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Empo huldigde drie jubilarissen
voor hun trouwe dienst

Vrijdag hing bij de Empo Rijwielenfabriek te Vor-
den de vlag in top. En terecht want het is geen
alleedaagse gebeurtenis dat bij één firma op het-
zelfde tijdstip drie personeelsleden worden gehul-
digd voor resp. 50 en 40 jaren trouwe dienst.
Deze huldiging die officeel plaatsvond in de zaal
van Hotel Bakker viel achtereenvolgens ten deel
aan de heer G. Weekhout (50 jaar in Empo dienst);
mej. D. Jansen en de heer G. Lok (beiden 40 jaar
in dienst bij deze firma).
De direkteur van de Empo, de heer H. B. Ems-
broek, richtte zich in zijn „felicitatiewoord" aller-
eerst to de heer G. Weekhout. „U kwam reeds op
14-jarige leeftijd bij ons in dienst. Een van uw eer-
ste taken was het klaarmaken en verzenden van
duizenden rijwielonderdelen. In die 50 jaren bent
u een oude rot in het fietsenvak geworden. Dat men
tevreden is over uw werk blijkt wel uit het feit dat
Hare Majesteit u reeds de eremedaille in zilver toe-
kende (verbonden aan de Orde van Oranje Nassau)
bij uw 40-jarig dienstverband. Bovendien bent u 't
bezit van de zilveren Empo-speld voor 25 jaren trou-
we dienst en een gouden speld voor 40 jaar dienst-
verband," aldus de direkteur H. B. Emsbroek, die
de heer Weekhout vervolgens een kleuren-t.v. aan-
bood.
Vervolgens richtte hij zich tot mej. D. Jansen. „U
bent de eerste dame die het gepresteerd heeft om in

ons bedrijf 40 jaren tussen de mannen door te bren-
gen. Door uw interesse in het werk hebt u een ver-
trouwensfunktie weten op te bouwen, zodat de ge-
hele loonadministratie, kasbeheer en assistent van
de inkoop onder uw beheer kwamen. Wij kunnen
ons gelukkig prijzen u zolang in ons midden te heb-
ben," aldus de heer Emsbroek. De echtgenote van
de heer Emsbroek speldde de jubilaresse vervolgens
de gouden Empo-speld op.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
Alvorens de heer Emsbroek overging tot de huldi-
ging van de derde jubilarf^werd eerst het woord
verleend aan de burgemeeUn- van Vorden, de heer
Vunderink.
Deze vond het een prestatie dat mensen zolang bij
één en dezelfde firma werken. „U hebt u wel zeer
loyaal opgesteld tegenover <J£ Empo door er zolang
uw beste krachten aan t^fteven. Aan de andere
kant zijn wij er als gemeentebestuur over verheugd
dat de Empo Rijwielenfabriek aan zoveel mensen
werk verschaft,' aldus sprak burgemeester Vunde-
rink.
Namens Hare Majesteit de Koningin speldde hij
vervolgens mej. Jansen de ere-medaille in zilver,
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau op.
Vervolgens werd de derde jubilaris de heer G. Lok
door de heer Emsbroek gehuldigd. „De eerste jaren

hebt u zich in de administratie verdiept. Door deze
werkzaamheden deed u kennis op wat erop het fi-
nanciële vlak bij Empo en de klanten leefde. In
1949 werd u als vertegenwoordiger aangesteld in 't
rayon Betuwe/Veluwe, waar u momenteel nog
werkzaam bent. U hebt u zeer gezien gemaakt in uw
klantenkring, waardoor onze firma een goede naam
verworven heeft," aldus sprak direkteur H. B. Ems-
broek. De heer Lok werd hierna de gouden Empo-
speld van mevr. Emsbroek op de revers gespeld. Zo-
wel mej. Jansen als de heer Lok mochten een en-
veloppe met inhoud van de direktie in ontvangst
nemen.
In feite was er deze middag nog een vierde jubila-
ris. De heer P. H. Emsbroek maakte tijdens deze
feestelijke receptie melding van de geboorte van de
750.000ste Empo-fiets. Deze fiets zal op de perso-
neelsavond in april worden verloot. Rest nog te ver-
melden dat mej. Jansen namens de jubilarissen de
direktie en personeel bedankte voor de geschenken
en gesproken woorden. In welk dankwoord vanzelf-
sprekend ook burgemeester Vunderink werd be-
trokken.

l zilveren damesringetje, aankomen lopen l poes,
l Parker balpoint, l plastic zak met spulletjes, l
sjaal, l portemonnee, aankomen lopen l fox-hond-
je, l knipportemonnee, l bruin hondje, l vinger-
handschoen, l tas, l portemonnee met foto, l shag-
zakje. Inlichtingen: Rayonbureau der Rijkspolitie
te Vorden. Telefoon 05752-1230.

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 UUT
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 UUT
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

SPREEKUL^OGZO
agent J. H. Oonk, elke dif^ag van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.

Z I L V E W W f T EDELSTAAI .

wfff
KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTENMWS
Telefoon gemeentehuis 05752-1541 - Telefoon gemeentewerken. 05752-1841

Openstelling gemeentehuis: maandag, t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannink: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Onderwerpen:

A. Wijziging telefoonnummers.
B. Raadsvergadering van 25 maart a.s.

Ad A.
Wij vestigen er uw aandacht op, dat met ingang
van l april 1975 de huidige telefoonnummers van
het gemeentehuis (1541) en van het bureau van de
Dienst Gemeentewerken (1841) komen te vervallen.
Hiervoor in de plaats komt één nummer nl. 23 23
(5 lijnen). Brandmelding, ook buiten kantooruren
kan eveneens geschieden onder telefoonnummer
2323.
Indien u vanaf l april a.s. voor wat betreft een
brandmelding geen gehoor krijgt, dan kunt u bel-
len:

— het politiebureau, telefoonnummer 1230;
— familie Eijerkamp, telefoonnummer 1386;
- de familie Klein Hekkelder (boekhandel Has-

sink) telefoonnummer 1332.

Ad B.
Op dinsdag 25 maart a.s. vergadert de gemeenteraad
in het gemeentehuis, 's avonds half acht.
Zoals gebruikelijk, geven wij vooraf een overzicht
van de belangrijkste agenda-punten:

1. Vaststelling voorschotten exploitatievergoeding
ten behoeve van de bijzondere kleuterscholen
over het jaar 1975.

Op grond van artikel 75, 4e lid van de Kleuteron-
derwijswet dient de gemeenteraad elk jaar een voor-
schot op de exploitatievergoeding ten behoeve van
de bijzondere kleuterscholen te verlenen.
Voor de vaststelling van dit voorschot voor het jaar
1975 wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal
kleuters over het jaar 1974 en de voor het jaar 1974
vastgestelde bedragen per lokaal en per kleuter.
Deze bedragen per lokaal en per kleuter worden
vastgesteld door de Minister van Onderwijs en We-
tenschappen en zijn voor het jaar 1974 bij beschik-
king van 23-8-1971 KBO/KO-501843 in tweede in-
stantie bepaald op ƒ 38,— per kleuter en ƒ 2450,—

per lokaal. Gezien het bovenstaande kunnen over
het jaar 1975 de navolgende voorschotten worden
verleend:

Voor de Nutskleuterschool:
(3 X ƒ 2450,-) -f (46,6 X ƒ 38,-) = ƒ 9120,80

Voor de R.K. Kleuterschool op de Kranenburg:
(l X ƒ2450,-) -f (25,2 X ƒ38,-) = ƒ 3407,60
Voor de R.K. Kleuterschool dorp:
(l X ƒ2450,-) -f (9 X ƒ38,-) = ƒ2792-

Voor de Prot. Chr. Kleuterscholen:
a. voor „de Timpe":

(3 X ƒ2450,-) -f (71,8 X ƒ38,-) = ƒ 10078,40

b. voor „De Springplank":
(3 X ƒ2450,-) -f (62,2 X ƒ38,-) = ƒ 9713,60

Burgemeester en Wethouders stellen de Raad voor
tot vaststelling van deze voorschotten te beshiiten.

2. Subsidie aan de Oranjevereniging i.v.m.
viering bevrijding op 5 mei 1975:

Bij schrijven van 3 december 1974 deelt de Minis-
ter van Binnelandse Zaken o.m. mede, dat in ver-
band met de viering van het zesde lustrum van de
bevrijding is besloten, dat op 5 mei 1975 de rijks-
diensten zoveel mogelijk gesloten zullen zijn en het
personeel verlof zal genieten.
Lagere bestuursorganen worden verzocht een over-
eenkomstige gedragslijn te volgen. De Stichting van
de Arbeid heeft de werkgevers in overweging ge-
geven, die dag hun werknemers vrij-af te geven met
behoud van loon.
De regering blijft er waarde aan hechten, dat een
inhoudsvolle 5 mei-viering plaatsvindt.
De komende 5 mei dient zich meer van andere
werkdagen te onderscheiden dan een normale vrije
dag.
De 5 mei-viering dient voor het gehele volk, met
name voor de jongeren, betekenis te hebben als een
historische verantwoorde dag van vreugde en be-
zinning.

De regering is van oordeel, dat het accent van de
viering der bevrijding zoveel mogelijk bij de plaat-

selijke en regionale gemeenschappen gelegd moet
worden.
Het college van Burgemeester en Wethouders kan
hiermede instemmen en acht de plaatselijke Oran-
jevereniging de aangewezen organisatie om aan de
5 mei-viering een inhoudsvolle betekenis te geven.
De Oranjevereniging heeft desgevraagd medege-
deeld haar medewerking te verlenen en voor deze
dag een programma speciaal voor de jeugd samen
te stellen.
In verband met het feit, dat Koninginnedag, 30
april, met de gebruikelijke festiviteiten kort voor de
5 mei-viering ligt, is het de Oranjevereniging helaas
niet mogelijk de festiviteiten op beide dagen ge-
heel uit eigen middelen te financieren.
Bij schrijven van 12 maart j.l. heeft het bestuur van
de Oranjevereniging de gemeente dan ook om -een
bijdrage van ƒ 1000,— verzocht in de kosten van de
5 mei-viering. Burgemeester en Weethouders vin-
den dit verzoek alleszins rechtvaardig en stellen de
Raad dan ook voor dit in te willigen.

3. Verder zullen nog de navolgende onderwerpen
ter tafel komen:

— aanvragen en aanvaarden van een bijdrage uit
's Rijkskas ten behoeve van de aanfeg van een
c.v.-installatie in de woning Hoetinkhof 17;

— gemeentelijke garantie hypothecaire geldlenin-
gen ten behoeve van woningbouw;

— vaststelling exploitatievergoeding ten behoeve
van het bijzonder kleuteronderwijs over het jaar
1974;

— beschikbaar stellen van een krediet voor de
bouw van een sportzaal;

— uitgaven en inkomsten Gelderse gemeenten 1967
t.m. 1972.

Tot zover een greep uit de agendapunten. Zoals u
weet, is de raadsvergadering openbaar en indien u
belanghebbende of belangstellende bent, bent u van
harte welkom voor het bijwonen van de bijeen-
komst.

Indien de zaal niet uitpuilt van de mensen, is het
gebruikelijk dat óók de bezoekers een kopje koffie
wordt aangeboden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkoiensten
HERVORMDE KERK VURDEN

10.00 uur: ds. J. Veenendaal (Openbare geloofsbe-
lijdenis en bev. tot lidmaten).
Het lied van de week is: Gezang 42 (Liedboek voor
de Kerken).

KAPEL WILDENBORCH
géén dienst; zie dorpskerk.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur: ds. Kuhlemeier (Openbare geloofsbelij-
denis en kindernevendienst); 19.00 uur ds. P. A.
Bohlmeijer van Eefde.

R. K. KERK VORDEN
/at. om 17 uur en zo. om 10 uur (crèche) Euch.vie-
ring van Palmzondag; om 19 uur Dienst van Boete
en Vergeving. Witte Donderdag om 19 uur Dienst
van het Laatste Avondmaal. Goede Vrijdag om 15
uur H. Kruisweg; om 19 uur Avonddienst. Zater-
dag om 20 uur Liturgie van de Paasnacht waaron-
der toediening van het H. Doopsel en medewerking
van het Jongerenkoor. Paas-zondag om 10.30 uur
(crèche) Paasmis. Paasmaandag om 10 uur Euch.-
viering.

