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Mevrouw Sikkens
bij uitvoering
"Sparta" benoemd
tot ere-lid
Tijdens de uitvoering die de Vordense
gymnastiekvereniging "Sparta" zater-

dagavond in de sportzaal hield is mevr.
Sikkens, die de vereniging ruim tien jaar
als voorzitster heeft gediend, benoemd
tot ere-lid van de vereniging. Dit be-
stuursbesluit werd bekend gemaakt door
mevr. Bosch. Zij toonde zich verheugd
dat mevr. Sikkens nog steeds aktief lid
is. Zij mocht, evenals mevr. Stijl, die 50
jaar lid is van de KNGV, uit handen van
mevr. Bosch een bos bloemen in ont-
vangst nemen.

Voor de uitvoering zelf bestond een over-
weldigende belangstelling van de zijde
der ouders, familie etc. Zij hebben
kunnen genieten van een vlot gebracht
programma, rèt spits werd afgebeten
door de meisjes met bokspringen en een
oefening met banken, waarna de kleu-
ters hun opwachting kwamen maken.
Zo'n 100 van deze kleine peuters door
elkaar te zien dwarrelen is een ver-
tederend gezicht. Ook hun optreden als

Vader Abraham met zijn smurven was
erg leuk. De jongens van "Sparta" deden
hun best aan de minitramp kast en de
rekstok.

De meisjes- junioren brachten oefe-
ningen aan de ringen, balk, brugongelijk
alsmede enkele vrije oefeningen. De
dames van "Sparta" brachten eveneens
een vrije oefening, evenals de huis-
vrouwen. De herengroep van "Sparta"
had deze avond de lachers op hun hand.
Zij gaven een nummertje gymnastiek ten
beste uit grootvaderstijd, waarbij de
turnkleding als zodanig was aangepast.
Na afloop van de uitvoering werden alle
leiders(sters) bloemen overhandigd.

Bijeenkomst
Plattelandsvrouwen
De bijeenkomst welke de afd. Vorden
van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen in zaal Smit hield, werd dit-
maal georganiseerd door het ééndags-
bestuur. Mevr. Klein Nengerman heette
een ieder van harte welkom, waarna
fysiotherapeut de heer Jansen v.d. Berg
over zijn werk vertelde en een filmpje
over zijn praktijk toonde. Q»k beant-
woorde hij verschillende vragen van de
dames die het een interessante en leer-
zame avond vonden.

Poppekast in de
bibliotheek
Woensdagmiddag 29 maart a.s. zal er
voor de kleuters in de bibliotheek een
poppekastmiddag zijn.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 -12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11 -12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 -17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchel-
man : donderdagmiddag van 16 -17 uur. jjj^ k̂

1. Openbare raadsvergadering op dins-
dag 28 maart 1978.
2. Paasvuur terrein Wientjesvoort.

Ad 1. Openbare raadsvergadering op
dinsdag 28 maart 1978.
Op dinsdag 28 maart a.s. zal 's avonds
om half 8 in het gemeentehuis openbare
raadsvergadering plaatsvinden. Op de
agenda komen de volgende punten voor:
1. Vaststelling van drie verorderingen
houdende regelingen voor vrijstellingen
op grond van de Winkelsluitingswet
1976.
2. Vaststelling "Drank en Horecaveror-
dening".
3. Éénmalige extra subsidie voor de
Vereniging Vordensche Bad- en Zwem-
inrichting.
4. Beschikbaar stellen van gelden uit de
gemeentekas aan het bestuur van de
Katholieke Stichting Antoniusscholen
"Vorden-Kranenburg" ten behoeve van
extra-kosten in verband met een faillise-
ment bij de bouw van de R. K. kleuter-
en basisschool in het dorp.
5. Verkoop van 8 bouwterreinen in het
bestemmingsplan "Brinkerhof 1973, nr.
2" voor partikuliere woningbouw.
6. Verkoop van 4 bouwterreinen in het
bestemmingsplan "Brinkerhof 1973, nr.
2" voor de bouw van premie-koopwo-
ningen door partikulieren.
7. Aanbieding rekening 1977 van het
gemeentelijk grondbedrijf.

Ad. 1. Vaststelling van drie verorde-
ningen houdende regelingen voor vrij-
stellingen op grond van de Winkel-
sluitingswet 1976.
Binnen afzienbare tijd zal in werking
treden de nieuwe Winkelsluitingswet
1976. Deze wet behelst een wijziging van
de thans geldende Winkelsluitingswet
1951.
Als hoofdpunt van de nieuwe regeling
kunnen worden genoemd:

1. De ondernemer mag in beginsel de
openstellingsuren van zijn winkel zelf
vaststellen, waarbij hij echter is gebon-
den aan een maximum-openstellingstijd
van 52 uur per week. Deze openstellings-
uren zal hij moeten kiezen binnen de
door de wet bepaalde grenzen n.l. op
werkdagen, niet zijnde de zaterdag,
evenals thans tussen 5.00 en 18.00 uur,
op zaterdag tussen 5.00 en 17.00 (nieuw),
terwijl het verboden blijft de winkel op

zondag geopend te hebben. Ook ver-
biedt de nieuwe wet, dat winkels geo-
pend zijn op Nieuwjaarsdag, op Goede
vrijdag na 18.00 uur, op Tweede Paas-
dag, op Hemelvaarstdag, op Tweede
Pinksterdag, op 24 december na 18.00
uur, op eerste Kerstdag, op Tweede
Kerstdag, op 31 december na 18.00 uur
en op Koninginnedag.

2. De bevoegdheid voor de gemeenten
een verplichte halve dagsluiting en een
verplichte vakantiesluiting vast te stel-
len, komt te vervallen.
3. Teneinde controle te kunnen uitoefe-
nen of de ondernemer zich aan het
maximum van 52 uur houdt, is voor-
geschreven dat bij iedere voor het
publiek bestemde ingang van de winkel
een door of namens het college van
burgemeester en wethouders gewaar-
merkte aankondiging wordt aange-
bracht waarop de gekozen openingstij-
den van de winkel zijn aangegeven.

4. Voor de markthandel, de straathandel
en de handel te water is evenals voor de
uitoefening van de handel anders dan in
een winkel de huidige regeling in grote
trekken gehandhaafd (artikelen 7 en 8
van de nieuwe wet).

5. De gemeenteraad is verplicht één
avond per week - hetzij donderdag,
hetzij vrijdag - als koopavond aan te
wijzen, dat wil zeggen, dat het verbod
om na 18.00 uur open te zijn dan niet
geldt tot 21.00 uur. Deze koopavond geldt
zowel voor winkels, als voor markt-
handel, straathandel of handel te wa-
ter, alsmede voor andere vormen van
detailhandel. Over de vraag op welke
avond in Vorden de koopavond vast-
gesteld moet worden, is overleg gepleegd
met de Vordense Winkeliersvereniging.
Deze gaf er de voorkeur aan terzake
aansluiting te zoeken bij de situatie in
Zutphen. Met betrekking tot Zutphen is
in het kader van het door het Centraal
Instituut voor het Midden- en Klein-
bedrijf gehouden zogenaamde "Distri-
butie planologisch onderzoek" gebleken,
dat de koopavond op vrijdag gehand-
haafd dient te worden. In deze zin zal
ook de Raad van Zutphen worden gead-
viseerd en voorgesteld. Derhalve wordt
voorgesteld in de thans vast te stellen
verordening op te nemen, dat "het
bepaalde in artikel 3, tweede lid sub d
van de Winkelsluitingswet 1976 gedu-
rende het tijdvak tussen 18.00 en 21.00

uur niet geldt op vrijdag", met andere
woorden, dat de koopavond op vrijdag
gehandhaafd blijft.

6. Artikel 10 van de Winkelsluitingswet
1976 geeft het college van burgemeester
en wethouders incidenteel de bevoegd-
heid om ingeval van "plotseling opko-
mende bijzondere omstandigheden" ont-
heffing te verlenen ten behoeve van
feestelijkheden en bijeenkomsten, indien
deze een cultureel of sociaal doel hebben
en voor veilingen en vertoningen op het
gebied van mode met betrekking tot
kleding en schoeisel. Ten aanzien van
tentoonstellingen, shows e.d. is de bepa-
ling opgenomen, dat burgemeester en
wethouders in bij algemene maatregel
van bestuur aangewezen gevallen en met
inachtneming van de in die maatregel
genomen regelen ontheffing kunnen
verlenen van het verbod een winkel
geopend te hebben, of straathandel of
handel te water, c.q. een bedrijf zijnde
geen winkel, uit te oefenen buiten de
gestelde tijden ten behoeve van het
uitstallen van goederen, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen het
geval, dat dit uitstallen hoofdzakelijk
ten doel heeft die goederen te laten
bezichtigen en het geval dat ten verkoop
wordt uitgestald. De mogelijkheden voor
burgemeester en wethouders om boven-
bedoelende ontheffing te verlenen is
uitgesplitst naar gelang van de aard van
de velerlei in de algemene maatregel van
bestuur genoemde goederen, die uitge-
stald worden.

7. In artikel 9, lid l van de nieuwe wet
wordt de raad in de gelegenheid gesteld
voor elk deel van de gemeente voor ten
hoogste tien werkdagen per kalenderjaar
vrijstelling te verlenen van het verbod
om een winkel geopend te hebben buiten
de aangegeven openingstijden, respectie-
velijk van het verbod om markthandel,
straathandel of handel te water uit te
oefenen op de in artikel 7 lid l vermelde
tijdstippen, respectievelijk van het ver-
bod om een bedrijf, geen winkel zijnde,
uit te oefenen op de in artikel 8, lid l van
de wet genoemde tijdstippen. Dit betreft
de zgn. 10-dagen-regeling. De thans
bestaande 21-dagen regeling heeft be-
trekking op de gehele gemeente. In de
nieuwe opzet wordt het aantal dagen
beperkt tot 10 per jaar. Nieuw is
echter, dat indien voor bepaalde gedeel-

ten van de gemeente (ook) afzonderlijk
vrijstelling wordt verleend, de bereke-
ning van het maximum per deel van de
gemeente kan geschieden dus b.v. 4
dagen voor een vrijstelling die voor de
gehele gemeente geldt en 6 dagen die
voor de onderscheidene delen van de
gemeente verschillend kunnen zijn. De
vrijstellingen kunnen onder beperkingen
worden verleend; aan de vrijstellingen
kunnen voorschriften worden verbonden
(artikel 91id 3). Bovengestelde dient bij ver-
ordening te worden geregeld. Burgemees-
teren wethoudersmenendatindeverschil-
lende delen van de gemeente Vorden
niet dermate verschillend geaarde mani-
festatie's plegen plaats te vinden, dat er
sprake zou moeten zijn van een uit-
splitsing naar delen van de gemeente.
Voorgesteld wordt de betreffende vrij-
stellingsverordening vast te stellen.
8. Aan de thans in de wet opgenomen
mogelijkheid, dat de gemeenteraad vrij-
stelling verleend wegens plaatselijke om-
standigheden is de mogelijkheid toege-
voegd, dat de gemeenteraad wegens deze
zelfde omstandigheden aan burgemees-
ter en wethouders de bevoegdheid ver-
leent om in de in de verordening
aangewezen gevallen en met inachtne-
ming van de daarin opgenomen regelen
ontheffing te verlenen van de in de wet
opgenomen verboden (zie tekst artikel 9
lid 2 van de nieuwe wet). Hierbij kan
worden gedacht aan b.v. bloemenver-
koop bij begraafplaatsen en ziekenhui-
zen, de winkels op kampeerplaatsen en
bij grensovergangen, de winkels in hotels
en de zgn. avondwinkels. Het college is
van mening, dat in Vorden slechts het
toeristisch karakter, alsmede het be-
staan van enige kampeerplaatsen het
verstrekken van een terzake dienende
vrijstelling rechtvaardigt. Deze twee
plaatselijke omstandigheden zijn dan
ook in de considerans van de ontwerp-
verordening opgenomen, welk ontwerp
aan de raad ter vaststelling wordt voor-
gelegd.
Ad. 2 Paasvuur terrein Wientjesvoort.
Op 27 maart a.s. (2e Paasdag), 's avonds
om 7 uur, zal op het terrein van de
Wientjesvoort, ten zuiden van de Ruurlo-
seweg een paasvuur worden ontstoken.
Terwille van de verkeersveiligheid wordt
u verzocht de aanwijzingen van de
aanwezige politie-ambtenaren - ook met
betrekking tot het parkeren - onverkort
op te volgen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Goede Vrijdag.
Het lijden van Jezus Christus loopt uit
op het kruis. Hij geeft zichzelf, zijn
lichaam, zijn bloed. In vele kerken wordt
hetzij op de Witte Donderdag, hetzij op
de Goede Vrijdag het sacrament van het
Heilig Avondmaal gevierd. In de Her-
vormde kerk te Vorden wordt het Heilig
Avondmal bediend en gevierd op de
Goede Vrijdag, a.s. vrijdag 24 maart, in
de morgendienst en ook in de avond-
dienst. Oaderen en jongeren worden voor
deze diensten uitgenodigd. In het bijzon-
der ook de nieuwe lidmaten.
Pasen 1978.
Op de vroege morgen van de Ie Paasdag,
zondag 26 maart, is er in de Herv.
dorpskerk een PAASDIENST VOOR
IEDEREEN, de Paasjubel. Pasen is ook
een MORGEN-feest. Bij-het-AANBRE-
KEN-van-de-eerste-dag-der-week gingen
de vrouwen het graf bezien... Aan deze
vroege Paasdienst hopen mee te werken
De Jeugdkerk en de Zondagsschool,
dorp en Medler/Linde. Daarna volgt
dan de Paasdienst, waarin ook drie
kinderen gedoopt zullen worden. Van-
ouds werd er in de kerk op Pasen
gedoopt: sterven met de gekruisigde
Heer en LEVEN met de opgestane Heer.
Ds. Veenendaal hoopt deze beide dien-
sten op de Ie Paasdag te leiden.
Paasgroet aan politieke gevangenen.
Bij de toren-uitgang en ook bij de
uitgang in het koor, "het Lindese end"
van de Herv. kerk zullen tijdens de
Paasdiensten lijsten ter tekening liggen
om met elkaar een Paasgroep te sturen
naar politieke gevangenen in verschil-
lende delen in de wereld. De Generale
Synode van de Nederlandse Hervormde
kerk heeft een lijst samengesteld en aan
de gemeenten toegezonden. De namen
staan ook vermeld op het raam van "de
Voorde" aan de wég-kant, Kerkstraat
15. Zo zullen stellig velen in hun
eenzaamheid, gevangen ook tewille van
geloof en menselijkheid, merken: we
worden niet vergeten! En... de Evangelie-
boodschap van Leven en Gerectigheid
zal triomferen omdat onze Heer de
Triomfator is.
Gezamenlijke Paasdienst op de 2e Paas-
dag.
Tweede Paasdag, maandagmorgen 27
mart, zal er D.V. een gezamenlijke
Paasdienst gehouden worden in de Herv.
kerk te Vorden. In deze dienst zal dan
D.V. voorgaand Ds. Kuhlemeier.

