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BI'J ONS IN VORDEN
Umdat de schaop'n de vroch kepot 'etrokken hadd'n, zat ik zaoterdagmargen urn
8 uur al op de fletse um gaaskrammen te gaon halen, want die ha'k op. Maor toen
'k in darp wazze, mos ik toch nog tien minuten wachten, want de winkel ging pas
um half negen los.

Olbert Hietman, den ok ston te wachten, zei opens: mo'j daor es zien, 't gemeente-
bestuur geet schienbaor uut. Un stuk of wat stonnen d'r al, Hendrik van 't Schim-
mel had de beeste haos neet op tied können kriegen, maor kwam toch nog vrog
genog. De PvdA wol eur eendracht laoten zien en kwam met ene auto, misschien
ok wel uut milieuzörge.

Ik zegge tegen Olbert: „Die gaot naor Schiphol, d'r geet t'r ene naor Amerika. Den
wöd daor perfester. Ze zochten daor nog un goeie krach veur gebiedsuutbreiding."
,,Bu'j now gek," zei Olbert, ,,zien vrouw is t'r jao neet bi'j'
„Dan gaot ze zeker op warkbezuuk."

„Was dat dan?" vroog Olbert. „Dat zak ow uutleggen. As l'j now met ow vrouw
naor de Flevohof gaot en betaalt dat zelf, dan nuumt ze dat .uutstapjen" Maor a'j
now, zo as dizze luu, zonder vrouw en op gemeentekosten naor 't zelfde gaot, heit
dat werkbezuuk. Snap i'j?"

„Dat zo'k ok wel willen," zei Olbert. „Dan mo'j un kruuwagen hebben um zo'n
baantjen te kriegen." Olbert zei dat' pas un ni'jen had 'ekregen.
Ik zegge: „Jong dan ha'j gin goeien. l'j heb t'r ene die'j mot schoeven, maor i'j mot
t'r ene hebben die ow schöf."

Too ko'wn naor binnen gaon want de winkel was los. Zo geet t' bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

Jubileumconcert
Vordens

Ter gelegenheid van het veertigjarig be-
staan zal het Vordens Mannenkoor op za-
terdag 27 maart a.s. in de Christus Koning-
kerk aan Het Jebbink te Vorden een jubi-
leumconcert uitvoeren.
Medewerkenden zijn: Henny May, sopraan;
Harry Pierik, tenor; Ludo Eykelkamp, bari-
ton; Eleonore Krullaarts, pianobegeleiding
en het Vordens Mannenkoor onder leiding
van dirigent Bert Nijhof.
Er zullen in totaal 550 plaatsen beschikbaar
zijn voor genodigden, donateurs en oveiige

i belangstellenden. Reeds nu kan worden vast-
gesteld dat geen plaats onbenut zal blijven.
Door donateurs en belangstellenden zijn alle
voor hun beschikbare toegangsbewijzen
reeds afgehaald. Er is geen plaatsbespre-
king.
Tijdens de pauze van het concert kunnen de
concertbezoekers vertoeven in de aula van
basisschool De Vordering. Na afloop is er
een receptie voor vertegenwoordigers van
gemeentebestuur, plaatselijke verenigingen
en zusterverenigingen.

Burgerlijke stand
Geboren: Rrjane Wunderink (d.); Michiel
Frederik Krooi (z.).
Ondertrouwd: J. A. Lijftogt en J. A. Knol.
Gehuwd: A. J. Harkink en J. A. Rossel.

ZILVBMWIT KDKLSTAA4.