R. K. KERK KRANENBURG
zat. om 19 uur en zo. 8 en 10 uur Euch.-viering van
Palmzondag; om 19 uur Dienst van Boete en Ver-
geving. Witte Donderdag om 20.30 uur Dienst van
het Laatste Avondmaal. Goede Vrijdag om 15 uur
H. Kruisweg; om 20.30 uur Avonddienst. Zaterdag
om 21.30 uur Liturgie van de Paasnacht waaronder
een speciale Geloofsbelijdenis. Paas-zondag om 10.30
uur Paasmis (géén dienst om half negen) opgedra-
gen bij het 40-jarig Priester j ubilé van pater G.
Wienk, ofm. Paasmaandag alléén om 10 uur Euch.-
viering.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
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

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's aronds 7 uur tot 's morgens
7 uur dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

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 vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo 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 het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

BURGERLIJKE,
^Ih^ STAND

Geboren: Gerdina Zweersina, d.v. G. J. Bijenhof en
G. H. Arendsen Raedt; Marsja, d.v. B. G. Nijenhuis
en W. J. M. ter Braak; Sander Hendrikus Martinus,
z.v. H. M. Jansen en J. J. A. M. Klooken.
Ondertrouwd: H. A. Wolsheimer en A. Arendsen;
J. B. H. Wopereeis en E. M. Besselink; E. J. Lub-
bers en B. J. Voor horst.
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SUPER-SLAGERIJ

ROOMSCHNITZELS
VARKENSLAPPEN
ELKE 2E 500 GRAM
VARKENSFRICANDEAU
VAN DE SCHOUDER
OSSESTAART
ELKE 2E 500 GRAM

3 stuks....

500 gram

>/oor

500 gram

500 gram

voor

BESTEL VROEGTIJDIG UW PAASROLLADE

Vleeswaren

PALINGWORST
JACHTWORST
SNIJWORST
NIERBROOD
SLAGERSLEVERWORST

150 gram

150 gram

150 gram

150 gram

250 gram

ZONNETUIN*
heel kilo

per stuk

SPINAZIE
KOMKOMMER
HANDAPPELEN
SINAASAPPELEN
BLOEDSINAASAPPELEN , kfc

2 kilo

DIEPVRIES-VOORDEEL
KABE AUWF TS
HAZEPEPER
BABY KALKOEN
AM KON N

KIIKENROLLADE

IGLO
400 gram, normaal 3,95 NU

plm. 1 kilo

per 500 gram

kilo .

kilo

238
448
224

478
198
98

109
109
119
119
129

98
89

225
249
449

298
410
298
589
925

Alles zolang de voorraad strekt

tweedrank
fles van 2,34 voor

Ananas

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

ZUURKOOL
VERSE WORST

500 gram

FIJN
500 gram

DINSDAG

RAAPSTELEN
STOOFLAPPEN
WOENSDAG

RODE KOOL
VLEESGEHAKT

1 kilo

DOORREGEN
500 gram ...

39
298

98
428

PANKLAAR
500 gram .

500 gram

A&O GRAAG
Waardebon
Tegen inlvering van deze bon ontvangt u

500 GAM

Schouderkarbonade245
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

in onze slagerij brengen wij vanaf volgende week ook een assortiment

verse kip
zie ook onze advertentie van woensdag a.s.

WASVOORDEEL
KNIJPAFWAS «« 79
LUX TOILETZEEP , P«k 179
DM0 ZEEPPOEDER *-,*«*, 598
BONTKRACHT «. 725
DASH

koffer

KOFFER
van 965 voor 725
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Hot ketchup
fles van 1,99 voor

Unie kaas

VOORDEEL SLIJTERIJ
MET GRATIS GLAS
per fles NU

JAMAICA RHUM APPLETON
fles van 14,95 voor

GANZEBOOM
liter

BESSENGENEVER

VARELA SHERRY

GANZEBOOM
liter

op fles geïmporteerd, NU ...

895

1295

945

645

745

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETIEiï

CHIPOLATASTAM
TOMPOUCEN

van 3,40 NU

doos a 4 stuks, van 2,28 NU

298
198

Bloemen en Planten
POTCHRYSANT

DIV. GROENE PLANTEN

Export kwaliteit

per bosje

voor

125
259
198

ZOETWAREN VOORDEEL
CHOCO TOFF
GEVULDE REPEN
GHOGOWAFELS

COTE D'OR
van 1,39 voor

3 pack

HELWA
pak van 1,35 NU

DE LUXE
pak nu ,

VRUCHTENHARTJES
BONBON BLOK

grote zak

COTE D'OR

129
135
115
129
98

165

A O SUPERVOORDEELTJES
HERO l

vruchtenlimon. QO
literfles ^^ ̂ ^

5 tuben van 9,25 voor 495

A & O COLA literfles 75

CLOSETPAPIER pak a 4 rol
van 1,35 NU 119

A & O MACARONIE 500 gram 89

KARVAN CEVITAM fles van 2,28 voor 189

HOY KNAKWORSTJES pot a 8 stuks 98

SPLITERWTEN 500 gram 119
VAN NELLE

Prisma koffie
250 gram 198
HONIG GROENfESOEP 2 pak van 1,90 voor 149

HONIG MIE pak van 1,69 voor 149

VAN.- OF CHOC. VLA MAGERE
liter 99

TGMATEN?OEP KNORR
2 zakjes 89

ZE ZIJN ER WEER: KOELEMAN

augurken 41Q
3/4 pot l M \J

E KOOL MET APPELTJES
3/4 pot 79

ARDITA LOIERS 15 stuks 1,50
ELK 2e PAK 98

ZELLER 1973-ER MOSEL-JAAR UND RUWER
literfles 495

l
Vinet landwijn 9PQ
wit - rood - rosé, per fles van 325 voor •• ̂ ^ \r

SUPERMARKT Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
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Drogisterij
miniprijzen

TEMPO ZAKDOEKJES
van 1,60 nu 1,30

HAARBORSTELS
groot 2r50
klein 1,85

NIVEA CRÈME
geen 2,80 maar 2,25

VINOLIA ZEEP
geen 1,15 maar 0,98

SCHICK SCHEERMESJES
van 2,35 voor 1,65

GROTE FLES REMOVER
geen 1,95 maar 1,35

US DEODORANT
van 6,45 voor 4,95

2 TUBES COLGATE
geen 2,60 maar 2,25

TOILET SPRAY
reuzenbus, citroengeur
van 6,95 voor 3,95

Zolang de voorraad strekt

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
J. M. v.d. Wal & Zn - gedipl.
drogisten - Dorpsstr. 9 - Vor-
den - Telefoon 05752-1301

Knallers
Prachtige kollektie
HANGERS
voor planten
vanaf 3r95

BLOEMPOTTEN
vanaf 3,50

CACTUSBAKKEN
1,95

14,95

6,95

vanaf

KOEKDOOS
Leerdam
van 19,50 nu

PINDASTEL
van 11,50 nu

THEEPOTTEN EN
FILTERPOTTEN
aardewerk vanaf 7,95

BORDEN met decor
diep, plat en dessert
per stuk 1,25

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Extra voordelig
SUPRA KOFFIE
van 258 voor 229

AZET APPELSAP
van 89 voor 69

ANDIJVIE
1 kilo 149

GOLDEN DELICIOUS
2 kilo ... 189

JAFFA SINAASAPPELEN
10 stuks 198

Vrijdag en zaterdag:

GESN. SOEPGROENTE
250gram 98

Maandag en dinsdag:

GESN. KOOLRAAP
SOOgram 49

VANILLE ROOMIJSTAART
Iglo van 425 voor 349

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Vorden - Zutphenseweg 13 - Telefoon 05752-1334

AANBIEDING

„Marynen" koelkast
met diepvriesvak 180 liter

van 650,-
voor

„Ignis" koelkast
met diepvriesvak 180 liter

van 675,-
voor

QQR
OW*/j"

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg - Vorden

Pluimveebedrijf „Boggelaar" B.Y.

heeft in het gebied van Warnsveld
pluimveebedrijven waar ± 50.000
moederdieren worden gehuisvest.

Voor diverse bijkomende werk-
zaamheden is voor deze bedrijven
assistentie nodig. Daarom zoeken
wij op korte termijn een

assistent voor de
pluimveebedrijven

Wij denken hierbij aan een jonge
kracht die eventueel ook genegen
is om in voorkomende gevallen
week-end dienst te vervullen.

Het kan in de praktijk mogelijk
zijn dat hij zo nu en dan tijdelijk
wordt ingezet bij de expeditie-
w-erkzaamheden.

Sollicitaties te richten aan:

PLUIMVEEBEDRIJF

'Boggelaar' B. V.
Boggelaar 3 - Warnsveld - Telefoon 05752-1919

Voor eventuele informaties kunt u, onder het-
zelde nummer, de heer A. Bruins bellen.

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

OPENBARE DORPSSCHOOL
Kerkstraat 17 - Telefoon 1360

OPGAVE
VAN LEERLINGEN
voor het kursusjaar 1975-1976
gaarne voor l april a.s.

De ouders, die reeds een aangifte-
formulier inleverden, behoeven dit
niet opnieuw te doen!

Eventuele nadere inlichtingen worden u gaar-
ne verstrekt door het hoofd der school de heer
G. W. Brinkman, Zutphenseweg 66, tel. 1953.

TE KOOP:

Luxe woningen
te bouwen aan de Rondweg
in het plan Brinkerhof l

Alleen voor inwoners der gemeen-
te Vorden of personen met een
ekonomische binding aan Vorden.
Koopsom vanaf ƒ 113.000,—

Nadere inlichtingen:

J.W. Bijenhof'sBouwbv
Vorden — Het Vaarwerk l — Telefoon 1524

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE :iM

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSEL1NK
de nieuwste creaties binnen.
\J kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Be/trum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
TINIER is ook onze kollektie

Comp/èfs en
4vond/aponnen

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

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

BEIJER-BESSELINK
rat toonaangevende bruidshuis in de
omgeving /

KINDER-
SPIJKERBROEKEN

maat 116 13,90
met kleine

stijging p. maat

textiel en mod«
/chooldermon

Leen nu geld, en spaar
achteraf, voor alle doel-
einden v. ƒ 1000,— t.m.
ƒ 25.000,- (en hoger); afl.
l t.m. 5 jaar (soms langer)
geen informatie bij werk-
gevers enz.; lopende le-
ning geen bezwaar, en
kwijtschelding bij over-
lijden. Ook Ie en 2e
hypotheken. Bel of schrijf
even. Onstenk Financie-
ringen, Grensweg 8, Zieu-
went (Gld.). Tel. 05445-
348 (ook 's avonds).

Te koop (of te huur) ge-
vraagd: huisje met tuin
in omgeving Zutphen,
(Vorden), Baak. Brieven
onder no. 10—2 aan het
bur. van dit blad.

BRENFIX

voor het probleem-
loos aanmaken van
uw open haard

DROGISTERIJ
DE OLDE MEULLE
J. M. v. d. Wal en Zn.
Dorpsstraat 9 - Vorden

PIJPROKEN
MANNENWERK!

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

zie onze speciale
Inversakrant

Adverteren
doet verkopen

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijtsadviezen

VOORJAARS-AANBIEDING

Stofzuigers
Draaifop stofzuiger „Philips"

• Zuigkracht regelaar
• Zeer sterke zuigkracht
• Katrolsnoer
• Verchroomde buizen

Prijs 350,— NU 275,—

Slede stofzuiger „A.E.G."
• Moderne uitvoering
• Handige hulpstukken
• Licht in gewicht
• Prima zuigkracht

Prijs 315,— NU 195,—

Er is ook al een slede stofzuiger
geheel compleet vanaf 159,—

Voor een ruime keus uit deze
Top-merk^n: A.E.G. - Erres - Ex-
celsior - Hoever

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)
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Voorlich-
tings/
kontaktdag
V.LC. De
Graafschap
te Ruurlo

„Op vele bedrijven komen vaarzen en koeien voor,
die meer kunnen produceren dan hun eigenaren
weten" en „probeer aan een dierenarts te verdienen
in plaats van te denken dat die man in een grote
auto rijdt en in een mooi huis woont van jou cen-
ten". Twee krasse uitspraken, gedaan op de voor-
lichtingsdag, georganiseerd door de VLC „De
Graafschap" in 't Wapen van Vorden te Vorden
voor de aangesloten leden afkomstig uit Hengelo
(G), Linde, Ruurlo en Vorden. Thema van deze dag
was: „Samen functioneren, samen sterker zijn, ver-
eist contact en onderlinge bekendheid".
Doel van deze dag was, de onderlinge band te ver-
stevigen en iets op te steken, dat in het bedrijf van
pas kan komen. Aan beide facetten is deze contact-
dag ruimschoots tegemoet gekomen.