Uitschieter van de week!!

Kinderlakjasje
M/Zuidwester

Mar/Rood

Nu 22,50

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Vrijdag 24 maart - Goede Vrijdag 10.00
uur Ds. J. C. Krajenbrink - Dienst van
Schrift en Tafel. 19.30 uur Ds. J. C.
Krajenbrink. Dienst van Schrift en
Tafel.
Op zondag 26 maart - Ie Paasdag 8.30
uur Ds. J. Veenendaal. Paasviering met
de jeugd. Medewerking van de Zondag-
school en Jeugdkerk. 10.00 uur Ds. J.
Veenendaal Bediening H. Doop m.m.v.
Arie Wullink (trompet)
maandag 27 maart - 2e Paasdag 10.00
uur Ds. J. B. Kuhlemeier Gezamenlijke
Paasdienst m.m.v. Jeugdzanggroep
„Interchrist"

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 26 maart Ie Paasdag 10.00 uur
Ds. J. B. Kuhlemeier Openbare Ge-
loofsbelijdenis. 7.00 uur Ds. A. van
Vliet, Eibergen. In deze dienst zal de
zangvereniging Excelsior haar medewer-
king verlenen.
Maandag 27 maart 2e Paasdag 10.00
uur Ds. J. B. Kuhlemeier Herv. Kerk. In
deze dienst medewerking van het Vor-
dens Jeugdkoor „Interchrist"

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag
8.00 uur.

ZONDAGDIENST HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot maandag 23 uur
Dr. van Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en drin-
gende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND-, EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12 uur tot dinsdag-
morgen 7 uur Dr. Wechgelear.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Wechgelaer.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
25 - 26 - 27 maart J. Gosses, Doetin-
chem. Tel 08340-23721; N. J. Edens,
Vorden. Tel. 05752-1453.

WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uit-
sluitend voor spoedrecepten

TAFELTJE-DEK-JE
Mevr. Takkenkamp, tel. 1422. Bellen
tussen 8.00 en 9.00 uur. >

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333

SPREEKUUR OGZO
inspekteur de heer Grootbo$ telefoon
05753-1778, elke donderdag&an 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp
maandag dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo be-
reikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.
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Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Egberdina Maria
Marieneke

M. J. Weulen Kranenbarg
M. J. Weulen Kranenbarg-

Nossent
Bianca
Gerjan

Vorden, 18 maart 1978
Enkweg 3

Hierbij willen wij iedereen die
op welke wijze dan ook onze
trouwdag tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt heel
hartelijk danken.

Gerrit en Gerdien
Wunderink

„'t Addink", Strodijk 13,
Vorden.

Voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ont-
dervinden na het overlijden
van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en grootvader

Albert Rossel
betuigen wij onze oprechte
dank.

Uit aller naam
G. J. Rossel-

Meulenbrugge
Barchem, maart 1978

Mölny T-luiers
Gemakkelijk met Pasen
Van 7,07 voor 5,95. Alleen bij
Drogisterij ,,De Olde Meulle"

De aanhang van Wiegel en
van Agt gaat vast en zeker
stemmen op 29 maart.
Blijf niet achter en breng ook
uw stem uit, Den Uyl is het
waard!
P.v.d.A - lijst 2

Meisje van 16 jaar zoekt
vakantiewerk. (evt. ook op
zaterdag) tel. 05752-6851.

Te koop: vierdels van 'n dikke
schot en slachtkippen. D.
Pardij s, Ganzensteeg. Tel.
6712.

Joop den Uyl weer gauw terug
in het kabinet?
Progressieve kiezers, u bent
aanzet!
P.v.d.A. lijst 2

Te koop: eetaardappelen
H. Wesselink, Eikenlaan 23.

Voor broeken iedere vrijdag
op de Vordense Markt. André

Nutsavond - ANWB
donderdag 30 maart in 't Pan-
toffeltje. Voor het
programma, zie advertentie
van volgende week in Contact

Te koop: 2 boekenkasten.
Diep 30 cm., hoog 220 cm.
breed resp. 103 en 203 cm.
ƒ 375,- en Chesterfield canapé
ƒ100,-.
Telefoon 05752-6877.

Laat Joop den Uyl niet in de
steek!
U gaat toch ook stemmen,
volgende week?!
P.v.d.A lijst 2

Voor de a.s. feestdagen verse
kip, haantjes en eieren.
Poeliersbedri j f Rossel,
Nieuwstad 45, Vorden.

Te koop: g.o.h. Simca lOOQ
Mispelkampdijk 46, Vorden.

Stem

zie folder

Diverse eierverven
Drogisterij „De Olde Meulle"

Gevraagd: Parttimers
metselaars en timmerlieden.

|| Keune, Vorden. Tel. 1736

Te koop: vroege en middel-
vroege pootaardappelen.
Surprise, ebbas, perfect.
H. J. A. Wesselink, Slotsteeg
18, Hengelo Gld.

Gezamenlijk wat geven als een
echte dorpsgemeenschap.
Zie kollektebussen wandkleed
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SUPERMARKT ALBERS, Nieuwstad 5. Vorden.

123 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

Op vrijdag 31 maart a.s. D.V. hopen onze ouders en
grootouders

H. LUTH
N. A. LUTH-STARREVELD

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Voor ieder die hen wil feliciteren hou-
den zij een receptie van 15.30-16.30 uur
bij café-restaurant Eijkelkamp, 't Wa-
pen van 'tMedler"

Meeme en Gerda
(Sabine en Cecile)
Renzo en Jos
Marjonel

Vorden, maart 1978
Nieuwstad 4

Op zondag 26 maart a.s. in het 25 jaar geleden dat
onze ouders

J. M. WEUSTENENK
en
B. WUESTENENK-WESSELINK
in het huwelijk zijn getreden.

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag l april van
14.30 tot 16.00 uur in 't Poortershuys te Creil.

De kinderen
Alda - René
Wim - Roelfien
Martin
Bert

Creil, maart 1978
Creilerpad 9

Vrijdag 31 maart hopen wij met onze kinderen, klein-
kinderen en achterkleinkinderen ons 50-jarig huwe-
lijk te herdenken.

B. J. AALDERINK
en
G. M. AALDERINK-REGEL1NK

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-
17.00 uur in 't Wapen van Vorden (F. P.
Smit).

Vorden, maart 1978
Het Hoge 4

Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennisgeven
dat na een langdurig doch moedig gedragen ziekte van
ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze lieve
moeder en oma

GERHARDA HARMINA HILFERINK
echtgenote van A. Hulshof

op de leeftijd van 58 jaar.

A. Hulshof
Joelante
Dick
Mathiola

Vorden, 16 maart 1978
Van Heeckerenstraat 15

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Op donderdag 16 maart 1978 werd uit ons verenigings-
leven weggenomen ons trouwe lid

Mevrouw G. H. HULSHOF-HILFERINK

in de leeftijd van 58 jaar.

Bestuur en leden
Vordens Huisvrouwen Orkest

Haar opgewektheid en trouw zullen wij nooit
vergeten.

Vorden, 16 maart 1978

Uit onze, kring is heengegaan

Mevrouw G. H. HULSHOF-HILFERINK

Opgewekt en blij werkte ze in ons midden.

In dankbare herinnering,
Bestuur en medewerk(ers)sters
van de Wehme

Vorden, maart 1978

Gemeente Vorden
In verband met Goede Vrijdag zal het gemeentehuis
die dag gesloten zrjn.
Opgave van kadavers kan die dag geschieden recht-
streeks aan het Slachthuis te Zutphen, tel. 05750-
13941, tussen 09.00 en 15.00 uur.

Kadavers die vóór 15.00 uur worden doorgegeven
worden de volgende dag opgehaald.
Kadavers na 15.00 uur doorgegeven worden dinsdag
na Pasen opgehaald.



Geheel onverwachts is van ons heengegaan mijn lieve
man en onze zorgzame vader en opa

JOHAN KETTELERIJ
echtgenoot van H. G. Kettelerij-Visschers

op de leeftijd van 60 jaar.

Vorden: H. G. Kettelerij-Visschers
Lochem: JokeenGerrit

Linda
Vorden: Henny en Gerrit

Vorden, 18 maart 1978
Onsteinseweg 5

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op de Alge-
mene Begraafplaats, Vorden.

Zeer plotseling is uit onze familiekring weggenomen
onze broer, zwager en oom

JOHAN KETTELERIJ
echtgenoot van H. Visschers

in de leeftijd van 60 jaar.

A. C. Ruiterkamp-Pellenberg
W. H. Ruiterkamp
H. A. Pellenberg
H. J. Pellenberg-Nijkamp
C. A. Ruiterkamp-Pellenberg
J. W. Ruiterkamp
A. H. Smallegoor-Pellenberg
J. W. Smallegoor
Neven en nichten

Vorden, 18 maart 1978

Diep bedroefd zijn wij met het overlijden van mijn
zwager en onze oom

JOHAN KETTELERIJ
echtgenoot van H. G. Visschers

in de ouderdom van 60 jaar.

J. A. Visschers-Zweverink
Neven en nichten

Vorden, 18 maart 1978

Tot ons diepe leedwezen bereikte ons het droevige
bericht van het plotselinge overlijden van onze pen-
ningmeester

J. KETTELERIJ

Zijn inzet voor onze afdeling zullen wij steeds dier-
baar gedenken.

Bestuur Ver. voor Openbaar Onderwijs
Af d. Vorden-Linde

Vorden, maart 1978

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
overlijden van onze gewaardeerde medewerker

JOHAN KETTELERIJ

Zijn grote inzet, welke hij 32 jaar heeft vervuld en de
prettige samenwerking zullen wij niet vergeten.

Bestuur, raad van toezicht,
direktie en medewerkers,
V.L.C. "De Graafschap" G.A. Ruurlo

Ruurlo, 18 maart 1978

Heden ontvingen wij het bericht dat van ons is heen-
gegaan, ons trouwe comitélid de heer

JOHAN KETTELERIJ

Zijn vriendelijkheid en inzet zal bij ons steeds voort
blijven leven.

Het comité Rode Kruis Vorden

Prettige Paasdagen
met ons

Paasgebak
Paasbrood
Grote eieren en eitjes
Ruim gesorteerd

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Burg. Galleestraat, Vorden. Tel. 1750

Specialiteit
Zwanenhalzen

Na een langdurige ziekte is vandaag rustig overleden
onze lieve, zorgzame moeder en oma

JACOBA MICHAËLA VOS
weduwe van A. W. F. Hazebroek

op de leeftijd van 74 jaar.

Rheden, E. Nonhebel-Hazebroek
De Del 14 C. C. Nonhebel

Sanderine
Pieter

Bergen op Zoom, W. Ruijgh-Hazebroek
Prof. Dondersstraat 5 H. J. Ruijgh

Ingrid
Erik

Vorden, 20 maart 1978
Dr. W. C. H. Staringstraat 23

De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 24 maart
1978 om U.30 uur bij aula 2 van het crematorium te
Dieren.

Voor belangstellenden vertrekt 20 minuten voor
aanvang van de plechtigheid een bus vanaf het
G.T.W.-station Dieren via de halte tegenover N.S.-
station naar het crematorium.

Heden overleed onze lieve zuster, schoonzuster en
tante

MARGJE BRANDENBARG

op de leeftijd van 75 jaar.

J. Brandenbarg
B. Brandenbarg
H. Brandenbarg
A. Brandenbarg
R. Brandenbarg-Geltink
Nichten en neven

Vorden, 20 maart 1978
Kerkstraat 5

Geen bezoek aan huis

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 23 maart
om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
in "de Voorde" Kerkstraat 15.

Bestel nu reeds
uw ZONWERING

Wij kunnen u

zonneschermen
uit voorraad leveren, tegen
zeer aantrekkelijke prijzen

Tot 1 mei a.s. plaatsen wij deze
zonneschermen GRATIS

Uw zaak
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Eet lekker en gezond met de
Pasen. Dus:

volkorenbrood
Vers van uw Echte Bakker

VANASSELT

Stijlvolle modellering,
/achte caramel kleur,
waardevolle materialen -
leergevoerd-,'n toonbeeld
van een fijne smaak.

Sleehak niet nel bekleed -
voor een nostalgisch accentje.
Ook de styling is vertrouwd en
klassiek, 't Prijsje sluit /ich
hierbij aan!

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Goede Vrijdag tot 6 uur geopend

LILIAN
Geraffineerd vlechtwerk en

een met touw beklede sleehak:
sportieve details voor 'n piltig

sundaletjc. Leer gevoerd.

Voorjaar 1978
We hebben alle nieuwe

behangsels
binnen -f de nieuwste

wandweefsels
exclusief. Natuurlijk bij

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35, Vorden. Tel. 05752-1523
Meester schilder

jeans and ja c kets

en mode

/choolderman
raadhuisstraat tel 1367 vonten

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN
1978

GOEDE VRIJDAG
donderdag 23 maart t/m 9 uur
vrijdag 24 maart t/m 6 uur

Paas zaterdag is onze winkel 's mid-
dags half een

gesloten
SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Ruurloseweg 35, Vorden. tel. 05752-1523
Meester schilder

Tennis collectie 78
Zo juist ontvangen
Met leuke, nieuwe modellen
Kom, vrijblijvend, eens kijken
Nu de meeste keus

Speciale

Paas-aanbieding
20% KORTING
op tennisrackets in de betere merken
o.a. Pinguin, Park-Leich, Slazenger.
Geldig tot Pasen.