Kunst in de kamer
Zondag 28 maart a.s. geeft Kunst in de ka-
mer wederom een uitvoering ten huize van
de heer en mevrouw Bayer-Kreulen, Christi-
nalaan 12, Vorden.
Het concert bestaat deze keer uit een aantal
liederen, die gezongen zullen worden door de
bas-bariton Theo Wieringa, begeleid door de
pianist Carel Willink. Het programma is zeer
gevarieerd met werken o.a. van Franz Schu-
bert, Joh. Röntgen, J. H. Wetzel en F. Salm-
hof er. Daarnaast een aantal oude en moder-
ne franse chansons. Bij de liederen zal een
korte toelichting worden gegeven, terwijl
elk van de toehoorders de volledige tekst
van 't gezongene tot zijn beschikking krijgt.
Het succes zal ongetwijfeld niet onderdoen
voor dat van het Amsterdamse atelier-trio
op l februari 1.1. De bas-bariton Theo Wie-
ringa geeft geregeld concerten o.a. ook voor
de radio. Vermeld zij tenslotte dat nog en-
kele plaatsen ter beschikking zijn. Belang-
stellenden worden verzocht zich vóór vrijdag
a.s. telefonisch op te geven; no. 2326.

Aanleg tennis-
banen van start ?
Nog vóór het einde van deze maand wordt
de goedkeuring van de Gedeputeerde Staten
verwacht, die de aanleg en exploitatie van
de tennisbanen in onze gemeente mogelijk
moet maken. Het bestuur gaat er dan ook
van uit, dat in mei gespeeld kan worden.
Halverwege april wordt een ledenvergade-
ring belegd, waarin details bekend zullen
K>rden gemaakt. De reeds ingeschreven le-

Bn krijgen hiervan rechtstreeks bericht. Be-
langstellenden, die zich tot dusver nog niet
hebben gemeld, worden verzocht kontakt op
te nemen met de tefmisverenlging;, afdeling1

ledenadministratie, P. van Vollenhovenlaan
dit in verband met de grote belangstelling
de kans dat reeds tot een wachtlijst moet

orden overgegaan.

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

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

Deze week komen aan de orde de navolgende
onderwerpen:

— Openbare raadsvergadering' op dinsdag
30 maart a.s.;

— Ter visie legging Verstedelykingsnota;
— Voorlichtingsbijeenkomsten in verband

met voorbereiding van een herziening van
het plan „Buitengebied" 1970.

Ad 1.
Op dinsdag 30 maart a.s. vergadert de ge-
meenteraad in het gemeentehuis, 's avonds
half acht.
Zoals gebruikelijk geven wij vooraf een over-
zicht van de belangrijkste agendapunten.

Instellen parkeerverbod langs de westzijde
van de Smidsstraat.
Het internationaal transportbedrijf J. J.
Woltering en Zn., aan het Hoge 27, alhier,
heeft ons verzocht de mogelijkheid te over-
wegen om voor de Smidsstraat een eenzijdig
parkeerverbod in te stellen. Het merendeel
van de transportauto's van Woltering B.V.
is zo lang, dat deze niet op eigen terrein kun-
nen draaien, terwijl in en uitreden van de
smalle uitrit tegenover de Smidsstraat van-
af het Hoge niet mogelijk is in verband met
de beperkte ruimte.
De groepscommandant van de rijkspolitie
heeft op ons verzoek over deze aangelegen-
heid het volgende advies uitgebracht.

„Het blijkt dat de vrachtauto's van Wolte-
ring B.V., die vanaf de Schoolstraat naar de
garage en de daarnaast gelegen wasplaats
rijden steeds de rijbaan van het Hoge moeten
gebruiken voor het keren. Hierdoor kan voor
het verkeer op het Hoge een gevaarlijke si-
tuatie ontstaan. Zou Woltering B.V. een on-
belemmerd gebruik kunnen maken van de
Smidsstraat dan zouden de vrachtauto's niet
meer behoeven te keren op het Hoge, maar
rechtstreeks de in-/uitrit tegenover de
Smidsstraat kunnen in- en uitreden. In ver-
band met het vorenstaande zou het mijns in-
ziens wenselijk zfln langs de westzijde van de
Smidastraat een parkeerverbod in te stellen
door het aanbrengen van een gele streep ter
zijde van de rijbaan."

Wfl kunnen ons met dit advies verenigen en
stellen de raad dan ook voor tot het instellen
van het hiervoor genoemde parkeerverbod te
besluiten.