KOEL
De heer G. J. Pelgrum uit Vorden, voorzitter van
de landbouwcoöperatie opende de dag, waarvoor
flinke belangstelling bestond, met zijn vreugde uit
te spreken over de aanwezigheid van talrijke dames.
Hij wees er op, dat de boer momenteel in een
stroomversnelling leeft. Achter een stroomversnel-
ling zit dikwijls een draaikolk. Kom je daarin, dan
moet je je hoofd koel houden om eruit te kunnen
komen. Eenzelfde koelheid vroeg hij van de aan-
wezige bedrij f sgenoten. Hij merkte op, dat in de
vereniging, tussen 1970 en 1974 het aantal bedrij-
ven met 9 procent was verminderd, maar het aantal
koeien met 27 procent was gestegen. Verder daalde
het aantal zeugenhouders met 18 procent, maar
steeg het aantal zeugen met 16 procent. Bij de mest-
varkens daalde het aantal bedrijven met 16 procent,
doch steeg het aantal varkens met eenzelfde per-
centage, terwijl op 65 procent van de bedrijven de
leghennen verdwenen, hoewel het aantal kippen
met 13 procent toenam. Cijfers, die volgens de heer
Pelgrum aantonen, dat de bedrijfsrisico's enorm zijn
gestegen.

KOEEEN KUNNEN MEER PRODUCEREN
DAN EIGENAREN VAAK WETEN

Eerste inleider was ir. Y. Tj. Bakker, directeur en
tevens hoofd van de afdeling rundvee van het CLO
Instituut voor de Veevoeding „De Schothorst", die
een aantal aktuele rundveevoedingsvraagstukken

behandelde. Hij stelde, dat in de moderne melk-
veehouderij het streven gericht is op een gemiddel-
de produktie per koe per jaar van 6000 kg melk,
dat wil zeggen 240-250.000 kg per jaar op een be-
drijf met 40 koeien. Dat lijkt veel, maar volgens ir.
Bakker wijst de praktijk uit, dat op veel bedrijven
vaarzen en koeien voorkomen, die meer kunnen
produceren, dan hun eigenaren weten.
Om zo dicht mogelijk bij de top-produktie te ko-
men moeten de dieren met behulp van uitstekend
ruwvoer en voldoende goed krachtvoer worden aan-
gezet tot een hoge voederopname. Vooral de op-
name van veel energie (ZW) is van groot belang,
met name na het kalven. Goede snijmaissilage en
goede voordroogkuil, met een ZW van ongeveer
500-600 gram per kg droge stof, zijn de beste ruw-
voeders voor hoogproduktieve koeeien in de eerste
4 tot 6 maanden van de lactatie. Echter voor dieren
met een lage dag-produkti^Jiebben deze energie-
rijke ruwvoeders bezwarenj^poral als ze tot verza-
diging worden gegeven. De beste kombinatie om de
produktie op te voeren is, aldus ir. Bakker, snijmais-
silage en voordroogkuil. Wel waarschuwde de in-
leider de boeren er voor dragende koeien tot vlak
voor het kalven te veel ene^de te geven, waardoor
het gevaar van melkziekte i^Jdt vergroot. Ook wil-
de hij de snijmais niet tot pulp laten malen, waar-
door het vochtgehalte stijgt en de opname vermin-
dert. Verder adviseerde hij de boeren vooral niet te
bezuinigen op de kwaliteit van het krachtvoer om-
dat hiermee het paard achter de wagen wordt ge-
spannen.

BOER KAN AAN EEN
DIERENARTS VERDIENEN

Over de gezondheidszorg en begeleiding van var-
kenshouderijbedrijven sprak drs. P. J. M. M. van
Gulick, praktiserend dierenarts bij de groepsprak-
tijk te Gemert (Noord-Brabant). In Gemert werken
vijf dierenartsen samen, waarbij het gebied niet in
rayons is ingedeeld, maar waarbij elke dierenarts
een speciale belangstelling heeft voor één diersoort.
Van deze diersoort houdt hij alle literatuur bij, con-
gressen, vergaderingen etc. om op de hoogte te blij-
ven van de nieuwste ontwikkelingen op zijn vakge-
bied.
De praktijk van de heer Van Gulick omvat 130 zeu-

genbedrijven met 7200 zeugen (20 procent meer dan
75 zeugen) en ongeveer 140.000 mestvarkensplaat-
sen; de grootste ongeveer 4000 stuks. 102 fokkers en
mesters hebben zich aangesloten bij de vrije inte-
gratie Gemert, die per jaar 40.000 varkens omzet-
ten. In deze integratie Gemert is de samenwerking
tussen gezondheidsdiensten, dierenartsen, voorlich-
ting en varkenshouderij zeer intensief. Mede hier-
door wist men te bereiken, dat het aantal grootge-
brachte biggen per toom steeg van 8.1 in 1970 tot
9.1 in 1974. Bovendien steeg de groei op de ver-
meerderingsbedrij ven van 285 gram per dag in 1970
tot 308 gram in 1974 en de groei op de mestbedrij-
ven van 564 gram per dag in 1970 tot 650 gram in
1974. Ook steeg het aantal super en IA varkens van
68.8 procent in 1972 tot 73.8 procent in 1974. Ten
aanzien van de beste resultaten bleek, dat deze wa-
ren behaald op die bedrijven waar de hoogste kos-
ten waren besteed aan veterinaire begeleiding en
preventieve kosten aan gd^psmiddelen. Deze resul-
taten zijn bereikt door bepaalde verbeteringen door
te voeren o.a. ten aanzien van: het wassen van de
zeugen voor het biggen; het ontsmetten van navels
en het tanden knippen; het inspuiten van ijzer bij
de biggen en het vacinereijj4|gen vlekziekte, ook bij
zeugen en beren. Verder c^Ptijd castreren en coupe-
ren, vroeg spenen (4-5 weken), het opbouwen van
een vlekziekteschema en het ontwormen van alle
varkens, ook de beren.
Op de bedrijven worden logboeken bijgehouden
waarin iedereen zijn bemerkingen en kritieken kan
schrijven na het bedrijf bezocht te hebben, een re-
gistratie van de afgevoerde zeugen, terwijl per l
april een slachtregistratie zal worden ingevoerd ten
aan/ien van longen en levers, omdat hierdoor
enorm veel schade ondervonden wordt.
De heer Van Gulick stelde nadrukkelijk, dat een
boer een dierenarts niet enkel als een kostenfaktor
moet zien. Bij een goed samenspel kan hij er heel
veel van leren, hetgeen duidelijk een goed rende-
ment afwerpt in het bedrijf.

Een varkenshouder alleen kan niets, aldus de heer
Van Gulick, een dierenarts ook niet. Geweldig goe-
de samenwerking en vertrouwen, niet alleen tussen
varkenshouder en dierenarts, maar ook met gezond-
heidsdiensten en voorlichting is de basis voor betere
resultaten.

Waarom
Lammert Rouwenhorst
met de padvinderij stopte
Een beetje ongeloofwaardig haalden we de schou-
ders op toen we dezer dagen vernamen dat Lam-
mert Rouwenhorst (55) niet langer meer aktief be-
trokken is bij de padvinders van de David I. Alford-
groep.
Wie immers in Vorden over de padvinderij spreekt
noemt in één adem de naam van Lammert Rouwen-
horst. Geen wonder want bijna 25 jaren heeft hij
bij de padvinderij de touwtjes in handen gehad. En
nu is hij geruisloos van het tapijt verdwenen, nog-
maals voor velen een verrassing. „Och je behoeft
toch niet aan de grote klok te hangen dat je ermee
stopt," zo reageerde Rouwenhorst, die desondanks
best bereid was over zijn ervaringen bij de padvin-
derij te vertellen. „Deze periode in mijn leven zou
ik ook beslist niet hebben willen missen."
HOPMAN
Lammert Rouwenhorst maakte voor het eerst in de
jaren '48-'49 kennis met de padvinderij. (Eind '45
was de groep opgericht door de heer W. Spanhaak).
„Door hem en door de voorzitter van de plaatselijke
commissie de heer A. J. Huurneman ben ik bena-
derd. De padvinderij bevond zich toen in een soort
krisistoestand. Dat kwam omdat men bezig was met
het bouwen van een troephuis.
Hierdoor kwamen de padvindersaktiviteiten in het
gedrang met het gevolg dat de groep op een gege-
ven moment slechts 8 verkenners telde in de leef-

tijd van 12-18 jaar." Lammer Rouwenhorst zette
toen zijn schouders eronder met als gevolg dat er
meer leven in de brouwerij kwam. Voortspruitende
uit het „verkennen" kreeg hij te titel van ,hopman'.
Ouderen zullen zich ongetwijfeld herinneren dat de
padvinders in het begin van de jaren '50 jaarlijks
een toneeluitvoering gaven die zeer bij de bevolking
aansloeg. Toen omstreeks 1955 de padvindsters,
waarmee werd samengewerkt, door een vermeend
gebrek aan leiding ophield te bestaan kwam gelijk
het einde aan de jaarlijkse toneeluitvoeringen.
Na enkele ups en downs ging het met de „manne-
lijke" padvinders steeds beter mede doordat een
welpenafdeling (8-12 jaar) werd opgericht. „We
kregen daardoor een betere aansluiting naar de ver-
kenners. Ik had geluk dat we in die tijd konden
beschikken over goede assistent-verkennersleiders.
Mannen als Ko de Boer, Gijs Weekhout, Henk
Meulenbrugge, Wim Kuiper en Karel Lenselink
droegen een enorm steentje bij tot de bloei van de
groep."

PLAATS MAKEN VOOR JONGEREN
„Omstreeks 1970," zo vervolgde Lammert Rouwen-
horst, „liep ik al met plannen rond om plaats te
maken voor jongeren. De leeftijd ging ook mee-
spreken. Jaap Harwig werd toen verkennersleider,
zodat ik als een soort coördinator ging fungeren.
Helaas voor ons emigreerde Harwig 2 jaar later

naar Afrika, waardoor het weer sukkelen werd met
de verkennersleiding.
Totdat op een gegeven moment Bert Turfboer zich
bereid toonde het verkennerswerk op zich te ne-
men, waarbij hij voortreffelijk werd geassisteerd
door Wim Harwig en Bert Beek. Toen was voor
mij definitief de tijd aangebroken om te stoppen.
Ook omdat de werkzaamheden bij de v.v. „Vorden"
veel tijd ging vergen (de heer Rouwenhorst traint
nl. 6 junioren-elftallen en 3 zaterdag-elftallen en
eens per 3 weken de zondagselektie als plaatsver-
vanger van de hoofdtrainer).

PADVINDER MOET ZICHZELF
WEG KUNNEN CIJFEREN
„Eén van de belangrijkste taken voor de leiding van
de padvinderij vind ik te trachten elk jeugdlid mee
te helpen opvoeden tot behoorlijke staatsburgers.
Dat geschiedt dan door het „spelen" in de buiten-
lucht waarbij een vleug romantiek niet is weg te
denken.
Een padvinder moet zichzelf weg kunnen cijferen.
Hij leert zich zelf te behelpen, waardoor hij een
behoorlijke dosis zelfdicipline moet opbrengen. Bij
de patrouilles (teamwork!) dient hij een groot ge-
voel voor hulp aan anderen in zijn „vaandel" te
dragen, zo is althans mijn visie.
De padvinderij heeft mij bovendien over mijn han-
dicap aan het been heengeholpen. Vals medelijden
was er niet. Men zei gewoon doe het zelf maar en
dan zette je door. Ja het is voor mij een nuttige en
prettig bestede tijd geweest," aldus Lammert Rou-
wenhorst die met zijn gedachten nog menigkeer bij
de padvinders zal zijn.
Zo ook de volgende maand wanneer het 30-jarig
bestaan zal worden herdacht. Dit zal zijn op vrijdag-
avond 11 april met een fakkeloptocht door Vorden.
Natuurlijk ontbreekt een kampvuur niet, waarbij
o.a. volksdansen op het programma staan. Lammert
Rouwenhorst zal ongetwijfeld blij zijn met al deze
aktiviteiten van zijn opvolgers.

Ongeval
Bij een verkeersongeluk op de splitsing Horster-
kamp-Beatrixlaan zijn drie personen gewond ge-
raakt. Een van hen is ter verpleging opgenomen in
het streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal in Warns-
veld; de andere twee konden na verbonden te zijn
naar huis gaan. De bij het ongeluk betrokken auto's
werden totaal vernield.