Gratis proefnummer
van het maandblad
TENNISSPORT
om mee te nemen.

ttte.tr <totltrcff€»dl

Jacht- en sportartikelen
Zutphenseweg 9, Vorden.

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en een hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 Vt jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Rabobank Si
geld en goede raad



Donderdag 23 maart 1978
40e jaargang nr. 3 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Muziekvereniging "Concordia" hield geslaagde uitvoering Eierzoekwedstrijd

van Kranenburgs
Belang
Traditiegetrouw zal de buurtvereniging
Kranenburgs Belang weer de jaarlijkse
Eierzoekwedstrijd organiseren. Deze
wedstrijden worden nu gehouden op
Eerste Paasdag en wel 's middags. Men
kan zich opgeven bij zaal Schoenaker.
Het bestuur van de buurtvereniging
heeft het aantal groepen, gesplitst naar
leeftijden, voor het eerst uitgebreid. Er
zijn drie categorieën: eengroep van 4 tot
en met 6 jaar, een groep van 7 tot en met
12 jaar en een groep van 12 tot en met 85
jaar.
Voor elke groep zal een apart zoekter-
rein gelden, zodat vooral de kleineren
rustig kunnen zoeken. Op elk terrein
liggen vijfentwintig eieren verstopt. Voor
de winnaars - dus degenen die de meeste
eieren vinden - zijn mooie prijzen
beschikbaar gesteld. Overigens zal ook
de jeugd die niet wat gevonden heeft een
tractatie krijgen. Om deel te kunnen
nemen aan deze Eierwedstrijd behoeft
men geen lid te zijn van de buurt-
vereniging.

Nieuwe kostuums voor boerenkapel

De muziekvereniging "Concordia" hield
zaterdagavond een goed geslaagde uit-
voering, welke werd gehouden in zaal
Smit. Voorzitter G. Grootbod heette
tijdens zijn openingswoord onder andere
afgevaardigden van zustervereniging
"Sursum Corda" welkom. Een bijzonder
woord van dank richtte hij tot dirigent
H Wendt, P. Papperse, instrukteur
drumband en J. Lauckhart, dirigent van
de boerenkapel. Voor de bewezen dien-
sten van het afgelopen jaar mochten
deze heren een bos bloemen in ontvangst
nemen.

Voor de pauze werd het programma
gevuld met een optreden van het mu-
ziekorps van "Concordia". Onder leiding
van dirigent H. Wendt werden een
achttal nummers gebracht, waaronder
marsen en ouvertures. Met de "Beatles
in Concert", alsmede met de trompetsolo

van Joop Lauckhart werd veel succes
geoogst. Tussen de verschillende num-
mers van het korps door, trad de drum-
band van "Concordia" onder leiding van
P. Pappers, voor het voetlicht. Na de
pauze verscheen de boerenkapel "De
Achtkastelendarpers" op het podium,
waarbij de muzikanten in nieuwe broe-
ken en petten waren gestoken. Dit tenue
werd hen aangeboden door de heer van
Lochem (fa. Schoolderman). Voorzitter
Grootbod bracht het echtpaar van Lo-
chem dank voor deze geste en overhan-
digde hun een fraai droogboeket, opge-
maakt in een klomp.

Na dit officiële intermezzo zetten de
muzikanten zich schrap en speelden "De
Achtkastelendarpers" verschillende
nummers waaronder veel Egelander mu-
ziek. Tussen de bedrijven door zorgde
conferencier Schutter uit Zieuwent voor
de "vrolijke" noot.

De heer G root bod bedankte de Fa. Schoolderman (de heer en mevrouw van
Lochem) namens de 8 Kastelendarpers voor de ontvangen kostuums.

Extra kosten voor gemeente Vorden in
verband met een faillisement bij de bouw
van R.K. kleuterschool/basisschool
Tijdens de bouw van de R. K. kleuter-
school en basisschool "De Vordering" is
de aannemer van perceel 11 (installa-
tiewerken) de firma Kaak te Groenlo,
failliet gegaan. Om stagnatie in de bouw
te voorkomen heeft de hoofdaannemer
de firma ten Brinke uit Zelhem, de tot
het perceel 11 behorende werken over-
genomen tot het tijdstip waarop een
andere aannemer voor dit perceel was
gevonden. Dit alles betekende voor ten
Brinke ƒ 36.849,46 extra kosten.

Het schoolbestuur van de Katholieke
Stichting Sint Antoniusscholen was van
mening dat een gedeelte van deze schade
kon worden verhaald bij de Rabo bank
te Groenlo in verband met een door deze
bank afgegeven bankgarantie. Daar de
eerste betaling van de firma ten Brinke
aan de firma Kaak niet op de in deze
bankgarantie overeengekomen wijze ge-
schiedde, weigerde de bank tot betaling
over te gaan. De gemeente Vorden werd
verzocht om rechtskundige bijstand. Na

ingewonnen advies komt dit neer op de
het door de gemeente te betalen rechts-
bijstand en extra kosten. Een door het
schoolbestuur in de arm genomen advo-
caat leidde niet tot het betalen van de
bankgarantie door de Rabobank te
Groenlo.

De raad van Vorden wordt nu voor-
gesteld om ƒ 51.932,67 uit de gemeente-
kas beschikbaar te stellen. Bij de op-
stelling van de nota van de extra kosten
ten behoeve van de firma ten Brinke is
uitgegaan van het oorspronkelijke be-
drag van ƒ 36.840,46. Dit bedrag is
verminderd met ƒ 5.766,36 wegens niet
opgeëiste vordering van de Nederlandse
Creditbank te Zutphen. Bij het restant
van ƒ 31.074,10 is dan bijgeteld een
bedrag van ƒ 3.687,- wegens kosten
rechtsbijstand voor firma ten Brinke;
ƒ 6.256,64 wegens verschuldigde BTW;
ƒ 7.382,83 wegens verschuldigde rente
tot 31 december 1977.

Verkoop twaalftal bouwterreinen
in plan Brinkerhof
Van de tien beschikbare bouwterreinen in het Plan Brinkerhof voor partikuliere
woningbouw zullen er acht in de volgende week te houden raadsvergadering
kunnen worden verkocht.

Exploitatietekort V orden Zwembad
bijna 27 mille hoger dan verwacht
Het bestuur van de Vordense bad- en zweminrichting "In de Dennen" heeft het
gemeentebestuur van Vorden gevraagd om een aanvullende subsidie te verlenen in
het exploitatietekort van het bad over 1977. Het gaat hiet om een bedrag van
ƒ26.889,65.

Men had gerekend op een tekort van
ƒ 22.203,—. Het bleek uiteindelijk
ƒ 49.092,65 te zijn. Dit ongunstige resul-
taat is volgens het zwembadbestuur voor
een groot deel te wijten aan de slechte
weersomstandigheden over 1977 waar-
door het bezoekersaantal beneden de
verwachting bleef. Bovendien is meer
brandstof verbruikt om het zwemwater
op temperatuur te houden. De raad van
Vorden zal volgende week dinsdagavond
worden voorgesteld de gevraagde extra
subsidie te verlenen. Bovendien wordt de
raad voorgesteld een krediet beschik-
baar te stellen van ƒ 30.944,47 (exkl.

BTW) inzake voorbereidingskosten en
honorariumkosten voor de volgende fase
van het renovatieplan. Dit plan is
gemaakt door het adviesbureau Arn-
hem. Het gaat hier om de bouw van een
apart instruktiebad, vernieuwen van de
kleedgelegenheden en technische instal-
laties en het vergroten van de ligweide.
Het plan is aangemeld bi de DACW.
Men heeft het adviesbureau Arnhem de
opdracht gegeven een dergelijk plan te
maken omdat men niet het risico wilde
lopen dat er geen bestekklaar plan zou
zijn als de DACW subsidie eventueel af
zou komen.

Er waren wel een tiental gegadigden uit-
genodigd de vereiste waarborgsom te
storten, maar één van hen heeft het
B&W kenbaar gemaakt van de bouw
van een eigen woning te willen afzien.
Voor zijn medebouwer (2 onder één kap-
woningen) betekent dit echter dat die
moet wachten wat voor woning (type en
bouwprijs) een nieuwe gegadigde wenst
te bouwen. In het ongunstigste geval zou
dit kunnen betekenen dat hij ook van de
bouw van een eigen woning moet afzien.
Het aantrekken van een nieuwe gegadig-
de op korte termijn wordt door B&W
niet wenselijk geacht. Door het laten
vervallen van een blok garageboxen
(men bouwt de garage bij de woning) was
het mogelijk het oorspronkelijke aantal
bouwterreinen van 8 op 10 te brengen.
De bouwterreinen hebben de bestem-
ming "Halfgesloten bebouwing"). Inge-
volge deze bestemming is de bouw van
woningblokken van tenminste 2 en ten
hoogste 6 woningen aaneengesloten mo-
gelijk. Alle gegadigeden hebben de wens
uitgesproken dubbele woningen te bou-
wen hetgeen planologisch geen bezwaar
is.
De namen van de gegadigden zijn: W. C.
Wichers, het Kerspel 40; P. de Vries, het
Gulik 16; H. J. Reindsen, het Wiemelink
43; G. J. Oldenhave Spiekerweg 6; B. H.
Wansink, het Wiemelink 25; H. Vos-
kamp, het Wiemelink 27; H. J. Huntink,
Brinkerhof 30 en H, T. van Ark,

Brinkerhof 41. Van deze gegadigden zijn
er vijf woonachtig ineen woningwet-
woning van de bouwver. 'Thuis Best" en
werkzaam in Vorden. Een woont er bij
zijn ouders in een werkzaam in Vorden.
Twee zijn er woonachtig in een woning-
wetwoning van de woningbouwvereni-
ging 'Thuis Best" en werkzaam in de
regio.
De raad zal verder worden voorgesteld
tot verkoop van vier bouwterreinen voor
partikuliere koopwoningen in het be-
stemmingsplan Brinkerhof, met mede-
werking van de woningbouwver. 'Thuis
Bestl'.
Vorig jaar hebben B&W kontakt opge-
nomen met 'Thuis Best" om in het
kader van het toekomstige woningbouw-
programma via deze vereniging een
perceel grond in het bestemmingsplan
"Brinkerhof' voor 4 premiewoningen ter
beschikking te stellen. Dit in direkte
aansluiting aan de door de woningbouw-
vereniging te bouwen 16 woningwet-
woningen. Als voorwaarde is gesteld dat
de gegadigden een woningwetwoning in
Vorden moeten vrij maken en bij voor-
keur in Vorden werkzaam moeten zijn.
De vier gegadigden te weten H. J. Stein-
tjes, het Kerspel 18; J. O. Pet, Brinker-
hof 28; J. Groot Neulent, Dr. W. C. H.
Staringstraat 9 en W. B. Bruggeman, de
Hanekamp 20, bewonen thans een wo-
ningwetwoning en zijn allen werkzaam
bij in Vorden gevestigde bedrijven.

23 Bejaardenkring Jeugdcentrum
23 Herv. Vrouwenver, in de Kapel
26 Ie Paasdag Eierzoekwedstrijd Kra-

nenburgs Belang

27 2e Paasdag Meubel- en tapijtshow
Helmink

28 Soos Kranenburg
29 Poppenkast voor de kleintjes in de

bibliotheek
30 Nutsavond ANWB in 't Pantof f ei-

tje

April
8 Jaarfeest C. J. V. in Jeugdcentrum

21 Bazar Subotica

Badmintonclub Vorden. Zaal l van de
sportzaal

P.v.d.A. Vorden: "Gevaar bestaat dat
raadscommissies als "Verlengde college
van B&W" gaan funktioneren
De fraktie van de Partij van de Arbeid in
Vorden heeft een brief gezonden aan het
college van B&W en aan de overige
partijen in de raad van Vorden waarin
de P.v.d.A. nogmaals het punt "open-
baarheid van kommissievergaderingen"
onder de aandacht brengt. De fraktie
van de P.v.d.A. stelt dat de sinds 1975
gevolgde werkwijze van de raad onder
meer tot gevolg heeft dat het werk van de
kommissies steeds belangrijder is gewor-
den. In vele gevallen vallen daar de
beslissingen, terwijl de behandeling in
de gemeenteraad een herhaling is van de
reeds eerder ingenomen standpunten.
Het gevaar is hierbij niet denkbeeldig,
dat de kommissies steeds meer als een
soort "verlengd college van B&W" gaan
funktioneren zonder democratisch kon-
trole, die met name in een goed geïnfor-
meerde pers haar voornaamste woord-
voerder moet hebben.
Teneinde vooral in dit laatste te voorzien
stelt de fraktie van de Partij van de

Arbeid voor de verslagen van de verga-
deringen van de kommissies zonder
meer aan de pers ter beschikking te
stellen of door deze verslagen in de ru-
briek Gemeentenieuws in het weekblad
"Contact" op te nemen, waarbij de
achtergronden van het behaalde ener-
zijds wat meer kunnen worden toege-
licht, anderzijds zaken in de persoon-
lijke sfeer of zaken, waarvan de open-
baarmaking de gemeente zou schaden,
achterweg gelaten kunnen worden.

"Wij realiseren ons, zo besluit de fraktie
van de P.v.d.A. in haar brief aan het
college, dat dit voorstel in het kader van
een zo goed mogelijke openbaarheid niet
optimaal is, anderzijds is het misschien
op dit moment het meest haalbare,
waarbij wij ook nog op de wettelijke
maatregelen inzake openbaarheid van
bestuur zouden willen wijzen, die bin-
nenkort de Eerste Kamer zullen passe-
ren.

Feestavond
Kranenburgs belang
De buurtvereniging Kranenburgs Be-
lang hield in zaal Schoenaker de jaar-
lijkse feestavond voor haar leden. De
onlangs benoemde nieuwe voorzitter de
heer P. v.d. Berg kon een volle zaal
verwelkomen. 9 dankte de leden voor
het in het gestelde vertrouwen. Hj deelde
mee, dat de jaarlijkse eierzoekwedstrijd
op Eerste Paasdag zal worden gehouden,
terwijl de feestvergadering ter gelegen-
heid van het derde lustrum van de
vereniging niet op 15 mei maar op 9 mei
wordt gevierd.