Voteren krediet voor verbetering voetbal-
velden gemeentelijk sportterrein.

De drie voetbalvelden van het gemeentelijk

sportterrein verkeren in 'n dusdanige staat,
dat verbetering dringend noodzakelijk Is.
Door het vrij intensieve gebruik door de v.v.
Vorden, de grote droogte van het afgelopen
jaar en het feit, dat de laatste jaren geen
groot onderhoud is gepleegd, zijn in de gras-
mat van deze 3 velden diverse kale plekken
ontstaan. Bovendien bevinden zich in de
grasmat verschillende oneffenheden die bfl
beoefening van de voetbalsport voor de spe-
lers gevaarlijke obstakels zijn en de kans op
lichamelijk letsel vergroten.
Blijkens de offerte van de Kon. Ned. Heide
Mij wqrden de kosten voor bezoden, door-
zaaien, bezanden enz. begroot op ƒ 12.000,—.
In de gemeentebegroting 1976 is voor onder-
houd van de velden reeds geraamd ƒ 4500,—,
zodat een aanvullend krediet van ƒ 7500,- be-
schikbaar gesteld dient te worden.
Om een goed resultaat te krijgen, dienen de
herstelwerkzaamheden in een zo vroeg mo-
gelijk stadium, liefst half april a.s. te begin-
nen. Met de huurder, de voetbalvereniging
Vorden, is hierover al overleg gepleegd.
Een nieuw huurkontrakt, regelende 't juiste
gebruik van het gemeentelijk sportterrein,
is in voorbereiding en zal binnenkort aan de
raad worden voorgelegd.
Wij stellen de raad voor, voor de verbetering
van het gemeentelijk sportterrein een aan-
vullend krediet van ƒ 7500,— beschikbaar te
stellen.

Verder zullen de navolgende onderwerpen
ter tafel komen:

— aanvulling lijst beschermde monumenten
in de gemeente Vorden;

—• naamgeving van een tweetal wegen;
— vaststelling exploitatievergoeding ten be-

hoeve van de bijzondere lagere scholen,
alsmede ten behoeve van de bijz. kleuter-
scholen over 1975;

— achtste wijziging Algemeen Ambtenaren-
reglement;

— aankoop legesmachine;
—' subsidie ten behoeve van opmaken plan

voor de verbouw van het huidige gemeen-
tehuis tot dorpscentrum;

- wijziging gemeentelijke bouwverordening
— vaststelling a. bouwverordening logiesge-

bouwen; b. verordening op de verblijfs-
gebouwen;

- krediet ten behoeve van aanbrengen to-
renverlichting;

— verkoop woning met erf Smidsstraat 11;
— wijziging gemeentelijke vertegenwoordi-

ging in de Sportraad;
— voorschot bedragen onteigening gronden

in bestemmingsplan Brinkerhof '73, nr. 2.

Ad 2.
Verstedelijking-snota
De verstedelrjkingsnota ligt reeds vanaf 20
februari 1976 gedurende 2 maanden voor een
ieder ter inzage op de gemeentesecretarie
(afdeling Ruimtelijke Ordening c.a.).

Ad 3
Bouwpercelen en ophalen huisvuil
In verband met de voorbereiding van een
herziening van het bestemmingsplan „Bui-
tengebied" der gemeente Vorden, zullen op
diverse plaatsen in de gemeente voorlich-
tingsbijeenkomsten worden gehouden.
Voor deze bijeenkomsten zijn tevens uitge-
nodigd vertegenwoordigers van de plaatse-
lijke standsorganisaties en van het Land-
bouwschap. Het is de bedoeling om tijdens
deze bijeenkomsten vooral aandacht te be-
steden aan de vorm van de bouwpercelen,
waarover de aanwezigen hun mening ken-
baar kunnen maken.
De bovengenoemde voorlichtingsbijeenkom-
sten zullen worden gehouden op:

— 24 maart a.s. in zaal Van Asselt, Linde-
seweg 23;

— 31 maart a.3. in de kapel, Kapelweg, Wil-
denborch;

— l april a.s. in zaal *t Zwaantje, Hengelo-
seweg 14;

— 6 april a.s. in zaal Bakker, Dorpsstr. 24.