Om ongeveer kwart voor vier reed op de Horster-
kamp, komende van de richting Hengelo G. de
Vordenaar J. N. Deze wilde linksaf slaan de Bea-
trixlaan in. Uit tegenovergestelde richting naderde
een auto bestuurd door B. van Z. uit Vorden. De
auto's kwamen frontaal met elkaar in botsing, waar-
bij N., zijn naast hem zittende echtgenote en Van Z.
zicht. Van Z. bleek bovendien een been en enkel te
hebben gebroken. De drie gewonden werden naar
het streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal overge-
bracht. N. en zijn echtgenote konden na verbonden
te zijn naar huis terugkeren, Van Z. moest worden
opgenomen.

Op de rijksweg Vorden-Warnsveld, ter hoogte van
De Boggelaar juist op de grens van beide gemeen-
ten is een door R. J. V. uit Ruurlo bestuurde auto
door de gladheid gesslipt en tegen een boom ge-
reden. V. en de naast hem zittende G. W., eveneens
uit Ruurlo, liepen verwondingen op. V. werd naar
Het Nieuwe Spittaal vervoerd. De auto was total
loss.

Ongeveer een half uur later gebeurde op ongeveer
dezelfde plek, tien of twaalf meter verder, weer een
ernstig ongeluk. Door de door sneeuwval glad ge-
worden weg, slipte de Vordense automobilist G. S.
en belandde frontaal tegen een boom. De wagen
waarin S. en twee medepassagiers zaten, werd zo
zwaar beschadigd, dat hij weggesleept moest wor-
den. S. werd gewond en naar het ziekenhuis in
Warnsveld overgebracht. Volgens de politie was de
weg ter plaatse spiegelglad; onmiddellijk hierna
werd er zout gestrooid.

Goed toneel van H.T.V.
bij Kranenburgs belang
De buurtvereniging Kranenburgs Belang hield in
zaal Schoenaker de jaarlijkse feestavond voor leden,
huisgenoten en genodigden. Voorzitter H. Wiggers
kon „een volle bak" welkom heten en zag daarin
het bewijs dat de belangstelling voor het werk van
de vereniging groeiende is. Hij deelde mee, dat de
heer H. Kappert, die wegens vertrek zijn funktie
als penningmeester niet meer kon vervullen, be-
noemd was als ere-lid.

Vervolgens kwam de Hengelose Toneel Vereniging
HTV voor het voetlicht met het blijspel in twee be-
drijven „Papa, strijkt de vlag". Het werd bijzonder
goed vertolkt. De heer Wiggers dankte het gezel-
schap namens de vereniging voor hun spel, terwijl
het nieuwe bestuurslid mevrouw Pardijs-Sok, de da-
mes van HTV een bloemetje aanbood.

Tijdens de pauze werd een goed geslaagde verlo-
ting gehouden. Hierna was er gelegenheid tot dan-
sen, waarbij het tot in de kleine uurtjes erg gezel-
lig was. De volgende festiviteit van Kranenburgs
Belang is de traditionele eierzoekwedstrijd voor de
jeugd van 4-6 en 7-12 jaar. Deze zal gehouden wor-
den op Eerste Paasdag.

Jaarvergadering
Vordens Dameskoor
Tijdens de ledenvergadering van het Vordens Da-
meskoor toonde voorzitster mevr. Klein Brinke zich
in haar openingswoord zeer verheugd over de goede
opkomst.

De sekretaresse mevr. Zieverink maakte gewag van
de gebeurtenissen in het afgelopen jaar, terwijl het
financiële gedeeelte door mevr. Wissels uit de doe-
ken werd gedaan. De bestuursverkiezing verliep an-
ders dan normaal, aangezien twee bestuursleden we-
gens gezondheidsredenen af wensten te treden t.w.
mevr. Vlogman en mevr. Zieverink.

Tot nieuwe bestuursleden werden gekozen mevr.
Bargeman en mevr. Lammers, zodat het bestuur er
thans als volgt uitziet: mevr. Klein Brinke; mevr.
Wissels; mevr. v. d. Linden; mevr. Bargeman en
mevr. Lammers. De afgetreden bestuursleden ont-
vingen uit handen van mevr. Klein Brinke een aar-
dige attentie voor het vele werk dat zij voor het
koor hebben verricht.

Mevr. Vlogman viel nog een speciale huldiging ten
deel. In verband met haar 25-jarig lidmaatschap
ontving zij het bondsinsigne. Besloten werd voorts
om een reisje naar Amsterdam te maken, terwijl dit
voorjaar tevens een fietstocht zal worden georgani-
seerd. De dames werden tenslotte opgewekt nieuwe
leden te winnen.

Schooldamtoernooi
Het bestuur van de Vordense damvereniging DCV
is voornemens om ook dit jaar weer een schooldam-
toernooi te organiseren en wel zaterdag 22 maart in
het Jeugdcentrum. Deelnemende scholen zijn: Bijz.
school Hoge; openbare lagere school dorp; Prinses
Julianaschool Wildenborch; R.K. school Kranen-
burg en de openbare school Medler.

Werd voorgaande jaren een aparte competitie ge-
houden voor de jongens en meisjes; dit jaar zal elke
school met een „gemengd" vijftal uit mogen komen.
De leiding van het toernooi is in handen van de
heer Wassink.



BIJ SLAGER
VLOGMAN

onze geheel verbouwde slagerij is klaar.
Wij willen het nu niet over onze kwaliteit hebben,
die is al diverse malen bekroond met de code A. A.
Dat is de Aller-Allerbeste kwaliteit

ij ons is:
Biefstuk - Biefstuk
Lende - Lende
en Leverworst - Leverworst enz.

Daarom zijn wij ook echte vlees - vakmensen.
Onze slagerij is groter geworden...

vanzelfsprekend door de grote drukte en door steeds meer kwaliteitsbewuste kopers van fijn vlees moesten wij wel uitbreiden. U zult versteld
staan van de enorme sortering vleesprodukten die wij u kunnen tonen tegen zo voordelig mogelijke prijzen

Daarom maken wij er een echte „feestweek" van
en kunt u profiteren zo vaak u maar wilt.

(al deze aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag 22 maart a.s.)

Feestrollade
rund of varken

500 aram . ^w i iJ

Keimagere
Speklappen

148500 aram IwU

Diepvries Haantjes

oer stuk ,. iJTÖ

Echte Gelderse
Gekookte Ham

110150 aram Iw

Karbonade
nek - schouder

9Qft
500 aram . bwU

Fricandeau
RQft

500 aram . WwO

Riblappen

R9ft
500 aram . lJC.CJ

Gebraden
Rollade
(IETS FIJNS) "iO C
150 aram t\J\J

Vlogmans
Super-gehakt

500 gram tumlJ

Vlug-Klaar-Vlees
alle soorten...

4 halen - 3 betalen

Runderstooflappen

500 aram . O • O

Echte
Palingworst

7Q150 gram * w

Vlogmans
Verse worst

9Qft500 aram . bllO

Kantklare
Bami en Nasi
EIGEN FABRIKAAT 1QQ
500 aram IwO

Pekelvlees
EIGEN FABRIKAAT 1/1 Q
150 aram ITO

Rundertong

(IETS FIJNS) 19R
100 gram Ik W

Ook voor uw kinderen feest
Donderdag 20 maart begint de verkoop
TOT ZIENS BIJ SLAGERIJ

(bij aankopen) gratis een ballon
EN ALTIJD VOOR U

DE GRATIS HOEFIJZERZEGELS

HOEFIJZER

NIEUWSTAD - VORDEN TEL. 1321



Dennis heeft een broertje.

Zijn naam is
SANDER

Bij het H. Doopsel zal hij
de namen ontvangen

Hendrikus Martinus
H. M. Jansen
J. J. A. M. Jansen-

Klooken

Vorden, 11 maart 1975
Industrieweg la

Wij danken allen harte-
lijk voor de felicitaties,
bloemen en kado's, welke
wij ter gelegenheid van
ons huwelijk mochten
ontvangen.

Jeannette en
Frits Bennink

Warnsveld, maart 1975
Rijksstraatweg 109

Hartelijk dank voor uw
blijken van medeleving
bij het overlijden van on-
ze lieve man, vader en
opa.

Uit aller naam:
Fam. H. Harmsen-

Esschendal

Vorden, maart 1975

Te koop: prima jonge
hennen ras Hubbard met
entingscertificaat. Aan en
tegen de leg. Bretveld,
Ruurloseweg 88, Henge-
lo Gld., tel. 05753-7282.

Te koop: gazonmaaier,
kinderfiets, stofzuiger,
langzaamwasser, centri-
fuge. Na 6 uur. Almense-
weg 24, Vorden.

Paardrijlessen ,,De Hes-
senkamp", Kerkhoflaan,
Vorden, tel. 05752-1736.

Tandem te koop, l jaar
gebruikt. Prins Clauslaan
no. 3.

Te koop: grote partij
zwarte teeltaarde. Transp.
bedr. H. E. Gosselink,
Raadhuisstr. 19, Vorden,
tel. 05752-1493.

Te koop: een marmeren
tafel ƒ 100,-. Tel. 1495.

Bij inschrijving te koop:
1.20 ha goede voordroog-
kuil. Briefjes inleveren
voor a.s. maandag 12.00
uur bij H. J. Maalderink,
Ijzer horst 2, Warnsveld.

G.o.h. 4-pits gasstel (aard-
gas) en een elektr. bak-
oven bij H. Gosselink,
Het Kerspel 6.

Vermist: Siamees poesje
lichtbl. oogjes (scheel),
knikje in de staart. H.
Swart, Holskampweg 2,
tel. 2352.

Te koop: jonge haantjes,
ƒ 1,80 per kg. H. J. Stok-
kink, Lochemseweg 32a,
Warnsveld.

Te koop: kooiwielen 11 x
28; melkkar 4 bussen;
melkzeef. W. Onstenk,
Holskampweg 5, Vorden.

Gevraagd: hulp in de
huishouding, 2 ochtenden
per week. Mevr. Thate,
Den Bramel, Vorden, tel.
1432.

Te koop: dragende maal
21 maart a.d.t. bij A. G.
Schotman, Hamsveldse-
weg 10, Vordm, tel. 6737.

Mevr. Poelgeest, Enze-
rinckweg l, zo«kt voor zo
spoedig mogel?k hulp in
de huishouding/werkster
voor enige halv; dagen p.
week. Voor nadere inl.:
mevr. Idema, Reeoord-
weg 8, tel. 6814.

Oude spullen voor Pretty-
Markt? Bel zwemdub
1270 en we halen t op!

Te koop: Goudpel irie-
len, 3 hennen en l laan.
D. Klein Geltink, S<hut-
testraat l, Vorden.

Aardappelen te koop
Suprise en varkens dnog-
voerbakken z.g.a.n. A. J.
Vruggink, Riethuisweg4,
Vorden.

l liter geparfumeerde

LAMPOLIE
ƒ 5f65

DROGISTERIJ
DE OLDE MEULLE

J. M. v. d. Wal en Zn.
Dorpsstraat 9 - Vorden

Inplaats van kaarten

Woensdag 2 april a.s. hopen wij, met onze
dochter Marieke, ons 12/2-J

arig huwelijk te
herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-17.00
uur in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te
Hengelo (G.).

D. J. ROUWENHORST

C. J. ROUWENHORST-BRUIL

Hengelo (G.), maart 1975
J Raadhuisstraat 14

< >
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Op 23 maart a.s. D.V. hopen wij

R. v. d. PUT

J. v. d. PUT-EILANDER

met onze kinderen de dag te herdenken
dat we 25 jaar getrouwd zijn.

Receptie: maandag 24 maart vanaf 20.00 uur
in Hotel Bakker te Vorden.

•ooooooooo

G. H. PLATERINK

en

J. PLATERINK-BARINK

hopen op donderdag 27 maart a.s. hun
50-jarig huwelijk te herdenken.

Receptie van 15.30-17.00 uur in hotel Meilink
te Barchem.

Barchem, maart 1975
Vordenseweg 11

Maar ook voor komfortabölen en styllsten.
Want we hebben Iets heel aparts „on the
show". Een hoekkomblnatle van allure met
een razend knappe reeks speelse kombina-
tlemogelijkheden.

Losse fauteuils, charmante twee- en drie-
zitsbanken,

hoekelementen en twee- drie-
zltselementen. Kies maar

uit en neem er
uw gemak van.

ïOLUX

Want hoe u het ook keert of wendt, het
soyale, moderne, voorname en uiterst ge-
makkelijke zitten zal uw deel zijn.

Showtlme voor kreatieven; wanneer komt
u langs?

inter-style
VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

Tel. 05750-17332

iSjcS &jot]ger$ van U t/m 14jaar^

Heden is nog vrij onverwacht en kalm van
ons heengegaan, onze lieve vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

DERK BRUMMELMAN
weduwnaar van Christina Rouwenhorst

in de gezegende ouderdom van 91 jaar.