Vervolgens gaf hij het woord aan de
toneelvereniging KRATO, die voor het
voetlicht kwam met het eenbedrijvige
blijspel De dodelijke liefde van Tante
Tina. De spelers en speelsters werden
eerst met een kort woord van voorzitster
mevr. H Sueters-Sessink aan de zaal
voorgesteld. Regiseur H Heuvelink had
veel eer van zijn werk, want het stuk
werd met veel verve en zonder haperen
opgevoerd. Iedereen was gul met zijn
applaus voor het vertoonde spel. KRA-
TO zal dit stuk ook nog voor andere
verenigingen ten tonele voeren. In de
pauze werd een goed geslaagde verloting
gehouden. De heer Van de Berg dankte
KRATQ bestuur en regiseur en souf-
fleur voor het kostelijke spel. Hierna
werd de avond verder gezellig doorge-
bracht met dansmuziek van de Gebr.
Kamperman.

Achterhoek kenner
Grootjans bij KPO
De Achterhoekkenner bij uitstek de heer
Grootjans uit Borculo heeft op de
maandelijkse contact-avond van de Ka-
tholieke Vrouwen Organisatie afdeling
Kranenbrug-Vorden een bijzonder leer-
zame inleiding gehouden over de Achter-
hoek. Hj belichtte de Achterhoek als een
zeer bijzonder natuurgebied, waar men
trots op kan zijn. Aan de hand van eigen
kleurendia's nam hij de dames-leden
mee door Q»st- Gelderland en toonde
vele mooie momentopnamen als de
verschillende molens, de statige kaste-
len, oude boerderijtypen enz.

Ook werd de aandacht gevestigd op de
flora en fauna van de Achterhoek, waar
men zuinig op moet zijn. De avond werd
gehouden in zaal Schoenaker, waar
voorzitster mevrouw A. Cuppers- Besse-
link opende met gebed. Zij heette nog
speciaal de nieuwe leden de dames
Vaneker en Hartelman welkom. De
voorzitster dankte de heer Grootjans na
afloop voor de mooie lezing, die met
grote aandacht was gevolgd. Zij deelde
mee dat in de loop van de maand mei
een fietstocht wordt gehouden naar de
Witte Wievenkoele in Barchem. Op
dinsdagavond 2 mei wordt door het
Nederlandse Zuivelbureau een informa-
tieavond gehouden in zaal Schoenaker
over melk- en zuivelprodukten en vele
recepten. Een en ander met kleurendia's
en kleurenfilm, proeven van een kaas-
snack, een prijsvraag en een leuke
attentie voor elke twintigste bezoeker.
Op 6 juni organiseert de KPO het
jaarlijkse uitstapje ditmaal in de richting
Twente. Onder meer wordt een bezoek
gebracht aan een streekmuseum, tante
Sien in Vasse, Ootmarsum en andere
bekende plaatsen, 's Avonds wordt er
gezamenlijk gedineerd.

Tweede paasdag
* ^9

groot paasvuur bij
de Wientjesvoort
Voor het eerst sinds vele jaren zal ook in
Vorden met de Paasdagen weer een
groot paasvuur te zien zijn. In samen-
werking met de plaatselijke VVV orga-
niseert de Werkgroep Leefbaarheid Vor-
den een groot paasvuur bij Lindenschot
op "De Bult". Dit is precies tegenover
Huize de Wientjesvoort aan de rijksweg
Vorden-Ruurlo. Dank zij de medewer-
king van de eigenaar van het landgoed
de Wientjesvoort Freiherr E. von Meng-
den is het mogelijk dit evenement hier te
houden. Tegen zeven uur 's avonds op
Tweede Paasdag zal de brandstapel
worden aangestoken. Bij slecht weer
gaat het "feest" niet door.

Men kan het paasvuur alleen bereiken
via de Kostedeweg, rechtsaf en langs de
pijlenroute over een smalle brug over de
Vordense Beek. Iedereen heeft vrije
toegang. Op verzoek van de Rijkspolitie
Groep Vorden zijn er tijdelijke verkeers-
maatregelen genomen voor de Ruurlose-
weg. Er geldt dan namelijk een stopver-
bod aan beide zijden van de Ruurlose-
weg, vanaf de Wildenborchseweg tot aan
de Kostedeweg. Parkeergelegenheid is er
aan de Kostedeweg en langs de parallel-
weg naar de Kranenburg.

LJR. en P.C.
Graafschap"

"de

Zondag 12 maart vond in de manege De
Gompert te Hengelo Gld een onderlinge
wedstrijd plaats voor leden van de
rijvereniging en de ponyclub. 's Morgens
werden de dressuurproeven verreden,
welke gejureerd werden door de heren
Reusink uit Geesteren ene Spaay jr. uit
Hengelo, 's middags vond het springen
plaats. Voor de verrichtingen van de
amezones en ruiters bestond een flinke
belangstelling. Voorzitter Joh. Norde
kon tijdens de prijsuitreiking in de foyer
dan ook terugzien op een geslaagde dag.
Hij bedankte de fam. Spaay voor de
gastvrijheid die de vereniging deze win-
ter al weer voor het 4e achtereenvolgen-
de jaar mocht genieten in de Hengelose
manege.

Daarna reikte hij de prijze uit aan
degene die bij dressuur en springen
samen de hoogste punten haalden. De
uitslag luidde: pony's: 1. Janet Klein
Haneveld 152,5 pt. 2. Wim Lenselink,
Sulvius 1475 pt. 3. Annelies Weenink,
Oscar Twin 137 pt. Paarden: 1. Gert
Wunderink, Excellent 153$ pt. 2. Ben
Wagenvoort, Mona 1525 pt. 3. Wim
Groot Nuelend, Norman 1465 pt.

Inmiddels is het buitenseizoen ook al
weer begonnen. Op de weide bij de hr.
Wunderink kwamen op 4 en 11 maart de
pony's en de paarden van de diverse
buurtverenigingen bijeen om punten te
halen in de dressuur en springen klasse
B, teneind deze zomer op de concoursen
te kunnen starten. Bij de pony's slaag-
den Rob Havenaar met Banjo Boy en
Annelies Weenink met Oscar Twin voor
de B-l en ook de B-2 dressuur. Bij de
paarden slaagde R. Groot Nuelend met
Thaisa voor de B-l dressuur, terwijl Jan
Maalderink met Karona en Minie Wun-
derink met Sunny beiden een foutloos B
parcours sprongen en l winstpunt kre-
gen.



Verzamelaar vraagt te koop:
oude munten
ansichtkaarten
gouden- zilveren sieraden
en voorwerpen
en plateel

J. A. KOK, Hoofdweg 19,
Loenen, Velu we.
Telefoon 05765-1481.

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.

A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

Hondenvoer
Rechtstreeks van grossier.
Kennels speciale korting. Tel.
05753-2398

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

Fruit is gezond
Verschillende soorten hand-
appels. Elke zaterdag van 9-12
uur. Zaterdag l april laatste
verkoop van dit seizoen.
HUITINK
Ruurloseweg 60, Kranenburg-
Vorden.

Goede en voordelige dames-
confectie koopt men bij de
grote matenspecialist.
CONFECTIEBEDRIJF

HENGELO(GLD)TEL.05753 -1461

Dansen
27 maart 2e Paasdag

Evening Stars
4 BARS VOL GEZELLIGHEID

NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Voor al uw binnen
en buiten zonwering

te 05735-2314
Vorder; Ü5752-2137
b.Q.g. 08330-16197

ALUMINIUM
JALOUZIEËN
breed 150,
hoog 150 62,
IDEM
250 breed,
180 hoog.. 106,-

ZEER SNELLE
LEVERING

N. Klasse zonwering

ZONWERING-INDUSTRIE
Spoorstraat 37, Dieren

ALUMINIUM
ZONNESCHERMEN
breed 200,
uitval 110 .

IDEM
breed 300,
uitval 110 .

295,-

425,-

MERS
Zutphenseweg, Vorden.
Telefoon (W52-1971.
Indien nodig kan er ook naar
maat gemaakt worden.

Voor uw komplete
interieurverzorging naar

RUURLO

U wordt door ons vakkundig geadviseerd

Kamerbreedtapijt altijd gratis gelegd

Enorme grote voorraad in vitrages en overgordijnen.

Vrijdags koopavond!!

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het ome

Oafé-Restaurant

't Wapen

van 'f Medler
Medler - Tel. MM

Wij zijn geslaagd!
De reakties op onze advertentie 14
dagen geleden, "meisje gevraagd",
was zo enorm, dat het ondoenlijk
is om een ieder persoonlijk te be-
richten.

Langs deze weg willen we een ieder
bedanken voor hun genomen moei-
te om te solliciteren.

Wij moesten gewoon een keus ma-
ken uit de vele sollicitaties, nog-
maals hartelijk dank.

Drukkerij Weevers B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

. Meubel
vakwerk

wordt
zeldzaam

Maar, deze eetkamer is
nog gebouwd naar aloude,

puur ambachtelijke
tradities. Werd met zicht-

baar vakmanschap
gemodelleerd uit hoog-

waardig, massief eiken.
Tafel vanaf 145 x 185 cm

l II l

1065.-
Stoelen per stuk

-••m

2ZO-,
Meubels koopt u niet van een plaatje

MeubelshOWrOOm AIMKERSMIT Groenloseweg 9r Ruurlo. Tel. 1239

heeft een uitgebreide kollektie in eiken kwaliteitsmeubels en tapijten

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V
D D

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Tel. 05762-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

l 1̂ 1 fl |f
H£LMINk

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Autorijschool T EG E R
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128
en in volautomatische DAF

Instrukteur:
B. HENDRIKSEN, Slotsteeg 12, Hengelo (Gld.)

kwestie
van
smaak

Oxford kostuum voor de man,
die dit voorjaar sportiviteit en distinctie

in zijn kleding wil kombineren.
Prima pasvorm, onverbeterlijke afwerking.

In onze Beterkleder kollektie.

ZOEKT U EEN EXCLUSIEF RUSTIEK MEUBEL
IN HET BETERE GENRE

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.

Onze kollektie bestaat uit:
Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.

Groenlose kasten, rundlederen bankstellen.

18 % KORTING op de meeste meubelen

BIJENHOF's RIJNHOUT
BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden. Telefoon 05752-1216

Openingstijden: van 9.00 -18.00 uur.
vrijdags tot 21.00 uur; zaterdags van 9.00 -16.00 uur



Donderdag 30 maart, vrijdag 31 maart en zaterdag
1 april houden wij in de zaal van "Hotel Bakker"

EEN GROTE SHOW
van de nieuwste modellen op het gebied van radio
en TV van TOSHIBA EN I.T.T.

Radio- TV- grammof oonplatenspeciaalzaak

IIOldenkamp
Stationsweg 1, Vorden. Telefoon 05752-2577

42 MAANDEN GARANTIE
OP KLEUREN TV!

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel.
05752-2675.
Steeds te koop gevraagd

SCHILDERIJEN

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2!/z uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

INTRA LIJSTEN
Keuze uit meer dan 200 soor-
ten lijsten, in alle breedtes en
kleuren, ook ovaal en rond.
Voor inlijsten van schilderij-
en, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin gesne-
den en gewassen passepar-
touts.
Museum en ontspiegeld glas.
Schoonmaken en restaureren
van schilderijen.
Snelle levering.
Litorama
Dorpsstraat 8, Vorden.
Telefoon 05752-2675
't Grindthuys
Kerkstraat 8, Dieren.
Tel. 08330-16006

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijd-
artikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
en boerenantiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
Tel. 05753-1637.

Openingstijden:

A
Maandag tot en met vrijdag
van 9.00 t/m 12.30
en 13.30 uur tot 17.00 uur
zaterdags van 9.00 -12.30 uur
donderdags van 19.00 - 21.00 uur

H.C. l BOUWCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

Gazon maaien
Laat nu uw hand- of motormaaier vakkundig

slijpen en reviseren bij de vakman.
Hendrik Jan

barendsen
ZUTPHENSEWEG 15-TI1.05752-1261

barendsen Zutphenseweg Worden. Tel. 05752 1261

Gevraagd met spoed

automonteur
FIAT-AUTOBEDRIJF

WIENDELS
Ruurloseweg 50, Hen A (Gld.} Tel. 05753-1871

lOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

KWALITEIT kopen
is TOYOTA kopen

2 J33T volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.

TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 5-deurs Stationcar 1977
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1976
TOYOTA Carina 1600 De Luxe 1973
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN 2CV4 1973
CITROEN 2CV4 1971
CITROEN Dyane 4 1973
CHRYSLER 180 1973
FIAT 127 2 stuks 1973
PEUGEOT 304 S 1973
PEUGEOT 504 Diesel (nieuwe motor) .. 1975
SIMCA 1100 GLS 1975
SIMCA 1100 LS 1972
RENAULT R6 1970
OPEL Kadett 1970
VOLKSWAGEN Passat.. 1974

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

OFF. TOYOTA-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

Bennie Wentinq
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 ̂

OTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

17 mei 1978

Optreden Oberkrainer
Sextett Janes Kalsêk

om 18.15 uur
en 21.00 uur

Zorg tijdig voor uw kaarten!!
In de voorverkoop f 15,-

„OLDENKAMP"
Stationsweg 1, Vorden. Telefoon 05752-2577

En tóch is het bij

TANKSTATION JOLY
Hummeloseweg 21 te Hengelo Gld.

12 et. per liter superbenzine
VOORDELIGER
+ 11 et. per liter
normaalbenzine

Het is maar dat u het weet!!!
(Geopend dagelijks van 7.00 - 22.00 uur, zaterdags
en zondags 8.00 - 22.00 uur)

Problemen?^
hoeft
niet! ZON-

WERING

Koop bij een vertrouwd adres.
Wel wat duurder, maar steengoed

en solide.

signatuur van
beter woonkomfort

Vorden - Dorpsstraat 22 - 05752-1314
Warnsveld - Rijksstraatweg 108 - 05750-1.73.32

• Ibpkom
eiken en wilc

Mnatievan
leder

Zeer fraai, robuust bankstel waarin massief eiken en wildieder
op ideale wijze zijn gekombineerd.Garandeerd u buitengewoon luxueus

zitgenot. Bijpassend een ronde eiken salontafel met 4 handige laden.

