranje geplastificeerd met grondanker
f49,95
DROOGTROMMEL
met een droogtrommel bent u onafhan- ,
kelijk van het weer. Altijd kast- of
strijkdroog wanneer u maar wilt.
Prijzen vanaf
f445,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

docltrtffendl

Langs deze weg wil ik
iedereen hartelijk danken
voor de bloemen en kadoos die ik mocht ontvangen bij mijn 80ste verjaardag.
Oma Klein Hekkelder
Vorden, maart 1976
Nieuwstad 13
Te koop: Ierse Setter pub
reu, van goede afstamming. Alleen voor liefhebbers. Zweverink,
Ruurlosew. 16, tel. 2083.

Contact
een

Drukwerk

adidas
•Ut flMfK RMt ót 3 DWKMn

in offset
of boekdruk

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds

dotllrtfftndl

Zutphenseweg - Vorden

Grote of kleine oplagen
\
Kleurendruk of zwart

Vraag eens vrijblijvend advies en prijs

Adverteren

doet verkopen
Tuintopper
Een Forsythia struik
(bloeiend hout)
voor slechts 1,50

Drukkerij Weevers b.v

Voor al uw tuinplanten naaf
Boomkwekerij - Tuincentrum

M. G. Spiegelenberg
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Ruurloseweg 26 - Vorden - Tel. 05752-1464