Vorden: J. H. Brummelman

Zutphen: R. H. Brummelman-
Vrugterman

Kleinkinderen en
achterkleinkind

Vorden, 16 maart 1975
Zutphenseweg 78

De rouwdienst zal worden gehouden op don-
derdag 20 maart om 11.45 uur in de Geref.
Kerk te Vorden.

De begrafenis zal plaatshebben om 13.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

GEMEEM VORDEN
Openingstijden stortplaats

In verband met Goede Vrijdag is
de stortplaats op DONDERDAG
27 MAART van 3-5 uur geopend.

Gemeentebestuur van Vordeen

je eigen Spaarplan
om ekgtra geld te grijpen!

cfiaal de folder & de Sticker bij de

Rabobank S

Reklame vrijdag en zaterdag

Gezellig bij het Songfestival

TOMPOEZEN SPECIAAL
CHOCOLADE EITJE
melk en puur, zakje van 150 gram

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

Het lood g i eters werk van
slagerij Vlogman
werd verzorgd door

Huishoudelijke artikelen
Loodgieters bed rflf

Wiltink
Het Hoge 26 - Telefoon 1656
Landelijk erkend gasfitter

trenchcoat
in zeer goede kwaliteitTreS
óók voor de wat grotere matëf
Sportief accent: de grappige sfiksels
die de jonge lijn accentueren
In zachte lentekleuren.

MODEHUIS

(Jisscl
VORDEN TEL (05752) 1381

BIJ DE WARME BAKKER
komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Voor

* ZONNESCHERMEN
* MARKIEZEN
* BALTEX ZONWERING

't juiste adres, ook voor reparatie!
En 't wordt gratis geplaatst!

Dealer Luxaflex jalouziën - Luxa horren -
Luxa rolgordijnen

WONINGINRICHTING

Bert Lammers
Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 05752-1421

WEEKMARKT
I.v.m. Goede Vrijdag op 28 maart
a.s. wordt de weekmarkt verscho-
ven naar

woensdagmiddag 26 maart a.s.
aanvang 3 uw

De Marktcommissie

Gevraagd op het bejaardencentrum

'De Wehme'
TE VORDEN

EEN HUISHOUDELIJKE
HULP
Leeftijd 18 jaar of ouder.

Indiensttreding zo spoedig moge-
lijk.

Salarisregeling volgens richtlijnen
L.S.B.

Sollicitaties en inlichtingen bij de direktrice,
telefoon 1448.

BOUWBOND NVV
BONNEN INLEVEREN
a.s. maandag 24 maart

van 19.30 tot 21.00 uur B. v. Hack-
fortweg 8.

MEISJE
gevraagd voor huishouding en
winkel.

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING

ZON- EN FEESTDAGEN 1975

GOEDE VRIJDAG
donderdag 27 maart:

koopavond tot en met 9 uur

Goede Vrijdag 28 maart
tot en met 6 uur open



Smidsstraat 2

UPERMA
Vorden

Telefoon 2308

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager! 'n goefe slager

RIBLAPPEN

DOORREGEN STOOFLAPPEN

OSSESTAART

VLEESRIBBETJES

Vrijdag:

Maandag:

Dinsdag:

VERSE WORST

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

528

428

229

298

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

HAM
150 gram

CERVELAAT
150 gram

GEKOOKTE LEVER
150 gram

PALINGWORST
150 gram

Bij aankoop van 7,50 aan vlees of vleeswaren
een FIJNE VERSE WORST van 300 grram voor

>-

Bij aankoop van 500 gram magere hamlappen
van 4,98 daarbij ISO gram GEK. HAM voor

ELKE DAG VERS BROOD
en uit onze koeling eerste klas kwaliteitsgebak (

CHIPOLATASTAM
DOOS TOMPOUZEN
KRENTENSTOET
HARDE BROODJES

van 340 voor

voor

400 gram van 159 voor

zak a 5 stuks van 11 voor

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
>«

BLOEDSINAASAPPELS ,,», 189
HOLL. KASANDIJVIE * 136
CHAMPIGNONS
GRAPE^RUIT
WiJNZUURKOOL
RODE PL .

200 gram ....

3 grote voor .

VACUÜM
500 gram ....

GESNEDEN
500 gram voor

Maandag en dinsdag;

STOOFPREI kilo

11» Grote bos Fresia's rechtstreeks van de kweker

SINAASAPPEL
per fles

RIETJES
pak a 50 stuks

DUBRO CITRON DUBBEL
normaal 159 - nu

PEDRO DE RA VELA
fles voor

KOFFER BONTE REUS
van 730
voor 575

HEINZ SALADE
hors d'oeuvre/huzaren - per blik ...

HOBO CHOCOLADESPRITS
pak a 8 stuks ,

CARVAN CEVITAM
fles 0,6 liter

SNELKOOKRIJST
pak a 400 gram bij ons voor

HAK WITTE BONEN IN TOM.SAUS
grote pot

GROOT PAK LANGE VINGERS
nu voor

LITERFLACON GLORIX
van 149 voor slechts

VOLLE NUTROMA KOFFIEMELK
l/2 liter van 163 voor slechts

Uit onze moderne

ZUIVEL-AFDELING
VRUCHTENYOGHURT
y2 liter

MAGERE MELK
fles

2 FLESSEN è 1 LITER VIVO LANDWIJN
voor de weggeefprijs van

ANTAN HUNINK GEHAKTBALLEN
4 stuks per blik

498
189

LITER RAAK UP
ALLEEN BIJ ONS
voor

UNOX ROOKWORST
250 gram van 219 voor

RUYTER MIXED HAGEL
pak a 300 gram

RUYTER VLOKKEN melk en puur
per pak a 200 gram

BLUE BAND HALVARINE
KUIPJE
500 gram

,GILDA" RONDOLLYS
zak a 8 stuks

FLORA OF CATTY HAPKLARE
BROKKEN blik nu

GOLDEN WONDER FRIETSAUS
grote tube ,.

Groente- en vleesaanbiedingen gelcig t/m 22 maart

Potaarde grote zak alleen bij ons voor
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Verwachting van burgemeester Vunderink:

Meer aandacht voor de ontwik-
keling van het kind schenken
„Ik verwacht dat in de toekomst meer aandacht zal
worden geschonken aan de ontwikkeling van het
kind. Vooral op het gebied van het onderwijs ver-
wacht ik dat de integratiegedachte (vloeiende over-
loop van kleuter- naar basisonderwijs) meer toege-
past zal worden."
Burgemeester Vunderink doelde hierbij op de ge-
ïntegreerde katholieke kleuter/basisschool in Vor-
den die in augustus met dit nieuwe onderwijssys-
teem van start zal gaan. Verder is hij van mening
dat ook de zorg voor de peuters zal toenemen (met
een peuterspeelzaal is het gemeentebestuur overi-
gens al druk bezig).
Burgemeester Vunderink die deze verwachtingen
dinsdagavond uitsprak tijdens een vergadering van
de NCVB afd. Vorden, waarvoor hij een lezing
hield over het onderwerp „Taak van de burgemees-
ter en burger in de moderne maatschappij", ver-
wachte voorts dat de bevolking van Vorden niet zal
toenemen. Ook voorspelde hij een afname in de
landbouw; toename van de rekreatie in Vorden;
nieuwe voorzieningen op het gebied van de vrije-
tijdsbesteding; geen toename van de industrie.

BEKIJKEN IN RUIMER VERBAND
„Ook is er een tendens dat de afstanden kleiner zul-
len gaan worden. Ik wijs hierbij op verdere concre-
tisering van de gewestvorming. Dit betekent dat er
veel voorzieningen in groter verband moeten wor-
den getroffen. Wellicht zijn we dan wat Vorden be-
treft op de schouwburg in Deventer aangewezen en
moeten we voor liet „overdekt" zwemmen eveneens
naar een belendende gemeente. Ik wil met deze
voorbeelden alleen maar zeggen dat we één en an-
der in de toekomst in ruimer (groter) verband moe-
ten bekijken," aldus de burgemeester.
Waar de burgervader zich verder mee bezig hield

was o.a. de vraag „hoe kunnen we de burgers meer
betrekken bij het bestuursbeleid. „Er ontbreekt nog-
al eens een wisselkring tussen burger en bestuurder.
Voor een optimale wisselwerking is nog steeds geen
goede methode gevonden. Natuurlijk zijn er metho-
des zoals bijv. d.m.v. hoorzittingen, enquêtes etc.
Van groot belang is dat de bestuurder wil luiste-
ren naar het woord van de burger. Aan de andere
kant moet de burger begrip tonen voor de bestuur-
der wanneer blijkt dat het individueel belang in-
druist tegen het algemeen belang."

Burgemeester Vunderink wilde wel kwijt dat zijn
ervaringen met het inspraak geven aan de burgers
niet zo erg florissant zijn Hij doelde hierbij op het
komplan, waarbij slechts 2 burgers hun visie gaven.
„Toch is dit komplan van grote betekenis voor ons
dorp. Wat willen wij? Wel of geen verkeersader
door het dorp? Voelen we wat voor de oude Brink-
gedachte, zodat misschien de lagere school ver-
plaatst moet worden naar een ander punt in het
dorp k Belangrijk genoeg allemaal, dacht ik."

ZELFINITIATIEF
Veel waardering toonde burgemeester Vunderink
voor het partikulier initiatief. „Dit geef ik een be-
langrijke plaats in het hele gebeuren van de ge-
meente. Uit „het zelf iets beginnen" kan een groot
projekt voortkomen. Het behoeft niet altijd van de
bestuurder uit te gaan," aldus luidde zijn mening.
Burgemeester Vunderink die in zaal Eskes een aan-
dachtig gehoor vond bij de dames van de NCVB
(waarvan velen voor deze gelegenheid vergezeld wa-
ren van hun mannen) ging tijdens zijn lezing ver-
der nog in op onderwerpen als rekreatie en land-
bouw ( waarbij de belangen vaak tegengesteld zijn);
milieuproblemen, welvaartsproblemen e.d.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

EEN GAST AAN TAFEL
In de Bidstond voor gewas en arbeid (gehouden op
de Biddag, woensdag 12 maart, in de Hervormde
kerk) is opnieuw gestart met de aktie: Neem een
gast aan tafel. Vele gezinnen hebben bij de uitgang
van genoemde kerkdienst „een kartonnetje" mee-
genomen. Het is de bedoeling dit busje op tafel te
zetten en er elke dag 30 cent in te doen. Zo hebben
we er een gast aan tafel bij.
Zo probeeren we bij te dragen in blijvende voedsel-
verbetering in de arme landen van de derde wereld
(o.a. door lanclbouw-projekten).
Deze aktie (Een gast aan tafel) is een steeds door-
gaande aktie van de NOVIB is Nederlandse Orga-
nisatie Voor Internationale Bijstand (samenwer-
king). In de kerkdienst op Dankdag (woensdag 5
november) kunnen de gevulde kartonnetjes inge-
leverd worden.
Bij de plaatselijke contact-persoon voor de NOVIB
(de heer J. C. Krajenbrink, Ruurloseweg 19, Vor-
den) zijn nog kartonnetjes verkrijgbaar.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond voor Plat-
telandsvrouwen belegt op woensdag 26 maart een
bijeenkomst in de zaal van Hotel Smit. Die avond
zal de heer J. H. de Jong, president-direkteur van
de Nedac B.V. een lezing houden over huishoude-
lijke artikelen.