Salon-
tafel

GROTE PAASSHOW
OP 2e PAASDAG VAN 10 - 5 uur

Permanente show op
1600 m2 meubeltoonzaal
Gratis bezorgen
Prima service en garantie
Opslag tot 1 jaar gratis
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

in 't centrum van Vorden



Voor Pasen.
Lekker krentebrood
't Winkeltje. A. G. Schurink,
Burg. Galleestr. 22, Vorden.
Tel. 1877.

Kom ook even bij COR op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen!

Drogisterij
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij
Drogisterij
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service

Kunstgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214.

reiiata
jeugdschoenen

BESTE MAATJES
MET JONGE

VOETEN!

W LU.LINK
Vooraan
in schoenmode

Goede Vrijdag tot
6 uur geopend
Voor de Pasen
Heerlijk rozijnenbrood.
't Winkeltje. A. G. schurink,
Burg. Galleestraat 22, Vorden
Tel. 1877.

Denk aan de kollektebussen
wandkleed.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Voor Pasen
Appelgebak
't Winkeltje
A. G. Schurink, Burg. Gallee-
straat 22, Vorden! Tel. 1877

Voor pretty-markt
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is!
U doet de Zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald.

Hebt u al wat gegeven voor
het wandkleed Gemeentehuis
en Dorpscentrum.

Flirt's met een
shirt van

Visser Grote ruit, in
diverse mode-

kleuren. Licht
getailleerd.

37.90

Pilotenshirt in
uni-kleuren. Met

epauletten en
borstzakken.

32,50

Open-waeve shirt. In verschillende
uni-kleuren. Zakken, manchet- ^

ten. kraag en schouderstuk in
kontrast-kleuren.

52,50

Vlotte shirts, verrassende details, fijne kleuren en
dessins, 'n Tikje nonchalant, maar wel lekker

sportief. De kollektie is enorm.
Fortex - Selektieve Groep van Mode-Adviseurs

MODECENTRUM

VORDEN

Aanbieding:
ter gelegenheid van de
opening van ons nieuwe
gemeentehuis.

Baddoeken
met daarop een afbeelding
van Kasteel Vorden.

Nu voor slechts. 13,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

^AGRCX)TKORMELINK
^norlogerie goud & zilver optiek

Spalstraat 27 - Hengelo Gld.

Voor de Pasen

Heerlijk

krentebrood
of

rozijnbrood
ook met spijs

Van uw Echte Bakker

VANASSELT

FORTEX

Wij maken onze cliënten erop attent, dat onze kantoren op

vrijdag 24 maart 1978
(Goede Vrijdag)
gesloten zullen zijn.

In verband hiermee, wordt de avondopenstelling van 24
maart 1978 verplaatst naar

donderdag 23 maart 1978
Rabobank Vorden
Rabobank Kranenburg
Nutsspaarbank
Amro-bank

Vakman, pak an
Haakse slijpmachine
1700 Watt/6000 t.p.m., diameter slijpschijf 230 m.m.

Normaal 428,- nu 298,- excl. btw

Sec/9s 9V* cirkelzaagmachine
1700 Watt/38oo t.p.m *lwOj"excl. b.t.w.

Nu met gratis Widia tand zaagblad t.w.v. .. 99,50

Ruil nu uw OUDE BOOR in ongeacht het merk en
VERDIEN NU TOT . f 50.00

vH.C. l BOUWCENTRUM
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

Soepel en
buigzaam
Een zomer lang vlinderlicht
lopen op deze voetbed-san-
daal. Hij is voorzien van een
teengreep en is extra versterkt
in de voetholte. Het met leer
beklede, verende voetbed is
een weldaad voor uw voet.
Het is dan ook

De modeschoen met voetbed

WULLINK
Vooraan in schoenmode

administraties
verzekeringen

• »é i i » *••*»•* •»•"••' <>•••••

y

dorpsstraat 20 - vorden
05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens

verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

REK
op zwenkwielen
van 32,50 voor

REK
met 4 bekers
van 14,95 voor

aardewerk
van 4,95 voor 9,95

DRAAI JER'S SHOP-CENTRE
Raadhuisstraat 2, Vorden. Telefoon 05752-2124

EGEL
Diam. 45 cm.

AFWASBAK
/ l i

PLANTEN
HANGER
met 3 gevlochten mandjes

van 7,95 voor

met kunststof lijst, in
Bahama-beige, donker-
bruin, mosgroen. inh. 15 Itr.
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i ons in d*n Achterhook
Zee waarn nog an 't etten, too'k zondagmiddag bi'j Tinus Kaarman
kwamme. "Now, i'jluu bunt ok neet vrog vandage, 'n halven middag is al
zowat veurbi'j". "Urn ow de waorheid te zeggen is dat ok neet onze
gewoonte, maor vandage wodd' d'r un buurdeerne van ons anenommen en
daor mosse wi'j nog effen nao too. Zee hef, zo old at zee is, altied volle hiet
elopen. Vanwekke hef zee ons nog duftug eholpen met de slachteri'je. At
ze dan vraogt "kom i'j nog effen??" dan kö'j d'r haos neet onderuut". 't
Was t'r trouwens nog wel gezellug ok, eur vader is nog wel un aarduggen
praotzak den van alles wet te vetellen, of ut now poletiek is of voetballen,
hee wet oaveral oaver met te praoten". "Hef Annie (zo heiten die deerne) ok
al vekering? Ik mene da'k eur laats un paar keer oaver met un jonge zaoge
fietsen".

"Oh jao, met ene van de klei, hee mot daor argens onder Baok
henkommen. Wel un aarduggen jonge die wel werken wil. Allene jammer
dat e zo scheal kik". "Dut e dat dan?". "Now en of at e mot huuln loopt um
de traone oaver de schelders, dan we'j ut wel". "At e dan maor un paar
cent hef, dat mek volle goed. Maor wa'k zeggen wolle, kon i'j mien nog an
un karre vol olde koemes helpen?". "Oh, kwam i'j daor veur, ik dachte da'j
um un metwos veleagen zatt'n, i'j kekken zo naor de zolder". "Um eerluk
te wean, i'j heb de wieme ok goed vol wöste hangen". "Joa dat geet wel
zovölle, wi'j hold hier ok van un kot gebed en un langen metwos". As boer
mo'j de butte nog wel us plaogen en dan is t'r niks better as un goed stuk in
de linkerhand. Boavendat, waor zö'w 't ok veur bewaarn. De kinder he'w
zo goed as te gange. Dan kö'j alles wel oppotten maor 'n lesten jas die'j
ankriegt naait zee ow toch gin tessen meer op". "Daor ha'j geliek an, dan
kö'j ok maor better op tied un ander wat metgeven". "I'j bunt t'r wel
achter, maor ik zal zo de vleidsgafel wel effen kriegen en haaln ow d'r ene
uut. Dat geet in ieder geval gauwer as die koemes. Ik wette ens neet of t'r
nog wel zovölle is. Wi'j heb jao allene nog maor mengmes en die zö'w in ow
kleine höfken wel neet kwiet können."

"I'j zol ze d'r nog wel kwiet können, maor dan krie'j wel las met de vrouw
en de buurte." "Da's dan jammer, wi'j wet soms neet meer wao'w met 't
grei hen mot. Meschien da'w d'r nog us un keer un paar bunder bi'j kont
kopen da'w dan wat meer mögelukhejen heb". "Ha'j dat vanwekke in
Linde motten kopen". "Veur acht ton zeker, en daor wil i'j op boern. Tt
heure wel da'j d'r niks gin vestand van heb. Hoevölle kump t'r nog wel neet
bi'j veur da'j alles weer un betjen nao de eisen van dizze tied heb inericht.
Nee da's niks veur ons. Dan mo'j wel werk hemmen dat zee ut ow met de
batse vol nao binnen schep "Of ölliepepierkes hemmen meschien". "Dat
zol können wean, maor dat kump bi'j un boer neet veur, die bunt al bli'j at
ze pepier op de w.c. heb". "A 'k tied hebbe zaTc ow us beklagen." "Dat doet
maor, i'j kriegt now eers un metwos". Tinus haaln mien 'n grootsten zo'n
betjen uut de wieme. Of e van wekke nog wel an de koemes dech mo'w
maor afwachten. Anders gao'k wel wieterop, nao andere boern bi'j ons in
d'n Achterhook.

Dammen
Onderlinge Damcompetitie DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van
de Vordense damclub werden de volgen-
de wedstrijden gespeeld: Hulshof-
wentink 2-0; Rossel-Jansen 0-2;
Breuker-Grotenhuis 1-1; Hoenink-
Oukes 0-2; Esselink-Heuvink 0-2; Reu-
sink-Boudri 0-2; Graaskamp-Wiersma
2-0.

Voor de onderlinge competitie van dam-
club DCV zijn de volgende wedstrijden
gespeeld:
W. Wesselink- P. Eckringa 2-0; J.
Krajenbrink- B. Hiddink 2-0; A. Abbink
P. Eckringa 0-2; R. Bruinsma- J. Krajen-
brink 2-0; H Teerink- W. Wesselink 0-2;
B. Hddink- A. Graaskamp 2-0; C.
Ridder- E. Bruinsma 0-2; R. Bulten- A.
Pleiter 0-2; H.Vreeman-D. Hoekman 2-0
E. te Velthuis- N. de Klerk 2-0; R.
Bruinsma- J. Wijs 2-0; HVreeman- B.
Voortman 2-0; D.Hoekman-E. te Velt-
huis 2-0; W. Rietman- G. Brummelman
0-2; R. Bulten- N. de klerk 0-2; A.
Pleiter- J. Wij 2-0; G. Brinkman- N.
Bulten 0-2; R. Bruinsma- HVreeman 0-2;
E. Brummelman-H.Hoekman 1-1; W.
Rietman- B. Voortman 2-0; R. Bulten-
G. Brummelman 0-2; W. Rietman- M.
Bulten 2-0.

Voetbal
Uitslagen van zaterdag 18 maart 1978
Salandia Al-Vorden Al 5-3; Vorden Bl-
sp. Lochem BI 1-0; Vorden B2- Drempt
V. B2 4-3; sp. Brummen Cl- Vorden Cl
1-0; Vorden C3- Hercules C2 3-0.

Uitslagen van zondag 19 maart 1978
A.D. 69- Vorden 1-1; Vorden 2- Pax 3
1-2; Vios B3- Vorden 3 4-1; A.D. 69 4-
Vorden 5 4-1; Vorden 4- D.E.O 2 0-3;
Erix 2- Vorden 6 4-1; Vorden 7- Eerb. B4
13-0; Vorden 8- S.H.E. 5 1-2.

programma voor zaterdag 25 maart
Vorden Al- Zutphen Al; A.Z.S.V. BI-
Vorden BI; S.C.S. B2- Vorden B2;
Vorden Cl- sp. Eefde Cl; Vorden C2- sp.
Brummen C2; sp. Eefde C2- Vorden C3

Programma voor zondag 27 maart 1978
(2e paasdag)
Zelhem 3- Vorden 2; Ruurlo 4- Vorden

doel schoot: 0-1. Het spel golfde gedurig
heen en weer. Vlak voor rust wisten de
gasten de stand met een hoge bal,
onbereikbaar voor doelman Huitink, op
0-2 te brengen.

Na een half uur werd R. Heuvelink
binnen het strafschopgebied onderuit
gehaaid en de toegestane strafschop
werd door B. Overbeek feilloos benut:
1-2. Ratti zette alles op alles en uit een
mooie pass van Fr. Wolbrink (na goed
combinatiespel) wist Rob Heuvelink de
gelijkmaker te scoren: 2-2.

3; Vorden 4- Rietmolen 3; K.S.H 2-
Vorden 5; A.Z.C. 7- Vorden 7; Warnsv.
B5- Vorden 8

Aalten en Vorden na bikkelhard duel
1-1
In een wedstrijd waarbij de fatsoens-
normen die bij het voetbalspel horen,
vooral voor de rust vaak werden over-
schreden, hebben AD en Vorden de
punten gedeeld 1-1. Een terechte uitslag
waarbij voor rust de bezoekers het betere
van het spel hadden, terwijl in de tweede
helft AD domineerde. Het was een
bikkelhard duel waarin de zeer zwak
leidende scheidsrechter veel te veel
toeliet. In het begin ondernam AD een
fel offensief. De Vordense defensie met
de goed keepende Gerard ten Have
daarbij voortreffelijk geassisteerd door
Hans Stokkink voorkwam in deze fase
van de strijd doelpunten. Ondertussen
bleken de tegenaanvallen van Vorden
niet van gevaar ontbloot.

Nadat een doelpunt van AD terecht
wegens buitenspel werd afgekeurd,
kwam aan de andere kant Eddy Hiddink
vrij voor doel. Geschrokken van deze
kans knalde hij tegen de keeper op. Tien
minuten voor de rust werd het 0-1. Een
snel genomen vrije schop van Andre te
Velthuis naar Gerard Esselink deed de
bal bij Hans Oosterink belanden. Diens
voorzet op maat werd fraai door Geert
Heersink ingekopt.

In de tweede helft had doelman ten Have
in de eerste minuut geluk dat de attente
Reinier Teerink de bal van de doellijn
wist te trappen. Het offensief van AD
hield aan. In de vijftiende minuut werd
het gelijk. Op links kreeg de thuisclub
een vrije schop toegewezen. De bal
kwam in een kluwen van spelers terecht
en carambo leerde via één der Vorden-
spelers over de doellijn 1-1. Wat hierna
nog te zien was had met voetbal niet veel
meer te maken. Veel inzet en over-
treding maar voetbal homaar. Het bleef
1-1.