Al deze bijeenkomsten zullen beginnen om
20.00 uur.
Voor zoveel mogelijk zullen alle belangheb-
benden schriftelijk een uitnodiging ontvan-
gen voor 't bijwonen van één van deze avon-
den. Mocht u geen uitnodiging hebben ont-
vangen en toch betrokken zijn bij hetgeen
besproken zal worden, dan bent u van harte
welkom op één van de hierbovengenoemde
data. Om administratieve redenen zullen al-
leen de bewoners van woningen in het bui-
tengebied een uitnodiging ontvangen. Deze
bewoners worden echter wel verzocht even-
tueel eigenaars van hun panden op de hoogte
te stellen van het plaatsvinden van de voor-
lichtingsbrj eenkomst.
Overigens ligt het in de bedoeling tijdens de
bijeenkomsten ook mededelingen te doen
over het ophalen van huisvuil in het buiten-
gebied.

Spreekuur wethouder Bogchelman
Wethouder Bogchelman heeft a.s. donder-
dag 25 maart g e e n spreekuur.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

POPLIN

regenmantel
nieuwe belijning

diverse modekleuren

Alleen deze week

89,50

MODECENTRUM

TEUNISSEN
RUURLO

KLEUREN-TV ?
WIST U

4
'at u voor ƒ18,— per week
onder aanbetaling de aller-
ieuwste kleurentelevisie bij
in huis kan staan?

En met onze 4 jaar garantie-
zekerheid.

'u bellen en binnen 24 uur
'unt u kleur kijken

Keuze uit vele modellen

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, tel. 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, tel. 2404

GEMEENTE
VORDEN

Openbare vergadering raads-
kommissie voor

algemeen bestuur op

donderdag 25 maart a.s.
's avonds 8 uur In het

gemeentehuis.

Onderwerp:

bouw en beheer
rouwcentrum

aan Het Jebbink door

a. gemeente, of
b. Monuta-Stichting, of

c. andere instelling.

ledere belangstellende van
harte welkom.

Er zal gelegenheid gegeven
worden bet woord te voeren.

Kranenburgs
Belang
Op de jaarlijkse feestavond van de buurt-
vereniging Kranenburgs Belang, welke in
zaal Schoenaker werd gehouden, kon voor-
zitter H. Wiggers in zfln gebruikelijke ope-
ningswoord een groot aantal leden weflkom
heten. Hierna verscheen de Wildenborchse
Toneelvereniging TAO met het blijspel Rel
door de gasbel op de planken. Het stuk werd
met veel succes ten tonele gebracht, zodat
het gezelschap na afloop een luide ovatie
kreeg. Namens het bestuur bood mevrouw

bloemen aan.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensteti

Tot besluit was er nog gelegenheid tot het
maken van een dansje. Op Eerste Paasdag
zal de buurtvereniging weer de jaarlijkse
eierzoekwedstrijd organiseren voor de Jeugd.

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 28 maart: 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink

KAPEL WELDENBORCH
Zondag 28 maart: 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 28 maart: 10.00 uur ds J. B. Kuhle-
meier, kindernevendienst klas l, 2 en 3; 19.00
vmr Lijdensdienst in de R.K. Kerk te Kra
nenburg welke geleid wordt door pater Su-
torius.

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crè-
che) ; door de week woensdag om 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.

ZONDAGSDEENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, tel. 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

dr. J. Wechgelaer, tel. 1566
van zaterdag-m. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'a avonds 7
tot 's morgens 7 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtfkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wflkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.

BEGRAFENISDEENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur In de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, teL
2129.
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2346

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 05750-
15603. Openingstijden: ma., di., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 w.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 U. 14.00-17.30 U.
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SUPER SLAGERIJ
BIEFSTUK

BEFLAPJES

MALSE R1BLAPPEN

STOOFLAPPEN

OSSESTAART

BOTERMALS
250 gram

MALSE
250 gram

500 gram

398
358
628
498

500 gram

SCHIJVEN 4 halen 3 betalen

KUIKENFILET 100 gram 138

Vleeswaren
PALINGWORST

GEKOOKTE HAM

Paarderookvlees

Boerenmetworst

150 gram

1'50 gram

100 gram

119
149
129
398

ZONNETUIN
MALSE SLA

Krielaardappelen

SPITSKOOL

WORTELTJES

HANDAPPELEN

Lombarts Calville

Hand Goudreinetten

2 kroppen ^

NIEUWE
750 gram

per kilo A

PANKLAAR
500 gram

WINSTON
\y2 kilo

\Y2 kilo

\y2 kilo

98
198
148
58

225
198
198

DIEPVRIES VOORDEEL

VISSTICKS » *. 169
KIP in zessen klaar ,mrm 575
KIPSATEH

FRIKANDELLEN
HAMBURGERS

209per pak Lm\/ \f

grijpzak 25 stuks £] 4*^
van 535 nu TT W V

3 stuks bOU

Alles zolang de voorraad strekt

AUGURKEN
3/4 pot

VOOR DE KLEINT. ES

ROOSVICEE

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 29 maart:

UIEN

HACHEEVLEES

Dinsdag 30 maart:

RODE KOOL

RUNDERLAPPEN

Woensdag 31 maart:

RAAPSTELEN

VLEESGEHAKT

kilo

300 gram

PANKLAAR
500 gram

MAGER
500 gram

kilo

500 gram

98
278

55
628

98
238

A&O GRAAG TOT
•SPECIAAL STUNTVOORDEEL

ROYCO Groentesoep
per zakje van 79 voor 59
DIXAN ZEEPPOEDER
draagkarfon van 945 voor

met gratis flacon CLIE N
798

WASVOORDEEL
VOOR DE AFWAS
flacon van 120 nu 98

OMO ZEEPPOEDER ±iïr:: 598
69

DUBRO AFWAS ;-,_ 119
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VRUCHTEN
LIMONADE

HALVARINE
500 gram

VOORDEEL SLIJTERIJ

BEERENBURGER

FLORIJN
liter

BOOMSMA

Citroen brandewijn £KUIPER

KRUIDENBITTER

HEINEKEN BIER

CATZ
per fles

krat a 20 euroflessen

1325

1325

1298

1095

1098

1298

UW DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK

HAZELNOOTSTAM

TOMPOUCEN

Roomb. wafeltjes

nu voor

5 stuks

250 gram

318
225
198

BLOEMEN & PLANTEN
NARCISSEN

KAAPS VIOOLTJE
per bos

PAULIA
nu voor

125
175

ZOETWAREN VOORDEEL
PRINCE FOURRE

BESCHUIT

TOFFEES

PAREIN
rol van 165 nu

CU-CO
2 rollen

VERKADE
zak van 110 voor

Nieuw: Haps zoutjes PAREIN
per zak

139
99
98
98

SUPERVOORDEELTJES
PROFITEER NU:

Grolsch bier
krat a 20 beugelflessen van 15,80 voor 1250
BRINTA pak van 149 voor 125

SPERCIEBONEN A & O
literblik 89

Tweedrank
DE BETUWE fles van 239 voor

met gratis glas
219

n on F K ooi MET
KUUt I\UUL po, van 89 voor 59

NESCAFE GOUD 100 gram van 575 voor 398

Italiaanse
tomatertpuree
5 blikjes voor

VOLLE MELK

100
minimumprijs per liter 91

Unox bouillon
KIPPEVLEES OF RUNDVLEES pot van 285 voor 239
Halve Edammer kaas plm. 850 gram voor 598

TOMATENSOEP 4 bordenblik 109

BJllieS 30 compactluiers

LUX pak a 3 stuks van 225 nu 189

Remia slasaus
flacon van 216 voor 169
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Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
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DISCOUNT CENTRUM RUURLO
PRACHTIG MASSIEF EIKEN BANKSTEL
met draion velours