Voetbal
RATTI-SOCII: 2-2
De strijd in de kopgroep is nog steeds onbeslist; de
beide gegadigden Ratti uit Vorden en Socii uit
Vierakker-Wichmond hebben in een spannend duel
de puntjes broederlijk verdeeld: 2—2.
Ratti kwam in het veld met Wim Nijenhuis als in-
valler voor de geblesseerde Wim Bekken. B. Over-
beek speelde nu als linksbinnen, Nijenhuis op de
linkervleugel. Beide ploegen waren in het eerste
kwartier zeer aktief, maar de achterhoedes konden
alle gevaar weren. Ratti drukte hierna door. Nadat
eerst een fraai schot van middenvelder H. Haver-
kamp ternauwernood door Socii's defensie kon wor-
den weggewerkt, konden de Kranenburgers toch de
leiding nemen. Nijenhuis kreeg een fraaie pass van-
uit het midden en /ette scherp voor, waarna een der

Socii-verdedigers in paniek in eigen doel schoot:
1-0.
Na de thee kwam Socii opzetten om de gelijkmaker
te scoren. Dit lukte eerst na vele verwoede pogin-
gen, waarbij Ratti-doelman Huitink vaak redding
bracht. Een vanaf de recht^fcleugel genomen hoek-
schop werd door de Ratt^goalie verkeerd beoor-
deeld en via zijn vuisten belandde de bal in eigen
doel: 1—1. Ratti kwam opnieuw aan de leiding.
Middenvoor G. Huitink werd bij een aanval onder-
uit gehaald binnen het strafschopgebied. De arbiter
kende terecht een strafscho^fcpe, die door Overbeek
feilloos werd genomen: 2-^r
Ratti dacht de overwinning behaald te hebben,
maar vier minuten voor tijd, toen de Ratti-defensie
bij een vrije trap te lang treuzelde, zag Socii's mid-
denvoor kans de bal in de uiterste rechterhoek te
deponeren: 2—2. Gezien het speelbeeld gaf deze uit-
slag de verhouding goed weer. A.s. zondag speelt
Ratti l thuis tegen Den Dam.

GELIJKSPEL ZATERDAGVOETBALLERS
Vorden l (afd. zaterdag) benutte de vrije dag voor
het spelen van een oefenwedstrijd tegen SKVW.
Voor de rust werd het een matige vertoning waar-
bij geen der ploegen tot werkelijke scoringskansen
kwam. Het bleef 0—0.
In de vijfde minuut van de tweede helft profiteer-
den de bezoekers van een fout in de Vordense de-
fensie 0—1. Dankzij een voortreffelijk spelende
Heyink op het middenveld gelukte het Vorden een
veldmeerderheid te veroveren. Dankzij een fout van
de SKVW-doelman, die de bal losliet, was het Sloet-
jes die voor de eindstand 1—1 zorgde.

VOETBALVERENIGING „VORDEN"
ORGANISEERT BOSLOOP
Aangezien er voor a.s. zondag slechts één wedstrijd
op het programma staat (Vorden 6—Wolfersveen 3)
heeft het bestuur van de voetbalvereniging „Vor-
den" besloten om voor haar leden een bosloop te
organiseren.
Aa 11 deze bosloop kunnen behalve de voetballers
van de afd. zaterdag en zondag eveneens de A- en
B-junioren meedoen. De heren J. Jansen en Joh.
Pardijs hebben een aantrekkelijk parcours uitgezet
in het Galgengoor. Voor de dames van de leden is
een aangepast parcours uitgezet. De organisatoren
rekenen op een grote deelname.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma voor de afd. zaterdag van „Vor-
den" luidt: Wilp l—Vorden 1; Zelos 5—Vorden 2 en
Vorden 3-EGVV 1.

Waterpolo
TWEEMAAL WINST VOOR
HEREN POLOERS VAN VORDEN
Het eerste herenzevental van „Vorden" speelde za-
terdagavond in het overdekte bad te Éefde twee
„thuiswedstrijden". De eerste ontmoeting tegen De
Berkel uit Lochem werd door Vorden verdiend met
4—2 gewonnen.
In de eerste periode had Vorden een duidelijk over-
wicht. De aanvallen waren snel van opzet zodat er
diverse mogelijkheden tot scoren werd geschapen.
Ar jan Mengerink drukte het overwicht in twee
doelpunten uit. In de tweede periode vatte Vorden
den de strijd aanvankelijk te licht op, zodat De
Berkel terug kon komen. Slordig uitverdedigen le-
verden de Lochemers twee doelpunten op: 2—2.
Wakker geschud door deze treffers kwamen Men-

gerink c.s. in de derde periode heel wat beter voor
de dag. De Berkel werd voortdurend gedwongen 'n
verdedigende houding aan te nemen maar kon toch
niet verhinderen dat Mengerink de stand naar 4—2
schoot. In de laatste periode deed de thuisclub het
wat kalm aan. Weliswaar ontstonden er kansen, er
werd echter slordig mee omgesprongen zodat het bij
4-2 bleef.

De tweede ontmoeting die Vorden zaterdagavond
speelde was tegen Esca 3 uit Arnhem. In de eerste
periode waren de bezoekers duidelijk aanvallend de
betere ploeg. Esca kreeg toen ook veel kansen. Doel-
man Ter Heurne behoefde echter nauwelijks in ak-
tie te komen, want de Esca-aanvallers hadden het
vizier te slecht gericht. Het bleef 0—0.
In de tweede periode scoorde de Esca midvoor al
gauw, waarna Gotink de partijen weer naast elkaar
bracht 1—1. Ondanks het feit dat Vorden hierna
met een man minder moest spelen (Mengerink werd
uit het water gezonden) gelukte het Rikkerink de
stand op 2—1 te brengen.
De derde periode gaf een gelijkopgaande strijd te
zien, waarbij éénmaal werd gescoord. Rikkerink
bracht nl. de stand op 3—1.
De laatste periode speelde Esca aanvankelijk met 6
man, waardoor Gotink de stand op 4—1 kon bren-
gen. Even later werd het 5—1 door Mengerink waar-
na vlak voor tijd de eindstand 5—2 werd bereikt.

GRAETZ KLEURENTELEVISIE
vanaf 1595r-

FA BREDEVELD
Zutphen - Telefoon 13813

Eigen servicedienst

VORDENSE DAMES VERLOREN
TWEEMAAL IN ARNHEM
De dames van Vorden hebben weinig plezier be-
leefd van hun „uitstapje" naar Arnhem waar voor
de competitie twee wedstrijden moesten worden ge-
speeld.
De eerste ontmoeting tegen Nathando uit Arnhem
werd door Vorden met 4—2 verloren. Het was een
gelijkopgaande strijd waarbij de thuisclub halver-
wege de eerste helft een 1—0 voorsprong nam. Na-
dat Jet Smit voor de gelijkmaker had gezorgd, werd
het juist voor de rust 2—1 in het voordeel van
Nathando. ^^
Na de hervatting opnid^p een spannende strijd,
waarbij het Vorden d.m.v. een doelpunt van Leonie
Sikkens gelukte de stand op 2—2 te brengen. De
Arnhemse dames liepen hierna uit tot 4—2, waarna
Anneke Sikkens de eindstand op 4—3 bracht.

De tweede ontmoeting te^R het Arnhemse AZC '82
eindigde voor de Vordense dames in een grote des-
illusie. Qua balbehandeling, snelheid en spelinzicht
werd Vorden duidelijk overklast. Het was dan ook
geen wonder dat de doelpunten bij de regelmaat
van de klok werden gescoord. Bij de rust keek Vor-
den reeds tegen een 4—0 achterstand aan, waarna
in de tweede helft de voorsprong van AZC uitgroei-
de tot 7—0. Vorden slaagde er niet in hier iets tegen-
over te stellen.

Dammen
STRIJD OM GELDERSE DAMTITELS
GING ZATERDAG IN VORDEN VAN START
Zaterdagmiddag werd in het jeugdcentrum te Vor-
den een begin gemaakt met de strijd om het Gel-
ders kampioenschap voor jeugdvij f tallen en aspi-
rantvi jf tal len. Bij de jeugd nemen hier de volgende
teams aan deel: DVH (Huissen); DIO (Wolfheze);
BDV (Bennekom) en DCV (Vorden) met twee
teams. Er werden deze dag twee ronden gespeeld.

De uitslagen waren: DIO (Wolfheze)—BDV (Ben-
nekom) 4-6;DCV A (Vorden)-DCV B (Vorden) 10
-0; BDV (Bennekom)-DCV A (Vorden) 7-3; DVH
(Huissen)-DIO (Wolfheze) 9—1. De stand luidt mo-
menteel: 1. BDV (Bennekom) 2 gesp. 4 punten; 2.
DVH (Huissen) 1-2; 3. DCV A'(Vorden) 2-2; 4.
DCV B (Vorden) 1-0; 5. DIO (Wolfheze) 2-0.

Bij de aspiranten nemen de volgende clubs deel:
DVH (Huissen); DCL (Lent); WSDV (Wagenin-
gen); DCH (Harderwijk); DCV (Vorden) en DVD
(Doetinchem).

De uitslagen van zaterdagmiddag waren: DVH
(Huissen)-DCL (Lent) 9-1; WSDV (Wagenin-
j*en)-DCH (Harderwijk) 7-3; DCV (Vorden)-
DVD (Doetinchem) 8-2; DCL (Lent)-DVD (Doe-
tinchem) 4-6; DCH (Harderwijk)-DCV (Vorden)
0-10; DVH (Huissen)-WSDV (Wageningen) 8-2.

De stand luidt: 1. en 2. DVH (Huissen) en DCV
(Vorden) 2 gesp. 4 punten; 3. en4. WSDV (Wage-
ningen) en DVD (Doetinchem) 2-2; 5. en 6. DCL
(Lent) en DCH (Harderwijk) 2-0. Zowel bij de
jeugd als bij de aspiranten worden de ronden 3, 4
en 5 op zaterdag 29 maart in Arnhem gespeeld.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van de Vorden-
se damclub DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld: Dimmendaal—Breuker 2—0; Sloetjes—Nij-
enhuis 1 — 1; Esselink—Abbink 2—0; Wiersma—Mas-
selink 2—0; A. Wentink—Oukes 1 — 1; Teerink—Hoe-
nink 0—2; Ter Beest—Scheffer 2-0; Harmsma-Van
Dijk 2-0; j. Boudri-H. Boudri 2-0; J. Reuver-H.
Ruessink 2—0; H. Graaskamp—R. Gosselink 1—1;
E. Bartnk—E. Bruinsma 2-0; H. Vreeman-G.
Brnmmelman 0-2; C. Ridder-G. Buunk 2-0; C.
van OH-H. Brinkerink 0—2; A. Janssen—G. Oplaat
2-0; R. Bruinsma-G. Buunk 0-2; A. Grefhorst-
E. Bruinsma 2—0.

Motorsport
CROSSERS VAN „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
HEBBEN PROGRAMMA ROND

De crossers van de Vordense motorclub „De Graaf-
sc haprijders" kunnen zich binnenkort weer naar
hartelust op hun motor uitleven, ge/ien het pro-
gramma dat is vastgesteld. Voor de onderlinge
crosswedstrijden zijn de volgende data vastgesteld,
waarvan de beste 10 manches /.uilen meetellen voor
het clubkampioenschap. Dit geldt zowel voor de A-
als de B-crossers. In deze A-klasse rijden alleen
,,Startbewijshouders Cross", terwijl in de B-klasse
alle overige rijders rijden.

De data van deze wedstrijden zijn: 12 april; 17 mei;
7 juni; 21 juni; 9 augustus; 23 augustus en 6 sep-
tember. De wedstrijd van 7 juni zal in het teken
staan van het 25-jarig jubileum. Wat betreft de be-
trouwbaarheidsritten, hier zijn reeds 4 wedstrijden
gereden. Op het programma staan nog: 27 septem-
ber Hellendoorn; 4 oktober Oost-Gelderlandrit en
11 oktober Meppel. Van de/e in totaal 7 wedstrij-
den zullen de vijf beste prestaties beslissend zijn
voor het clubkampioenschap.

Voor de beste totaalprestatie uit de betrouwbaar-
heidsritten en de cross wordt de „Deldentrofe" be-
schikbaar gesteld. Ook dit jaar zal er een trial/be-
trouwbaarheidsrit van ca. 20 km worden gehouden.
Als datum is gekozen 19 april a.s. Deelname is mo-
gelijk voor crossleden en •eventueel clubs uit de om-
geving. Het parcours zal worden uitgezet door de
heren J. Harkink en H. Oonk. Dit jaar zullen er
twee onderlinge clubwedstrijden tegen Hamac uit
Harfsen worden verreden t.w. 27 mei in Harfsen
en 17 juni in Vorden.

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

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij
Bridgeklub in hotel Bakker
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond N W

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal Smit
Reptitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum

Vrijdag:
VMorgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
CJV-klubavond in het Jeugdcentrum

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

Maart:
20 Bejaardenkring in het Jeugdcentrum
22 Schooldamwedstrijden in het Jeugdcen-

trum
26 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
27 Hervormde vrouwengroep Wildenborch
31 Meubel- en tapijtshow Helmink
30 Eierzoekwedstrijd Kranenburgs Belang
31 Onderlinge wedstrijd LRV De Graaf-

schap in De Gompert te Hengelo (Gld.)