Ratti - SVBV: 2-2
Ratti kreeg zondagmiddag bezoek van
de koploper SVBV uit Barchem. Het
werd een zeer spannend duel waarbij
tenslotte de punten broederlijk werden
verdeeld: 2-2. Voor de Rattianen is
hiermee de kans op de titel nog geens-
zins verkeken, maar dan zal men uit de
resterende vier wedstrijden wel het "volle
pond" moeten halen. SVBV nam in het
begin het initiatief maar Ratti was ook
geregeld in de aanval. Bij een scher-
mutseling voor het Ratti-doel kreeg
SVBV een vrije trap te nemen, waarbij
H. Bijen ongelukkigerwijze de bal ver-
keerd op de schoen kreeg en in eigen

Jaarvergadering
NCBOafdeling
Vorden-Hengelo
Onder voorzitterschap van de heer G.
Potman hield de afdeling Vorden-Hen-
gelo van de Ned. Chr. Bond van
Overheidspersoneel in zaal Eskes te Vor-
den haar jaarvergadering. Alvorens de
agenda aan de orde werd gesteld her-
dacht de voorzitter het overlijden van
een tweetal leden te weten de heren C.A.
Jansen (62) en J. W. Brummelman (45).
saatnde werden enkele ogenblikken stil-
te in acht genomen. De beide weduw-
vrouwen met haar kinderen werden
Gods hulp en troost toegebeden. De
sekretaris de heer B. oosterink bracht
verslag uit over de gebeurtenissen in het
afgelopen jaar. Penningmeester J.
Schuurman meldde een batig saldo.
Vervolgens bracht de heer G. Potman
verslag uit van de in Utrecht gehouden
algemene vergadering van de NCBO Bij
de bestuursverkiezing werd de heer B.
Oosterink herkozen. Vervolgens kreeg
hoofdbestuurder de heer v.d. Ploeg een
aantal vragen te beantwoorden. fi meer
kontakt tussen de leden onderling en
bestuur te bevorderen besloot de verga-
dering de leden tijdens de feestdagen een
attentie aan te bieden. Dit besluit zal
reeds met de Pinksteren worden uitge-
voerd. Tot slot ging de heer Ploeg voor in
dankgebed.

Groslijs<g?.v.d.A.
afd. Vorden
De afd. Vorden van de Partij van de
Arbeid had vooi^iaar jaarvergadering
een drietal punt^Bp de agenda staan te
weten: bestuursverkiezing, vaststelling
groslijst voor de gemeenteraadsverkie-
zing en verkiezingsprogramma. Bij de
bestuursverkiezing werden de drie af-
tredende leden herkozen, terwijl twee
nieuwe leden toetraden. Het bestuur be-<
staat thans uit J. J. van Dijk, D. Krol,
E.H Coppiens, G.A. van £èn; A.J.
Stoltenberg en F. Wolsing. In het ver-
kiezingsprogramma werd een kleine
wijziging aangebracht, terwijl het be-
stuur gemachtigd werd bij eventuele
onverwachte politieke ontwikkelingen
enige wijzigingen aan te brengen. Dank-
zij het goede werk van de voorbereiden-
de commissie in verband met het vast-
stellen van de volgorde op de lijst voor de
gemeenteraadsverkiezing verliep de uit-
voerige stemprocedure zonder proble-
men. De volgorde werd als volgt be-
paald: 1. J. Bosch; 2. A. Ploeger; 3. A.J.
Stoltenborg; 4. D. Krol; 5. mevr. C.
Spegelenberg- Gijsen; 6. B. van Tilburg;
7. E.H. Coppiens; 8. G.A. van Oyen; 9.
mevr. G. Maalderink- Arnoldussen; 1U.
G. M. Eggink; 11 A.J. Kamperman; 12
G.H. Slagman; 13 P. Wempe; 14. F.J.
Wolsing; 15. G.J. Wolters.

Gevonden
voorwerpen
Enige dames- en herenfietsen, een
schildpad, enig geld, trainingsjack, eni-
ge huissleutels, tortelduif, voetbal,
schooletui, cassettebandje, rabiespen-
ning, handtas, ring met gele poppetjes
en sleutel, dameshorloge, ring met enige
sleutels en nagelknijper, dames regen-
mantel, knijpportemonnee met inhoud,
bedelarmband, herenportemonnee,
blauw trainingsjack, dameshandtas, he-
renbril, 2 kinderfietsjes, bankbiljet, pa-
raplu, Rode Kruis pet met embleem,
damesportemonnee, damesbril, jongens-
muts, etui met sleutels, vingerhand-
schoen(en), regebroek, zilveren hanger-
tje, voetbal, kinderwant, jongensporte-
monnee, hamer, herenhorloge, zilveren
ringetje, fietssleuteltje met ketting,
bootschappentas, wollen wanten, scha-
kelarmband, wollen das, 2 krukken en
een aanhangwagen (een soort patat-
verkoopwagen).

Inlichtingen op zaterdag, 25 maart 1978,
tussen 9 en 12 uur rayonbureau der
Rijkspolitie te Vorden.

Gelders
radioprogramma
over Vorden
Vrijdagavond 31 maart zal de RONO
haar Gelders radioprogramma recht-
streeks uitzenden vanuit het Amro-
bankgebouw te Vorden. De direkteur
van deze bank de heer A. Schipper
organiseert vrijwel het gehele jaar door
tal van exposities in de ontvangsthal van
het gebouw. Deze aktiviteiten zijn de
RONO niet onopgemerkt voorbij gegaan
Tijdens deze radiouitzending die duurt
van 18.00- 18.30 uur zal de heer
Schipper het één en ander over deze
exposities vertellen. Burg. mr. M. Vun-
derink zal zijn zegje doen over het wel en
wee van het nieuwe gemeentehuis met
daaraan gekoppeld de festiviteiten die
rondom de opening van het kasteel
zullen plaatsvinden. Ook staat een inter-
vieuw met de wethouder van onderwijs
op het progrmma, terwijl een bewoner
uit Wichmond zal worden gevraagd hoe
men daar denkt over een eventuele
annexatie door Vorden.

Het huisvrouwenorkest uit Vorden zal
het muzikale gedeelte tijdens deze uit-
zending voor haar rekening nemen. In
zaal Bakker kan men deze radiouit-
zending via de videorekorder bekijken.
Bert Oldenkamp heeft nl. een recht-
streekse beeld en geluidsverbinding met
het bankgebouw.

Successen Vordense Aanspanning "In de
zwemmers Reep*n" Vorden e.o.

Expositie Jan
Rozeboom in
Bibliotheekgalerie
In de galerie van de bibliotheek te
Vorden zal t/m 31 maart een expositie
worden gehouden van Jan Rozeboom.
Verschillende etsen en aquarellen heeft
de heer Rozeboom hier tentoongesteld.
Men kan deze expositie bezichtigen
gedurende de openingstijden van de
bibliotheek.

Een ploeg bestaande uit tien jongens en
meisjes heeft onder leiding van trainer
M.J. Westerik in het zwembad "De
Sprenkelaar" te Apeldoorn deelgenomen
aan wedstrijden voor de D- competitie
van Kring Gelderland. De jongelui, allen
lid van de zwem- en poloclub "Vorden
'64" kwamen tot de volgende resultaten:
50 meter vrije slag meisjes onder de 12
jaar: marieke Timmer 2e plaats; Gera te
Velthuis 4e; idem jongens: Nico de Klerk
Ie plaats; Eric Berghenegouwen 2e
plaats; 100 meter vrije slag dames:
Diana Vink 4e plaats; idem heren: Peter
Wiekart Ie plaats; André Berens 2e; 100
meter vrije slag meisjes onder de 14 jaar:
Heidi Willems 2e; Marga Eykelkamp 3e;
idem jongens: Peter Nijenhuis 3e plaats;
rugslag meisjes onder de veertien jaar
(100 meter): Heide Willems 2e plaats.

Tennistoernooien
"Vordens
tennispark"
De tennisvereniging "Vordens Tennis-
park" organiseert op Tweede Paasdag
een jeugdtoernooi. Afhankelijk van het
aantal deelnemers zal worden besloten
aan welke spelsoorten kan worden mee-
gedaan. Voor de senioren is op zaterdag
l april (geen aprilgrap) het zgn. ope-
ningstoernooi gepland. Een toernooi
bedoeld om de onderlinge kontakten wat
te verstevigen. Voor het weekend van 27
en 28 mei staat een "dubbeltoernooi" op
het programma, waarbij de deelnemers
in klassen worden ingedeeld. Op 10 juni
zal een jeugdtoernooi worden gehouden,
terwijl de clubkamioenschappen voor de
jeugd plaats vinden op 19, 20, 26 en 27
augustus. Voor de overige leden vindt dit
clubkampioenschap plaats op 2, 3, 10,
16 en 178 september. Voorts zullen
leden van "Vordens Tennispark" deze
zomer meedoen aan de zomercompetitie
welke wordt georganiseerd door het
distrikt Gelderland.

Op woensdag 15 maart j.l. organiseerde
de Aanspanning "In de Reep'n" Vorden
e.o. voor haar leden een zavond, die
verzorgd werd door dierenarts HJ.
Breukink. Deze hield een lezing over het
paard en zijn gebreken. Hij belichte de
diverse beengebreken die bij een paard
voor kunnen komen en ook andere
paardeziekten werden behandeld. Na de
pauze was er gelegenheid tot het stellen
van vragen.

Een
verheugend
bericht
Volgende week woensdag 29
maart kan de eerste repetitie ge-
houden worden van de grote
Vordense revue "Acht 't kasteel
toch 't.." in het nieuwe dorps-
centrum.
Dus alles komt mooi op tijd klaar
aldus de heer Ikkink.

Volleybal
UitslagenS Het tweede damesteam ver-
loor met 3-0 tegen Bruvoc; het tweede
herenteam met 1-2. Deze laatste wed-
strijd moest worden gespeeld tegen het
Ie team van H artsen. Niettemin moest
min in die beide sets in de ploeg van
Harfsen vooral mentaal de meerdere
erkennen.
Dames: 2e klas: Valto 2- Dash 3: 2-1;
idem, Dash 4- Hansa 6: 3-0; dames 3e
klas: Wilh. 5- Dash 6: 3-0; idem, DVO 3-
Dash 5: 2-1; heren 2e klas: Dash 4- Dash
3: 3-0; meisjes asp.: Wilh. b- Dash a: 0-3;
idem: Almen- Dash c: 3-0

ProgrammaS donderdag 23 maart te
Twello: dames prom. klas: Wilp l- Dash
1; meisjes asp.: Salvo- Dash d; jongens
asp.: ABS- Dash a.

Met Harmsen
A_

het voorjaar in
Jute wandweef sels
90 cm. breed per meter vanaf /f OU

Vynyl wandbekleding
130 breed per meter vanaf... . 3,-
Behang
Per rol van 5,-tot 7,-
Tapijt
Gratis leggen en 10% Rotting

Zonneschermen voor buiten
b.v. 150 cm 280,-

Breedte 150-175-200-225 tot 400 cm - *w^
250 cm 360,-

Tuinmeubelen

Tuingaas
Gegalvaniseerd en geplastificeerd.

Tuingereedschap
Kruiwagens SP Hter nu 97,-
Hang- en legkasten
Speciale prijzen
Printplaten
122 x 24428,65 122 x 27439,60 p. plaat

Spaanderplaat
8mm. 125 x 250. Per m2 4,00

10 mm Per m2 4.30

18 mm. Per m2..

mooi
en niet duur.

Grint en beton

Grinttegels 40/60 vanaf per stuk 4,55

KEUKENS
Wij hebben voor u kunststof en
houten keukens tegen aantrek-
kelijke prijzen.

Een bezoek aan onze showroom is
altijd de moeite waard.

Harmsen onbetwist de goedkoopste Doe-het-zelf-specialist

Doe-het-zelf-centrum

HARMSEN-Vorden
Tel. 05752-1486



onze
sportieve
pakken
trekken
veel
belang-
stelling

Omdat wij daarin een
grote keuze hebben.
Met onze opvattingen
over sportieve mode
staan wij geheel aan
uw kant.
Met de prijskaartjes
trouwens ook.
Sportief hè ?

•$wm^/fesfsr"**Steil

IcHtiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

All* «oorten
bouwmaterialen In

•teen, kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen.
Wand-, vloertegels en
plavuizen: duizenden

mogelijkheden
Open haarden,

hout/ gas/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak

en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers,

tegels, patioblokken
etc.

Plaatmaterialen In
board, gips. pvc.

asbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosterc.
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.

Dakbedekkings-
materialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Tuinartikelen
uit voorraad/snel leverbaar

grinttege/s - granietkeitjes
betontegels - f/agstones

spoorbielzen - bloembakken
patioblokken

jagerzaum hekwerk - tui n grint
stenen - enz. enz.

Vrijdag 24, en zaterdag 25 maart de ge-
hele dag gesloten.

Geopend: dagelijks tot 17.00 uur, vrij-
dags tot 21.00 uur, zaterdags van 9.00

tot 16.00 uur

holislag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstraat 28 - tel. 05735 2000*

Uw lentemantel
hangt bij ons
mooi te zijn

Tussen een grote kollektie mantels
hangt er vast één die u op het lijf
geschreven is.

Komt u passen, bij de
grote matenspecialist

Confectiebedrijf

IAMME
Zutphenseweg 29 - Vorden
Tel. 05752-1971

H j Henk van Ark
Voor al uw tuinartikelen

De specialist voor het
slijpen en reviseren van uw

motor- of handmaaimachine
HJ.

Tuincentrum
„De Vonderkamp"
Nu uw N.V.T. tuincentrum,
dat is een garantie voor Ie
kwaliteit, vakmanschap, zeer
ruime sortering in heesters,
bomen, vaste planten, heide,
coniferen, gereedschappen,
kamerplanten enz. enz.
N.V.T. Tuincentrum
„De Vonderkamp"

Uselweg 20, Vierakker.
Telefoon 05750-20743

Voor Pasen nog snel even neuzen in de
grote voorjaarskollektie
bij Modecentrum Teunissen - Ruurlo

Nu volop keus 111

De Lente,
weerspiegeld in de
voorjaarsmode van't Lievertje.
Zoals in deze katoenen blouse
met colkraagje en een tinneroy
gilet voor 89 gulden, die je kunt
kombmeren met de geruite rok
en bijpassende pettycoat van

89 gulden.

Hebt u al wat gegeven voor
de wandkleden voor het Ge- !

meentehuis en Dorpshuis.

De gehele maand maart een
aanbieding van N.V.T.
tuincentrum "De
Vonderkamp" Kweekset incl.
watermal, dLeksel met regelba-
re ventilatie nu slechts ƒ 6,50
Bij uw N.V.T. Tuincentrum
„De Vonderkamp" Uselweg
20, Vierakker. Tel. 05750-
20743.

Denk aan de kollektebussen
wandkleed.