EIKEN SALONKAST
200 cm met bar, t.v.-vak, verlichting

EIKEN EETHOEK Windsor
kompleet met uitschuiftafel

EIKEN EETHOEK Windsor
kompleet met ronde tuimeltafel

MODERN BANKSTEL
losse kussens, met prachtige weefstof

MODERNE EETHOEK
wit blad, zwarte poten, kompleet

EEN KOOPJE: SLAAPKAMER
kompleet met 3-deurs linnenkast

1995,
895,
695,
595,
975,
495,-
595,-

OVERGORDIJNSTOFFEN
enorme kollektie, per meter reeds vanat

VITRAGES volop uit voorraad leverbaar
per meter reeds vanaf

100% WOLLEN BERBER TAPIJT
400 cmf GRATIS GELEGD, per meter

KAMERBREED NYLONTAPIJT
400 cm fldoe-het-zelf prijs" per meter

VINYL 200 cm, los te leggen, voor keukens,
badkamers etc. uit voorraad geleverd, p. m.

De zon is in aantocht
Bestel vroegtijdig uw ZONWERING o.a. buitenzonwe-
ring, aluminium zonwering, rolgordijnen, Balastore etc.

3,95
1,95
99,-
39,-
39,-

Opgelet! Opgelet!
Bij besteding van meer dan
f 4000,-

slaapkamer GRATIS

Gratis en geheel vrijblijvend adviseren wij u bl]

uw aankopen en maken een begroting

U PAKT BIJ ONS BESLIST UW VOORDEEL
MEE!!

DORPSSTRAAT 29 - TELEFOON 05735-1361 Openingstijden: woensdags van 9-13 uur, zaterdags tot 16 uur,
vrijdags koopavond, verder dagelijks van 9-18 uur

H.C.I. BOUWCENTRUM
Hummeloseweg 45 Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

Uw adres voor
keukens, badkamers, alle bouwmaterialen, open haarden

ijzerwaren, gereedschappen

Openingstijden: maandag t.m. vrijdag van 9-12.30 en
13.30-17.30 uur - zaterdags van 9-12.30 uur

donderdagavonds van 7-9 uur

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld

E
X
C
L
U
S
l
E
V
E

Geef uw trouwdag een

apart tintje!

Trouwen in een koets bij

R
E
P
O
R
T
A
G
E
S

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386
HENGELO (G.)

Goede en voordelige

damesconfectie
vindt u bij de

grote matenspecialist
CONFECTIEBEDRIJF

(gid)
tel.05753-1461

HIGHFIVE

AMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Spoorbiels
voor elk doel
Gegalvaniseerde
golfplaten
alle maten
bij

G. Weulen Kranen-
barg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811
Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
autphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: z.g.o.h. Opel
Kadett de Luxe.
Inlichtingen: Drukkerij
Weevers, Nieuwstad 12,
Vorden

Denken aan de toekomst hééft
z'n voordelen

Nu meteen af. Verstandig met aardgas
We vragen u eens te denken aan een paar voordelen Houdt de warmte binnen
van aardgas:

• veel toepassingen
• milieuvriendelijk
• onzichtbaar transport
• voorraden dicht bij huls

We vragen u er aan mee te werken zo lang mogelijk
van die voordelen te profiteren.
U doet dat als u nu al op 't verbruik bespaart
Zoveel u kunt
Door bijvoorbeeld 's avonds de gordijnen te sluiten.
Door een graadje lager te stoken. Door geen warmte
door een open raam of deur te spuien. Door niet
onnodig te stoken In lege kamers.
Dat hee '̂n voordelen voor de toekomst

Maar u vindt ze nu al op uw gasrekening terug.
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N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bol̂ fl̂ swe^ 35 - Zutphen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