April:
2 Vordens Huisvr. Orkest. Avond voor be-

jaarden en invaliden in zaal Smit.
8 Bejaardensoos Kranenburg

12 Doe-maar-raak-dag Dash, Jeugdcentrum
12 Dropping Buurtver. Delden
15 Lezing NCVB in zaal Eskes
15 Jeugdcentrum: Nutsavond acupunctuur
17 Hervormde vrouwengroep Wildenborch
22 Hervormde vrouwengroep Linde
23 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Mei:
20 Jaarvergadering NCVB in zaal Eskes
21 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
31 Uitvoering Nutsblokfluit en Melodika in

het Jeugdcentrum

Juni:
7 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag

11 Avondvierdaagse
12 Avondvierdaagse
13 Avondvierdaagse
14 Avondvierdaagse
14 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag

Juli:
4 Volksfeest Delden
5 Volksfeest Delden
5 Pretty-markt zwemklub Vorden
7 Kegelavond Buurtver. Delden

De besturen van de verenigingen worden ver-
zocht hun aktiviteiten aan ons door te geven
dan kunnen deze in deze rubriek worden op-
genomen.



Zutphense groente/fruithandelaar Ben Bruil
wil volle pond in zijn reklame:

Klanten vragen om ponden,
wet geeft (kilo)grammen
Een Zutphense koopman wil officiële erkenningvan het pond als weegeenheid. Het is de 28-ja-
rige groente- en fruithandelaar Ben Bruil. Hij heeft zich met zijn volle gewicht, 156 pond, in de
strijd geworpen.

Ben Bruil, die met vader en broer de groente- en
fruithandel De Betuwe drijft aan de Emmerikse-
weg in Zutphen en die bovendien op diverse week-
markten is te vinden, heeft zijn eis in de weeg-
schaal van vrouwe Justitia geworpen. Hij wil een
proefproces uitlokken over de wettigheid van het
pond als weegeenheid. „Ik wil het volle pond," ver-
zekert Ben, „ik ga door tot de hoogste rechterlijke
instanties."

Waarschuwing
Het begon allemaal enkele weken geleden op de
Zutphense weekmarkt. Op zijn prijskaartjes bood
Ben Bruil zijn groenten en fruit aan per pond. Een
politieman nam hem even apart en verzekerde hem,
dat hij zijn waren alleen in grammen en kilogram-
men mocht aanprijzen.
„Oh ja?" vroeg Ben ongelovig. „Jawel," antwoordde
de politieman. Maar hij voegde er geruststellend
aan toe: „we laten het bij een waarschuwing."
Ben voelde niets voor wijziging van zijn prijskaar-
tjes. „Als de klanten om zoveel pond vragen, willen
ze eerst weten hoeveel zoveel pond kost. Zonder
omgerekend in grammen of kilogrammen. Boven-
dien staan ze zelf bij de weegschaal. Ze zorgen heus
wel dat ze geen streepje tekort komen," overwoog
hij en daarom bleven de prijskaartjes zoals ze
waren.

Afgeraden
Maar de Zutphens politie kon dat niet op zich laten
zitten. Ben Bruil kreeg weer een waarschuwing,
maar hij hield voet bij stuk. „Als jullie denken dat
het niet mag, geef me dan maar een bekeuring.
Maak maar proces-verbaal op," sprak hij uitnodi-
gend.
In haar goedertierendheid sloeg de Zutphense po-
litie het vriendelijke aanbod af. „Het mag echt niet.
Haal je toch geen trammelant op de hals," werd
Ben te verstaan gegeven. Maar Ben wilde meer be-
wijs. Hij belde een gewichtige instantie: het ijk-
wezen in Arnhem. Volgens de wet is het verboden
goederen per pond aan te bieden, zei men daar. En
bij de Economische Controle Dienst kreeg Ben te
horen: iedereen vindt een pond duidelijker dan een
halve kilogram of vijfhonderd gram. Maar volgens
de wet mag je niet in ponden wegen.

Proces-verbaal
„Dan zou de wet maar moeten veranderen," over-
woog Ben Bruil. Hij informeerde bij de griffie van
de Zutphense arrondissementsrechtbank naar de
straf die op het aanprijzen van waren in ponden
staat. Dat zou maximaal vijftig gulden boete zijn.

„Weinig afschrikkend," oordeelde Ben, waarop hij
de politie met klem verzocht een proces-verbaal te
komen opmaken.
„Ik wil geen schikking," kondigde hij aan, toen de
politie naar de zaak aan de Emmerikseweg kwam
om de overtreding van de wet officieel op schrift te
stellen. „Want het gaat me niet om de knikkers,
maar om het spel." Ben Bruil nam de overtreding
voor eigen rekening, zodat de zaak en de mede-
firmanten er niet in hoefden te worden gekend.

Aktie
Het wachten is nu op de dagvaarding om voor de
rechter te verschijnen. Maar Ben wil het daarbij
alleen niet laten. Hij heeft Tweede Kamerlid Jan
Beekmans (D'66) in Winterswijk benaderd om de
erkenning van het pond op parlementair niveau
aan de orde te stellen. Want volgens de informaties,
die Ben Bruil heeft verzameld, dateert het verbod
van het pond als gewichtseenheid uit de tijd van de
Duitse bezetting.
Zowel het woord pond als het woord ons zouden
volgens de bezetters te veel lijken op het Engelse
pound en ounce. Van de Zutphense politie heeft
Ben begrepen dat het wettelijke verbond van het
pond in 1936/1937 is uitgevaardigd. Een onderwij-
zer verzekerde hem dat de schoolboekjes nog wel
het rekenen in ponden en onzen onderwijzen, maar
met de aantekening dat het pond als gewichtseen-
heid niet meer in gebruik is.

Handtekeningen
„Ik vraag me af," aldus Ben Bruil, „of het pond
niet meer wordt gebruikt, of niet meer mag worden
gebruikt." Om kracht bij te zetten aan zijn over-
tuiging, dat het Nederlandse publiek de gewichten
nog steeds in ponden rekent en wil rekenen, is hij
begonnen met het verzamelen van handtekeningen.
In zijn groente- en fruithandel De Betuwe heeft hij
lijsten klaarliggen, waarop iedereen mag aanteke-
nen of men voor, dan wel tegen het pond als ge-
wichtseenheid is. Verder verzamelt Ben handteke-
ningen op groenevéilingen, bij groothandelaren,
commissionairs en colleajfc. Hij verwacht dat zijn
aktie zich over het hele^Rid zal uitbreiden, zeker
als de zaak in het parlement aan de orde wordt ge-
steld.

Ingewijden geven Ben's proefproces weinig kans,
omdat de rechterlijke ma^it zijn overtreding alleen
kan toetsen aan de wet, iBar die wet niet kan ver-
anderen. Tegenover de kosten van de boete staat
echter een veelvoud aan goodwill voor Ben's aktie.
Zo krijgt hij in ieder geval het volle pond, naar
welke kant de weegschaal ook doorslaat.

Paardensport
Dankzij een intensieve training in manege De Gom-
pert te Hengelo en de deskundige instruktie van in-
strukteur H. Hietbrink uit Goor hebben onder-
staande kombinaties van de L.R. De Graafschap de
volgende resultaten geboekt: Gert van Zeeburg met
Gonny BI -f Caprille; Wim Groot Nuelend met
Marco BI -f~ Caprille; Annie Lebbink met Mr. Ed
B2 dressuur; Bert Wagenvoort met Texas BI -f-
Caprille; Jan Maalderink met Carona B2 -|- dres-
suur; Minnie Wunderink met Sunny BI; Gert
Wunderink met Excellent BI -j- Caprille; Bert
Adolfs met I-Gusta BI -f Caprille.

Op maandag 17 maart organiseerde G.V. Sparta de
jeugdturnproeven. Er namen 52 meisjes aan deel
waarvan 51 slaagden, met een goed gemiddelde van
± 43 punten. Eén meisje moest helaas worden af-
gewezen. Er werd gewerkt aan 5 toestellen (ringen,
ongelijke brug, lange mat, kast, evenwichtsbalk) en
een vrije oefening. De leeftijd was tot 12 jaar.
Als kringafgevaardigde was aanwezig de heer Te
Winkel uit Aalten. De komplimenteerde aan 't eind
van de middag de meisjes met hun goede prestaties
en dankte de heer Groot Wassink voor de prima
leiding bij deze oefenstof.
Op 24 maart zullen voor de meisjes (dames) en jon-
gens boven de 12 jaar de turnproeven worden af-
genomen.

Volleybal
In de volleybalcompetitie van het distrikt De IJs-
selstreek Deventer/Zutphen is de eerste kampioen
van het seizoen 1974-75 uit de bus gekomen. De
hoogste lauweren werden behaald door het heren-
team van Hansa 2 uit Zutphen, dat hierdoor vanuit
de heren promotieklasse weer automatisch promo-
veert naar de landelijke derde divisie, waarin dit
team ook vroeger speelde.
De titel werd behaald dank zij een 3-1 zege op het
Deventer Isala 3. Uiteraard werd de nieuwe kam-
pioenen volop in de bloemetjes gezet en werd de
kampioensmedaille door distriktsvoorzitter Wiers-
ma uitgereikt. Een minpunt voor de kampioenen
was de eindstand van de maandagavond in de Han-
zehal gespeelde ontmoeting Hansa 2—Stokvissen l,
die in een gelijkspel eindigde: 2-2. Overigens was
er ook volop spanning in de dames promotieklasse,
waar Isala 3 weer een punt moest prijsgeven aan
SVS l die steeds dichterbij komt. In de lagere regio-
nen wordt het. menens; van de 31 gespeelde wed-

strijden in deze klassen eindigden er liefst achttien
in een 2—1 eindstand.

Heren promotieklasse
Het zoet van de overwinning in de kampioenswed-
strijd tegen Isala 3 zal voor de Hansa-reserves een
wat bittere nasmaak hebben gekregen, want in eigen
huis moesten de titeldragers het fel spelende Stok-
vissen l een 2—2 gelijkspel toestaan. Na 15—7 en
15—10 dacht men gemakkelijk te kunnen winnen,
maar de Deventernaren sloegen toe en haalden flink
op: 9—15 en 4—15.
In de degradttiepoule kwam Boemerang met wisse-
lend succes in aktie; tegen DVC/Sparta l werd het
3—0 voor de Olster heren, maar WIK l—Boeme-
rang bleken de Steenderense zes over een sterk team
te beschikken: 3-0 (setstanden 15-6, 15-10, 15-5).
Bnivoc had geen moeite met hekkensluiter Isala 4:
0—3, terwijl Hansa 3 het kind van de rekening werd
tegen DVC/Sparta: 1-3 (14-16, 15-9, 11-15, 12-15)

Dames promotieklasse
Isala 3 is nog lang niet zeker van de titel. In de
kampioenspoule konden de Deventer dames tegen
Hansa l niet meer dan een punt pakken (2—2,
waardoor SVS l — als een schaduw volgend — op-
nieuw kans kreeg dichter bij de leidster te komen,
dank zij een eclatante 1—3 zege op Wilhelmina 2
(8-15, 15-11, 11-15, 12-15). SVS 2 en Olympia l
besloten eveneens tot een puntenverdeling: 2—2;
Brmoc drukte Isala 2 nog vaster op de onderste
plaats (0—3) en kwam tevens uit de gevarenzone.
SVS l—V en K l, dat in Twello zou worden ge-
speeld ging niet door omdat geen scheidsrechter
aanwezig was.

Dames eerste klas Zutphen
Hansa 2, koploper, bond Wilhelmina 4 met 0—3
aan de zegekar; Dash 2 kon Hansa 4 met 2—1 be-
dwingen, Wilhelmina 3—DVC l werd eveneens 2-1.

Dames tweede klasse A Zutphen
Voor de dames 2 A en B afd. Zutphen zal binnen-
kort een andere competitie-indeling gelden. Als de
resterende twee wedstrijden zijn gespeeld worden de
eerste vier uit de A- en B-groep in een poule inge-
deeld, die dan een halve competitie spelen om het
kampioenschap. De puntentelling begint dan op-
nieuw. De resterende ploegen uit A en B komen in
de tweede poule en spelen ook een halve compe-
titie. In de A-klasse speelde Wilhelmina 6 op winst
tegen WIK 2 1-2.

Heren eerste klasse Zutphen
Dash 2 had weinig geluk tegen Harfsen l 1—2,
maar Valto maakte geen fout op het pad der over-
winning; het werd 3—0 tegen de Wilhelmina-reser-
ves. WIK 2 kon geen vat krijgen op Bruvoc 2 1 — 2
en Lovable behaalde de kleinst mogelijke zege op
plaatsgenoot Wilhelmina 3 2 — 1 .

Een nieuwe
filmzon
die altijd
maar
branden
mag...