Modieuze regenmantels

Tot maat 52. Vanaf 89,50

Mantel- en blazerkostuums

Tot maat 48. Vanaf 255,-

Japonnen en deux-pieces

Tot maat 52. Vanaf 59,50

JackS in poplin - nylon en metalic

Vanaf 19,95

Blazers en korte jasjes

Vanaf 79,50

Zwierige Rokken en wijde BIOUSGS

Vanaf. 19,95

197,50

Herenkostuums

Vanaf

Kolberts en blazers
Vanaf ........................ 129,-

Regenjassen en jackets
vanaf .............. 89,50 en 59,50
Pantalons
Vanaf ....................... 59,50

Spijkerbroeken en zomerpantalons

Vanaf . . 59,50

Een heel nieuwe voorraad

Suède en nappa
Vanaf. .100,-

Rjne en zeer moderne kinderkleding
ook voor communiekantjes o.a. pakjes -jurkjes
(ook lang) pantalons -jackets etc.

Hedenavond koopavond

Goede Vrikteg
geen kooVvond

Zondag 2 april

Motorcross Harfsen
Aanvang 13.30 uur

(Training vanaf 11.00 uur)

Aan de start:
250 cc senioren en internationaal
125 cc senioren en internationaal
Zijspannen junioren

Kinderen tot 8 jaar onder geleide
Gratis toegang

Org. M. C. HAMAC onder ausp. K.N.M.V.

Circuit ,,Peppelenbos" OK pijlen volgen

\J I .- f ••-••,.•.--.•.; •. , - • -.--.- .- . . . • - . ; • . • . ; ; ^̂ jBrp̂ JPiaiP*̂ ':?"

en uij't gordijnU hebt het raam
(In precies de goeie kleuren). Kleuren keuren. Mooi werk.

Wanneer komt u?Welke kleur u ook kiest,gordijnen
van De Ploeg blijven mooi. Omdat /.e
kleurecht zijn en slijtvast. De Ploeg
staat nu eenmaal voor kwaliteit,
voor duurzaamheid.
Wij hebhen een ruime collectie.
Transparante stoffen, effen en
gestreepte geweven stoffen, druk
dessins en schitterende wollen stollen vorden - dorpsstraat 22

warnsveld - rijksstraatweg 108

J 5ploegstoffen
Als't zo mooi mogelijk mag.

Husqvarna en Lewenstein

naaimachines
reeds vanaf 399, -

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 -VORDEN - Tel. 05752-1385

H.J,

Jeugdcommissie Wichmond
presenteert:

"Even voorstellen
in ben uw dochter"
blijspel in drie bedrijven

op vrijdag 31 maart en
zaterdag 1 april in het
St. Ludgerusgebouw

Aanvang 19.30 uur.

Kaarten uitsluitend verkrijgbaar in voorverkoop
vanaf 28 maart bij Kapper Weide, Dorpsstraat
Wichmond.

MODE SHOW
OP DONDERDAG

6APRIL

in zaal Bakker
's avonds 8 uur

Gratis koffie Complet

Kaarten verkrijgbaar aan de zaak

Modehuis



Geopend: van 's morgens 10 uur

tot 's middags 17.00 uur
Zutphenseweg - Vorden

GROTE TUINMEUBELSHOW
GEBR. BARENDSEN nodigt u

2e Paasdag uit voor zijn grote show van
tuinmeubelen - motormaaiers

elektromaaiers - handmaaiers enz.
De bekende Wouda groente-
en bloemzaden en pootaard-
appelen vindt u bij uw N.V.T.
Tuincentrum „De Vonder-
kamp", Uselweg 20, Vierak-
ker. Telefoon 05750-20743

Kunstgebittenreparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Voorjaarsbollen en knollen
o.a. gladiolen, canna's, dah-
lia's, begonia's, anemonen
enz. enz. naar uw N.V.T.
Tuincentrum „De Vonder-
kamp", Uselweg 20, Vierak-
ker. Tel. 05750-20743

Voor de zeer vele blijken van
medeleven na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze
moeder, grootmoeder en
overgrootmoeder

Hendrika Dijkman
willen wij u onze oprechte
dank betuigen.

A. W. Slöetjes
Fam. B. Verkerk

Vorden, Overweg 17

Te koop: Peugeot 504, benzi-
ne, bj. 1974, 55.000 km, kleur
wit met radio,
vraagprijs ƒ 6.000,-.
Opel Kadett bj. 1976, oranje,
25.000 km. vraagprijs ƒ 8.000,-
VW Golf bj. 1977, 12.000 km
gelopen vraagprijs ƒ 9.000,-.
Auto's verkeren in prima
staat, garantie, inruil en fi-
nanciering mogelijk. Tel.
05755-367. Olburgseweg 37,
Steenderen.

smakelijk brood
voor Pasen

haal het bij

't W] NKELTJE
Grote sortering in alle broodsoorten

A. G. Schurink, Burg. Galleestraat 22, Vorden. Tel. 1877

Het verschil:
i t m M f l •beschl

een telefoontje.
Dat is 't verschil tussen laten
schilderen en maar weer uitstel-
len.Tussen mooi en lelijk.Tussen

g beschermd en onverzorgd.
Dus bel ons even. We

komen graag langs
voor overleg.

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd
Vorden

Meester schilder
Tel.05752-

Speciale
Paasaanbieding

Kinderblouses
India-katoen
in blauw en ecru

Maten vanaf 116 t/m 176

Vanaf 16,50

/choolclermon
raadhuisstraat tol 1367 vonten

Nutsavond-ANWB
donderdag 30 maart
in 't Pantoffeitje

Voor het programma, zie advertentie van volgende
week in Contact.

Voor onze administratieafdeling van het instal-
latiebedrijf zoeken wij een

administratief medewerker
Hij zal de kontakten met onze klan-
ten voor de service /onderhouds-
dienst verzorgen, alsmede de faktu-
rering hiervan.

Tevens zal hij betrokken worden in
de organisatie daarvan.

Voor deze funktie achten wij een MAVO
(MEAO) opleiding gewenst.

Nadere inlichtingen:

IEMSKKOIEK
installatietechniek - Vorden
05752-1546, toestel 21 of 10

Extra voordelige
Paasaanbiedingen
Rode Grape Fruit 4 voor 179

Grote kroppen sla 2 voor . . . . 129

RadijS dikke bos l 25

Komkommers per stuk 1 19

Jaffa's 20 voor 398

Ola Schepijs 1 liter 335

Aanbieding bloemen Mrt\

Voorjaarsboeket gemengd ... 450

Onze geweldige gratis Tissap aktie
loopt nog tot eind april.
i
Hydrocultuurplanten

uit voorraad leverbaar

Onze specialiteit:
modern bruidswerk

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Dames goed nieuws
In onze speciale creatief shop hebben wij een

uitgebreide kollektie HANDWERKEN
Voor-bedrukte stramiens van Royal-Paris
Neveda hobby sets
Zareska pakketten

Kollektie Lanarte voor het aparte waaronder de Holle-Hobbie
Diverse Zweigarts stoffen
ALL E kleuren d. m. c. zijde en bord uurwol
Durable katoen en Neveda wol.

Uw creatief zaak...

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

H.J. H.J,
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KlIBStOf bladtiark met steel van 9,95 voor 6,75

Tuingereedschap set van 16,90 voor 11,75
^B B^B W" ̂ %

HarraS DatS met steel van 22,30 voor 17,50

Snoeischaar van i?,50voor 12,90
PlantGnSCnaal per stuk van 13,50 voor 9,90

Klimplant-rekken van 16,00 voor 11,50
Verticuteerhark van 24,50 voor 18,95

nDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDnaDDDDDDDDDD

Dit alles en nog meer op 't advies van Hendrik Jan en
geleverd door de vakman-specialist

^v

HENK VAN ARK
H.J. H.J,
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Aantrekkelijke
jonge mode
vindt u bij:

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514



Pater Sutorius
veertig jaar priester
op tweede paasdag
Op Tweede Paasdag 27 maart zal pater
Sutorius ofrn de dag herdenken dat hij
veertig jaar geleden door mgr. Lemmens
in Weert tot priester werd gewijd. Pater
Sutorius is oud-pastoor van de parochies
Vorden en Kranenburg en heeft medio

Lfebruari j.l. in verband met zijn gezond-
'heidstoestand zijn functies neergelegd.
Hoewel hij na zijn afscheid zijn intrek
zou nemen in Huize Beukenstein te
Driebergen - een soort rust- en bejaar-
denoord - is hij hier nog niet woonachtig.
Hij is onlangs in het ziekenhuis het
Nieuwe Spittaal geopereerd en nu rede-
lijk herstellend. Vermoedelijk zal pater
Sutorius ook de Paasdagen daar blijven,
ledere uiterlijke viering is onmogelijk,
maar toch wil men het jubileum niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Oud-
parocianen die hun belangstelling of
medeleven willen tonen kunnen het een
schriftelijke felicitatie sturen.

Pater Sutorius heeft een werkzaam
priesterleven achter zich. Hij was na zijn
priesterwijding ondermeer assistent in
diverse plaatsen. Hij leerde de Achter-
hoek kennen in 1941 toen hij kapelaan
was in Lichtenvoorde. In september
1970 werd hij benoemd als gardiaan van
het Franciscanerklosster te Kranenburg-
Vorden. In juni 1972 werd hij pastoor
van Vorden en Kranenburg.

Voetbal
Uitslagen Sv. Ratti afd. zaterdag
Dinxperlo l- Sv. Ratti l 3-4; Gazzelle
Nieuwland 4- Sv. Ratti 2 1-3; Sv. Ratti 3-
Erica 21-0

afd. jeugd.
Sv. Ratti Al- Eerbeekse boys Al 2-2; Sv.
Ratti BI- De Hoven BI 0-4; Sv. Ratti Cl-
Baakse Boys Cl 1-1.

afd. zondag Sv. Ratti
Sv. Ratti l- S.V.B.V. l 2-2.

Programma Sv. Ratti afd zaterdag

Sv. Ratti l- SV.D.W. 1; Sv. Ratti 2-
Wilhelm SSS4; A.Z.S.V. 6- Sv. Ratti 3;
Sv. Ratti 4- E.G.V.V. 1.

afd. jeugd
Sv. Ratti Al vrij; sp. Lochem BI- Sv.
Ratti BI; Zutphania Cl- Sv. Ratti Cl.

2
Sv. Ratti a.s. maandag e paasdag
Sv. Ratti 2- S.C.S. 3; Sv. Ratti 3- Socii 5.

afd dames
Lemelerveld l- Sv. Ratti 1.

Dinxperlo ! - Sv. Ratti ! afd. zaterdag
)-:
Ook nu was het Sv. Ratti die het spel
maakte want na enekele min was het P.
Bielawski die voor Sv. Ratti de stand op
0-1 bracht. Sv. Ratti begon steeds beter
te spelen en het was door middel van een
strafschop omdat J. Dijkman werd
vastgehouden was het J. Nijenhuis die de
stand op 0-2 bracht. J. Dijkman bracht
de stand door een prachtige kopbal de
stand op 0-3. Sv. Ratti ging roeklozer
spelen zodat Dinxperlo terug kon komen
1-3. Maar nog voor rust was het weer P.
Bielawski die 1-4 liet aantekenen.

Na de rust was het S.v. Ratti die steeds
in de buitenspelval liep en Dinxperlo
terug kon komen tot 3-4. Een welver-
diende overwinning voor Sv. Ratti.

Oecumenisch
avondgebed
De Raad van Kerken te Vorden/Kra-
nenburg, die heeft besloten op elke
eerste vrijdagavond van de maand,
aanvangende half negen, tot de zomer-
vakantie bij wijze van proef, een oecu-
menisch avondgebed te houden, deelt
mede dat dit voor de eerste maal op
vrijdagavond 7 april om half negen zal
geschieden. Het oecumenisch avondge-
bed wordt steeds gehouden in de Ned.
Hervormde kerk. In de eerste samen-
komst op dit gebied zal voorgaan ds. K.
Feenstra, Geref. predikant, wonende in
Vorden. Het oecumenisch avondgebed
zal niet langer dan een half uur duren,
zodat men na het inkopen op de koop-
avond nog tijdig thuis kan zijn.

"Opvoeden...
in vrijheid?"
Hierover sprak drs. A.J. Friesen (ortho-
pedagoog) op een ouderavond in de Chr.
Huishoudschool te Vorden. De avond
was belegd voor de ouders van de
leerlingen der tweede klassen. "Kan de
jeugd ons niet meer gehoorzamen of
kunnen wij niet naar de jeugd luiste-
ren?", zo vroeg de heer Friesen zich af.
Hij weer erop dat de mens in de periode
van ± 12 tot 16 jaar een nogal storm-
achtige ontwikkeling doormaakt. Vóór
alles wil de jeugdige op deze leeftijd
zichzelf zijn en de zin van de dingen
zien. Openbaarheid en genegenheid zijn
de behoeften, waarop de opvoeder in
deze periode kan inspelen.

"Onder onverschilligheid kan een groot
verlangen naar genegenheid schuil-
gaan", aldus de heer Friesen. Naar
aanleiding van zijn betoog ontstond een
zeer levendige diskussie, waarbij bleek
dat ook gevoel voor humor een waarde-
volle eigenschap voor een opvoeder(ster)
kan zijn.

Stem

6 x EEN El ANDERS
DE meest bekende en traditionele manier om eieren te eten met

Pasen is ze te koken eventueel te beschilderen en dan te nuttigen.
Uw "paasei" kan ook wel op een leukere en meer smakelijke wijze
gegeten worden. Hieronder een zestal suggesties om uw paas-eier-
gerecht te laten pronken op uw paasdis. De hoeveelheden zijn voor
4 personen.

BROOD-EIER-BOOTJE

U NEEMT vier puntbroodjes. Snij
er voorzichtig de bovenkant af en hol
het Broodje helemaal uit. Besmeer
deze broodjes van binnen met boter
en zet ze even in de oven. Vergeet de
kapjes niet. Bak vier plakken bacon
bros en verkruimel ze. Doe in elk
broodbootje eenzelfde hoeveelheid
bacon. Breek vier eiren in een kom en
klop deze los met peper en zout.
Schenk in elk broodbootje een even-
redige hoeveelheid van dit eiermeng-
sel. Zet ze in de oven en laat het eier
mengsel stevig worden. Nu nog de
kapjes op de bootjes en dan nog
even de oven in. AARDAPPELEIERKOEK

BREEK vier eieren in een kom en
klop ze los. Voeg hierbij: een grote
fijn geraspte aardappel, 1 ons fijn
gesneden champignons, 50 gram
klein gesneden doorregen rookspek,
een kleine (zeer fijn gesneden) ui.
Vermeng dit alles goed door elkaar
en bak er boven een laag vuur een
smakelijke pannekoek van.