DE FILMZON IN COMPACTE VORM

Het begrip „filmzon" ofwel de halogeenlamp, is bij
het half miljoen smalfilmmers in ons land een be-
grip geworden. Niet langer behoeft men te wach-
ten op mooi weer, ook binnen is er licht genoeg,
dankzij de filmzon. De halogeenlamp zorgde voor
een felle en constante lichtstroom in een tamelijk
compacte vorm.

VOOR VERBETERING VATBAAR

Toch bleek dat de filmzon een paar bezwaren had.
Bij de goedkopere typen is de reflector vaak te sterk
gekromd, waardoor een vrij sterke „spot" ontstaat,
een vorm van verlichting die zich voor de huis-
kamer minder goed leent.
Een ander bezwaar was de langgerekte vorm, die
een smalle baan van licht op het motief werpt en
bovendien lastig te bedienen was.
Het grootste bezwaa^k het feit, dat een gewone
„ongekoelde" halogeSRmp maar ten hoogste één
volle minuut mag blijven branden. Daarna moet de
lamp uitgeschakeld worden om af te koelen.
Het instellen op het motief echter, iets dat elke fil-
mer weet, vergt juist constant licht, zodat het motief
tot in de details zichtJ^^r is.

EEN COMPACTE LAMP
DIE BLIJFT BRANDEN !

Prettig nieuws voor smalfilmers is daarom de komst
van een tweetal nieuwe Hedler halogeenlampen.
Deze Hedlers' zijn beide voorzien van een ventila-
tor die een sterke luchtstroom van achter het lamp-
huis aanzuigen en tegen de halogeenlamp blazen,
waardoor deze gewoon mag blijven branden zonder
schade of verkorting van de levensduur.

Er zijn twee typen leverbaar, beide te voorzien van
een lamp van 1000 of zelfs 1250 Watt, beide met
een koelventilator. Het duurdere type is uitgevoerd
in een heldere oranjetint en heeft een soort af-
schermkap van gaas voor de lamp.

De Jet-Lux SM kan bovendien worden aangevuld
met een viertal kleppen, zodat men het licht rich-
ten kan. De richtprijs in de handel is ca. ƒ 135,—.

De gewone Jet-Lux Helder zal iets goedkoper wor-
den, n.l. ƒ 130,—. Beide lampen zijn vervaardigd
van onbreekbaar kunststof en zijn elektrisch en
thermisch volkomen beveiligd. De kleurtempera-
tiiin is 3400° Keivin. Informaties kan men krijgen
bij Odin b.v., Graafseweg 66-68, Nijmegen.

In ons land neemt de overheid in het algemeen een
tolerante houding aan tegenover de buitenrekrea-
tie. In onze steeds meer verstedelijkende wereld is
dat o.i. de enige juiste houding. Wij beschikken clan
ook over een flink aantal goed geoutilleerde cam-
pings, verspreid over het gehele land.

Hoewel de nieuwe kampeerwet de mogelijkheid
schept „om gewoon bij de boer" te staan, wordt dit
nog niet in grote mate gedaan. De doorsnee Neder-
lander stelt prijs op het komfort dat de goede cam-
ping hem biedt, maar vooral op de gezelligheid die
zo typisch daarbij hoort.

De sterke verspreiding van de caravan, vooral van
de stacaravan, heeft enige tijd geleden een discussie
doen ontstaan over de kleuren van ons tweede huis.
Tot voor kort waren de wagens in hoofdzaak wit of
gebroken wit, met extra tinten als oranje, blauw of
rood. Bij caravanning Hollandia in Naarden vroeg
men zich ook af, kan de caravan geen tinten krij-
gen die hem minder doen afsteken in 't landschap?

MILIEUVRIENDELIJK

Er werden proeven genomen met de Rinels. Niet
alleen het landschap stelt eisen, ook de eigenaar wil
„iets aardigs". Dit leidde tot een aanvaardbaar com-
promis; alle Rinels, model 1975, worden nu afge-
leverd in een zacht pastelgroene tint, leuk voor het
oog en veel meer samensmeltend met de omgeving.

Uit een onderzoek van Caravanning Hollandia
naar de gemiddelde smaak van de bezitter of koper
van een stacaravan, is gebleken dat men duidelijk
eisen stelt aan de inrichting. Dit had tot gevolg dat

De stacaravan
milieu-
vriendelijk

ook het interieur geheel is aangepast aan de eisen
van de stacaravankoper '75, aan de eisen van de hui-
dige woningtrent.

De vloerbedekking in de keuken bestaat uit oerde-
gelijk colyvinyl in een patroon van „parkettegels".
De woonkamer is belegd met z.g. Berber-tapijttin-
ten. De banken zijn voorzien van stevige kussens in
een bronsgroene overtrek. De gordijnen zijn uiter-
aard bij dit geheel aangepast in zacht bronsgroene
patronen.

HOE LANG MOET EEN
STACARAVAN MEEKUNNEN?

Wie in de Verenigde Staten en Canada de stacara-
vans bekijkt, zal het opvallen dat in deze typische
„houtlanden" waar het houten huis nog vaak de
boventoon voert, de stacaravans in aluminium zijn
uitgevoerd. Aluminium heeft als gunstige eigen-
schap dat het totaal ongevoelig is voor elke weers-
omstandigheid, in tegenstelling tot hout dat altijd
blijft rekken en werken! Een houten stacaravan zou
praktisch gesproken een betonnen fundering van
node hebben.

Een goede aluminium buitenbeplating „vertikaal
afgehangen", voorzien van S-felsnaden, zoals elke
Rinel heeft, geeft geen problemen en heeft een on-
beperkte levensduur, ondanks gering onderhoud.
Bij de beruchte stormen anno 1973, die zoveel bo-
men deden sneuvelen, bleken de Rinels nauwelijks
schade te hebben opgelopeen en voorzover dat het
geval was, waren ze voor 90 procent repareerbaar.
De gebogen dakkonstruktie bleek de val van zware
bomen goed doorstaan te hebben. Wie zich overi-
gens eens wil laten informeren over de minimum
eisen, kan een folder aanvragen bij antwoordnum-
mer 2000 in Naarden, bij Caravanning Hollandia.



Vanaf vrijdag 21 maart a.s. kunt u uw verse hanen afhalen
• » »ij:

* Krijt
Bij inlevering van 1 volle ZD-zegelkaart ontvangt u

een verse haan
(winkelwaarde 3,50)

tot Pasen

9r°enten, bloemen en fruit

levensmiddelen

Koopt in de
Dorpsstraat.

Daar zijn
uw zegels

meer waard!

YLOER-VERRASSINGEN!
sportief gedessineerd nylontapijt
met topgeschoren pool.
3 kleuren op 400 cm breed,
van 139,- nu tijdelijk voor

per strekkende meter.

armada
onverwoestbaar wollen tapijt,
extra versterkt met nylon. alleen
beige, met veerkrachtige dikke
schuimrug. breed 400 cm. van 179,

per strekkende meter.

VOOR GOED WOONKOMFORT

Kunstgebitten-reparatie
Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(GUL), tel. 05753-1637

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwa-
liteit voor uw

huwelijksreportage

De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200,—
maken wij een kleurenre-
portage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling
te voorkomen.

Foto Dolphijn Vorden
Foto A.D. Ruurlo

Voordelige
dameskonfekfie
koopt u bij de
grote matenspecialisf
KONFEKTIEBEDRIJF

AMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden

Indien nodig maken wij
naar maat. Keuze uit meer
dan 100 modellen.

Jongens en meisjes

winkeliers
hebben voor jullie een geweldige

kindermidfag
OP WOENSDAGMIDDAG 2 APRIL
IN ZAAL SMIT TE VORDEN

aanvang 14 uur, einde plm. 16 uur.
WMMffiMffiMMMJWW^^

i/̂ 0Bb Voor jullie treden op:

jeugdtoneel
met de avonturen van

„TOONTJE EN FLIPJE

Bij inlevering van 1 VOLLE ZEGELKAART
kunnen jullie EEN TOEGANGSKAART
afhalen bij sigarenmagazijn Boersma,
Dorpsstraat, Vorden

In de pauze een gratis konsumptie

SPECIALE AANBIEDING

Groene
rubberlaarzen

maten 27/30 13,95

maten 31/35 14r95

maten 36/41 15,95

zolang voorradig

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Elke advertentie
in Contact

doet het goed !!

Voor

RADIO- EN
TELEVISIEPROBLEMEN

FA BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Telefoon 13813

Eigen servicediensf

.speciaal voor u
gereserveerd

De nieuwe voorjaarskollektie

Dames pullovers en vesten
van SETTERLAINE hangt weer in onze
rekken.

Komt u ook eens vrijblijvend kijken

IcHtiel en mode
/chooldermctn

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

SPECIAAL VOOR U !!

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de i^^fckleuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en Sporthandel

ittedr <locttrcffendl

Zutphensewejr - Vorden

Speciale
aanbieding

Leuke dames
instap-sclioen
met lage hak in beige LEER
normale prijs 34,90,
deze week

f 29,90

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

weertje of geen weertje

ADVERTEREN

in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

Adverteer

daarom
in Contact!

Bij ons is plaats voor

Part-time
verkoopster
werktijden in overleg

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
-VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Ze zijn er weer!

Originele
letterkasten
te gebruiken als wanddekoratie
ƒ 45,— per stuk

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752.1404



-; achterruit -
i/verwarming

achteruitrijlampen

2jodiumlampen
extra

gemetalliseerde lak

Dit is onze lentestunt:

CHRYSLER
NEDERLAND

SIMCA I1M SURPRISE
met stijlvol vinyldak en 5 extra's

GRATIS autoradio met midden- en langegolf
GRATIS achterruitverwarming
GRATIS achteruitrijlampen
GRATIS 2jodiumlampenextra
GRATIS gemetalliseerde lak
Voeg daarbij alle voordelen die elke Simca 1301 toch al heeft
(zie onze uitvoerige folders!). Proefrijden is dan het minste
wat u kunt doen. In een reiswagen die in z'n prijsklasse zijn
weerga niet heeft.

Simca 1301 Surprise, 11.525"
(incl. BTW, af importeur)

Autobedrijf TRAGTCR
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 0575^1256

2e PAASDAG

opleuEring
altijd

op tijd!

BOUWBEDRIJF
ATEN BRIIMKE S

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Zaterdag 29 maarf
laatste verkoop fruit

Opgaaf laatste ver-
koop zaterdag
22 maart van 9-22 uur

Goudreinet
Golden Delicious
Lombarts Calvil
Stoof peren

Minimum afneme 5 kg
en fruitkisten inleveren

Fruitbedrijf Medler

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1295

Zweedse
klompen

NU DE GROOTSTE
KEUZE

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

grote
meubel- en
tapijtshow

VAN 11 TOT 17 UUR

U KOMT TOCH OOK !

Ons nieuwe meubelkijkboek
is weer uit, vergeet niet er
een te halen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

„DE HUISVRIEND"
uitg. leesportefeuille

Als inhoud:
Panorama
Margriet
Kui f je
Xeue Revue
Story
Dormld Duck

De Post
Mirao
Diana (roman)
Dummy (lach)
Jaguar (d-etect.)

Wees zuinig,
maar niet ongezellig:

Neem 'n
leesportefeuille
11 tijdschriften al vanaf 1,50

vraag naar een gratis
proefnummer
Houtmolenstraat 12
Doetinchem, tel. 24836

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF.

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

VLAM
ATTENT
Aktie voor Goed Gas GebruNt

Onderhoud aan
gasapparaten is het werk yan

een erkende installateur
of een speciaal

onderhoudsbedrijf,
Voor Inlichtingen:

N.Y. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

•••••••••••••••••••••••••••••••••l

eoneoitiiM
'Hengelo <gid>
tel.O5753-1461

DANSEN
23 maart

De Musketiers

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••v*

Denkt u aan onze

VOORJAARS MODE-SHOWS
op woensdag 26 maart a.s.

in De Keizerskroon te Ruurlo ?

Aanvang 14.30 en 20.00 uur.

Voor de avondshow nog beperkt kaarten
verkrijgbaar a 3,50 inklusiet konsumpties.

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Telefoon 05735-1438

r

welkoop
VOOR UW TUIN
KUNT U NODIG HEBBEN:

hand- of motorgazonmaaiers
rietplaten en/of rietmatten
schaarhekwerk
plastic golfplaten
azobe schotten
gazongraszaad
bloem- en tuinzaden
bloembollen
alle soorten tuingereedschap

Wij hebben dit alles en nog meer

V.L.C. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 14 - Vorden: Stationsweg 30

Vorden - THefoon Of>75~-1514
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