EIERSNACK

ROOSTER vier sneetjes brood.
Laat een plak ham warm worden in
de pan, breek hier een ei over en laat
dit langzaam gaar worden. Leg dit ei
op de geroosterde boterham. Leg
hier vier plakken tomaat op en een
plak pittige kaas. Zet dit geheel in
een warme oven en laat de kaas
smelten. Haal ze uit de oven en be-
strooi het geheel met peterselie.
Direct opdienen.

PITTIG-BROOD-EIER-BOOTJE

BEREID de puntbroodjes voor
zoals boven beschreven. Kook 4
eieren hard en snij ze in kleine stuk-
jes. Klop 1/8 slagroom stijf en ver-
meng dit met een blikje zalm, de
zalm moet zeer fijn gemaakt zijn. Hak
een augurk uit het zuur in kleine stuk-
jes en doe dit met twee lepels toma-
tenketchup door het mengsel. Doe
de klein gesneden eieren erbij en vul
er de broodbootjes mee. Serveer ze
op een bed van sla geflankeerd door
schijfjes tomaat en augurk.

GEVULDE EIEREN

SNIJ 4 hardgekookte eieren mid-
dendoor en verwijder het geel. Ver-
meng dit eigeel met 50 gram tot room
geroerde boter, peterselie en twee
lepels tomatenketchup. Breng het
geheel op smaak met peper en zout.
Vul de eiwitten met dit mengsel.

BROOD/KAAS/EIEREN

VET een vuurvaste schotel in met
boter. Leg hier dakpansgewijs 8
sneden brood en kaas. Maak een
mengsel van 4 eieren en bouillon.
Maak het op smaak met peper zout
en nootmuskaat. Vermeng er een
theelepel franse mosterd door. Doe
gedurende ± 30 minuten in een
middelmatig warme oven.
(Nadruk Verboden)

Feestkrant
Ter gelegenheid van de opening van het gemeentehuis
Kasteel Vorden zal op 10 en 11 mei een f eestkrant uit-
gegeven worden met daarin vermeld het f eestprogram-
ma van defeestweek en beschrijvingen van de revue.
Deze zal verschijnen in Vorden, Ruurlo, Warnsveld,
Almen, Laren, Harfsen, Hengelo, S teenderen en Baak.
Oplaag is ruim 13000 exemplaren. Deze feestkrant
wordt gedrukt door Drukkerij Weevers, advertenties
en nieuws wordt gezamenlijk met de propaganda-com-
missie van de V. O. K. verzorgd.
14 april dienen alle advertenties binnen te zijn. Laat
deze kans niet voorbij gaan. U kunt nu adverteren in de
gehele streek. Deze krant wordt gedrukt op wit papier
en indien mogelijk in 2 kleuren.
De Vordenaren hebben de voorkeur met hun adverten-
ties tot 5 april, als na die datum niet genoeg adverten-
ties binnen zijn dan kunnen eventueel advertenties aan-
genomen worden van buiten de plaats.
Dus wees er als de kippen bij!

V.V.V. W.L.V.

Groot Paasvuur
2e Paasdag
terrein t.o. Wientjesvoort

Parkeren Kostedeweg, Paralelweg, Ruurlose-
weg. Zie borden.

Bij slecht weer gaat het niet door.

Vrolijke
Paasdagen

met lekker
krentebrood

van uw Warme Bakker Oplaat

Paasbrood
met amandelspijs
een traktatie bij uw eitje l (/-

Warme Bakker
bakt het voor u

Zo kunt u stemmen 29 maart doordat men het foldertje gauw kwijt raakt, wat door de gemeente Vorden verzonden is,
hebben wij gemeend u er nogmaals op attent te maken hoe u kunt stemmen. Misschien voor de gemeente ter overweging
het de volgende keer in een plaatselijk blad te publiceren.
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C.D.A.

Hendrikx, mr. J. A. M.,
Doeti.ichem

t« Bokkel, A. Th., Spankeren
d* Krui|f, mr. W., Zutphen
Nagel geb. Cornelissen. M. E.

Ch. E.. Oosterbeek
Reezigt, j., Apeldoorn
van Haarlem, drs. C. B. J.,

Doetmchem

Slijter, T., Apeldoorn
Bot, dn. H. J., Beekbergen
Heuver, ir. M., Wogeningen

Geurti, H. J., Oruten
Niemeijer, J., Eerbeek
Voerman, G. Ch., Vorden
Gijsbers, A. A. E. M.,

fleek/Ubbergen

Lub, P., Apeldoorn
de Vriei. P.. Apeldoorn
Schrijver, G. H.. Huiisen
Meuri, S. W., Wornsveld
Bok», dr». B., Beekbergen

Aalben. A. J. M.,
Beneden-Leeuwen

janien, mr. E. A., Apeldoorn

2
Partij van de Arbeid

(Gecombineerd met de lijnen
•4 en 11)

Fokken», J., Bennekom
Viiser, B., Arnhem
Postma, ). J., Harderwijk
Alderi, ). G. M., Nijmegen
Pit, M., Dieren
Feiuma, O.. Doetinchem
Rietveld, A. j., Arnhem

Uri. L. R.. Gorssel
de Vries geb. van Marie, A.,

Winterswijk

Cohen, L. S., Doesburg
Veringmeier, C. L. W. M..

Borculo
johannis, F., 's-Heerenberg
Hoezen, H. ). ]., Neede
Mulderij, J. H.. Dieren
Woessink, E. )., Doorwerth
Zwartendijk, L. H., Oosterbeek
Gombert geb. Emond, H.,

Nunspeet
Coenraadts, j. H., Doesburg
Mateman. B. W., Winterswijk
Keuning, D. H., Bennekom

3

V.V.D.

van den Berg, R., Arnhem
Veen, T. R. A.,

Weurt gem. Beuningen
Haagsma, B. U., Doetinchem
van den Broek geb. Laman Trip,

N. H., Geldermolsen
Donkersloot, H. W. F. C.,

Drumpt gem. Tiel
van Waarden, R.,

Opnemen gem. Neen/nen
van der Houwen, A. P. Z..

Zutphen
Hendriksen, J. G. W., Huissen
van Oiessen, W. F. J.,

Velp gem. Rheden
Rigterink, J. H., Heteren
Blekman, H. ).. Epe
Wachters L. H. j., Corssel
ter Horst geb. van Eek, N. H.,

Uevelde gem. Lichtenvoordt
Goesten geb. Kling, M. Th.,

Kerkdrief gem. Maatdriel
Renique, A. J. E. G., Nijmegen
Roekevisch, W. f.. Ruurlo
Lohmann geb. Smit, P. A.,

Rozendaal

Levert. M., Winterswijk
van den Ban geb. de Wit, L.,

Eerbeek gem. Brummen
ter Meulen, H. W.,

Almen gem. Gorssel

4
P.P.R.

(Gecombineerd met de Misten
2 en 11)

van Dam, W. (Wouter), Renkum
Goetinfc, A. F. J. (Ad), Wijchen
Oessens. P. P. G. M. (Peter).

Arnhem
Ramaker, j. G. G. (Jan). Tic!
Smit geb. Bon, C. E. (Cora).

Beek/Ubbergen

Coppes, mw. G. M. E. M., (lens),
Nijmegen

Hoestra, H. (Hein), Wogeningen
Jansen,]. L. A.. (Leo), Velp
de Vries Reilingh geb. Linders,

M. C. (Martha). Ermelo
Schijf, B. (Bert). Tiel
de Zeeuw. J. Th. (Joop).

Nijmegen
Post, C. L. (Kees), Doetinchem
Timmermans, mw. A. W.

(Anna), Zevenoor
Verheule, J. (Jan). Apeldoorn
van Ooesum, F. M, (Frans),

Gaanderen

Janssen, H. J. A. (Henk).
Beek/Ubbergen

Spoelstra, P. J. (Peter),
Culemborg

Brouwer, B. M. J. (Bertus),
Doetinchem

Dijkstra, W. (Willem),
Groet beek

van der Zouwen, C. C. (Cee»),
Apeldoorn

6

Staatkundig Gereformeerde
Partij

Kroon, W., Nijkerk
Frens, H., Nunspeet
Gerritsen, G. M..

Vaatten gem. Epe
van Mourik. D., Geldermolsen
van Wijncoop. G., Putten
van der Zwaag, W., Borneveld
Duifhuizen, M., Wogeningen
van Weelden, G..

Gomeren gem. Kerkwijk
Blees, J., Apeldoorn
Moree, ir. f. C., Geldermolsen
van Eek H

Gameren gem. Kerkwijk
Wassink. G. H.. Doetinchem
Soctcndial, B. J.,

Lunteren fcm. Ede
a _ _ _ r _ M ei.»tjments, n., tist
de Bode, H.. Valburg
Keuken. W.,

Ochten gem. Echte/d
van Ek, J., Wogeningen

Lammen, J. J., Borneveld
Klaassen, D.,

Speuld gem. Ermelo
Boone, L., Opheusden

7

Gereformeerd Politiek Verbond

Krol. S., Arnhem
Basoski, W. J. G., Zevenoor
Klapwijk, ir. A., Bennekom
van der Jagt, J., Arnhem
van der Weij, J. L., Geldermolsen
Laan, D., Renkum
van Maaren, J. M., Arnhem
Rots, E. C., Aalten
Kersbergen, J., Apeldoorn
Leerlooijer, K., Zaltbommel
van Eersel, M., Doetinchem
Hekman, D., Harderwijk
Prins, G., Wezep
van de Kamp, T., Warnsveld
Kreun, W., 7,el
Kansenberg, J. A., Neede
Sietsma. H. H., Ermelo
de Vries, ir. A. Ph., Bennekom
Koenelman, G. J., Hottem
van der Krieke, H. E., Arnhem

8

Democraten '66

Nuis, A»d, Winterswjjk
van Blaren, R. P., Arnhem
ledema. H. W. J.. Huissen
Geenen, H. G. M., Wogeningen
Maai, E. F., Arnhem
Janse, A. R. P., Wog'ningen
Oldenziel geb. Poitmj.

Johanna, Weitervoort
Groeneveld, H., Buurmo/sen
Faassen, M., Hoevelaken
van Dijk. H. W.. Arnhem
Gruijten, J. W., Oidam
de Roos, M. B.. Zelhem
Helfferich geb. van der Kleij,

L. M.. Eerbeek
Schiks, E., Nijmegen
Hermans. P. M., Berghoren
Dingemans, E. R.. Doetinchem
Heijn, S. A., Apeldoorn
van Maris. A. G. C. C. M..

Nijmegen
Schaap, Korneln Ids, Dieren

9

Reformatorische Politieke
Federatie

Rietkerk. J. P. M.. Wezep
Geurts, H., Voorthuizen
Broer*. G., 't Harde
van Ledden, drs. M., Nunspeet
van der Bijl. B. S.. Zutphen
de Boer, A. P., Nijkerk
van der Graaff, L., Aalten
de Vries. ing. H. H., Eist
Visser, dn. H.. Wezep
Oosting, M. J., Aa/ten
Rietveld. P. L.. Harderwijk
Meijer, dn. W.. Heerde
Kamsteag, A., Nunspeet
Berghuis. W.. Wagemngen
Tonius, W,. Putten
van Wijk, P. C., Zaltbommel
Meijer. G.. Ede
Kooiman, K., Arnhem
Hekstra, ir. A., Harderwijk
Verdoes. J., Heteren

10

Communistische Partij
van Nederland

Hendriks, T. (Theo). Arnhem
van Opbergen, P. G. J. M.

(Peter), Arnhem
van Hezel. R. (Roei). Hottem
Koning. H. F. (Henk), Zutphen
Quakernaat, J. (Jan), Nijmegen

Langedijk geb. de Vries. J.. Tiel
Elshof, H. W. J., Zevenoor
Bogers, J. M., Wagemngen
Wasser. B. A. ).,

Ooij gem. Ubbergen
Porée geb. Schuitemaker, H.,

Zevenoor

Lutteken, S., Doorwerth
van den Toren, H. A.,

Doetinchem

Mulder, W. H. J.. Arnhem
Brouwers geb. van Kommer, J.

M. G., Wageningen
Puister geb. de Heus, A. M. A.,

Culemborg
de Jong, B., Putten
Brouwer, G., Harderwijk
Dumont geb. van Lieshout, E.

P. M., Nijmegen
van Dijk, H., Zutphen
Prijf, H., Vaatten

11

PSP
(Gecombineerd met de lijsten

2 en 4)

Klijn, H. (Hans), Lochem
Kortleve, P. (Piet), Apeldoorn
Henstra, J. (J»n), Arnhem
Witsenhuijsen, L. (Luuk),

Nijmegen
Vogt, J. E. (Joop), Wogeningen
Wiedijk, mw. W. M. G. M.

(Monique),
Ooij gem. Ubbergen

Peeters. C. J. P. (Chris).
Nijmegen

Mazeland, M. P. (Marko),
Wageningen

Kruiishaar. H. A. J. (Henk),
Apeldoorn

Stuik, E. J. (Eugène).
Wogeningen

van Aalst, mw. J. G. T. F. M.
(Angela), Nijmegen

Vergouwen, F. J. M. (Jos).
Wogeningen

van Meurs, mw. W. A. H.
(Helmy), Arnhem

van Gorkum, C. W.
(Kees-Willem), Lent

Pattijn. P. P. M. (Paul),
Nijmegen

van Ginkel geb. Henneke, E. G.
D. (Emmy), Renkum

de Goede, P. J. M. (Peter),
Nijmegen

van Ballegooren, W. D.
(Willem), Apeldoorn

Kon, A. J. (Aris), Arnhem
Capelle, H. H. (Henk). Lengel

12

Conservatieve Volkspartij

Balk. T., Groenlo
Spaen, F. B., Arnhem
Kors. W. P., Nijkerk
Ruardij. H.. Twello
Egberu. H. A. B., Groenlo
Buitenhuis, G., Apeldoorn
Rademaker, J. G. M., Oosterbeek

Luitjes, F. J., Nunspeel
Knetemann, J. C. G., Tiel
Muiden, J. W. F., Groenlo
van der Hoef, H. J., Doornspijk
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