Tuintopper
Een Forsythia struik
(bloeiend hout)

voor slechts 1,50
Voor al uw tuinplanten naar

Boomkwekerij - Tuincentrum
M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden - Tel. 05752-1464
Part. verkoop alleen op vrijdag en zaterdag

TEGER OCCASIONS RUURLO
Stationsstraat 18

Fiat 500 1973
Fiat 600 1970 1972
Fiat 850 1972
Fiat 127 1972 1973 1974
Fiat 127 special 1975
Fiat 128 1972 1973 1974
Fiat 124 1971 1972

Telefoon

Fiat 125 special
VW1300
VW 1302 met. kleur
Opel Kadett
Simca 1000
Opel Rekord 1900 m
Audi SOL

05735-1426

1972
1972
1972
1972
1969

. radio 1970
1970

Showroom en magazijn geopend van 9-17 uur.
Vrijdagavonds tot 21 uur, zaterdags de gehele dag.

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST \

/ul|)h»-ns«nv«-K . Vorden - Telefoon ()57">2-15H

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

direct leverbaar bij:

MODECENTRUM

Teunissen - Ruurlo

Veel nieuwe en exklusieve
mode bij modecentrum
Teunissen - Ruurlo

Modellen uit binnen- en buitenland

MANTELS sportieve en. klassieke modellen
tot maat 50 fn gabardine, Tre-
vira-Terc. en Chintz vanaf

SUEDE EN NAPPA JASJES

BLAZERS

vanaf

vanaf

89,50
150,-
39,50

JAPONNEN, PAKJES, PRESENCE
o.a. Jin, Lucie Linden, Fiorani,
Jean Claire vanaf

JEUGDIGE JURKJES
vanaf

BLOUSES, ROKKEN
vanaf

PULLOVERS, T-SHIRTS

19,50 29,50

vanaf

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Vrijdags koopavond
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38e jaargang nr. 3 TWEEDE BLAD -VORSEN
G. H. BEKKER 25 JAAR ONDERWIJS
R.K. SCHOOL KRANENBURG
„Als je eenmaal 'n school hebt, waar je de fazanten in het bos kunt horen schreeuwen,
wil je er niet meer weg. Daarbij komt dat elke kleine plattelandsschool het voordeel
biedt dat men elke leerling en diens familie kent. Bovendien zijn de ouders genegen,
als het gaat om schoolkeuze voor voortgezet onderwijs - een weloverwogen advies van
schoolzijde gegeven - na overleg graag te volgen. In tegenstelling met de stad - waar
men het meestal zelf wel weet - wil men je hier nog aanhoren en wat van je aannemen.
Dat zijn de hoofdredenen dat ik op de Kranenburg ben gebleven!"

Woorden uit de mond van de heer G. H. Bek-
ker, hoofd van de R.K. Bgz. St. Antoniua-
sdhool op de Kranenburg gemeente Vorden,
waar hij zich op l april a.s. vijfentwintig jaar
lang van zijn mooie taak - opvoeden en on-
derwijzen van de jeugd - heeft gekweten.

Beginjaren
Omdat er vlak na de laatste oorlog een groot
tekort aan onderwijzend personeel was, volg-
de hij - na het behalen van het diploma van
de Kon. HBS (5 jaar) te Apeldoorn - een spe-
ciale opleiding aan de toenmalige Rijks-
kweekschool te Apeldoorn. In 1948 slaagde
hij voor onderwijzer en was enige tijd plaats-
vervangend onderwijzer in die stad. Hierna
werd hij als invaller aan de R.K. Jongens-
school aan de Tengnagelshoek in Zutphen be-
noemd en daarna ruim een jaar in gelijke
functie aan de R.K. school in Olburgen bij
Dieren.
Toen hij na demobilisatie uit de militaire
dienst met zfln plunjezak op de rug uit de
trein stapte, vertelde zijn broer hem dat hij
op „de Kranenburg" was gevraagd. „Dit te-
kende wel het tekort aan leerkrachten in die
tijd. Overigens van de buurtschap Kranen-
burg had hij tot dan nimmer gehoord "
Als tijdelijke kracht werd hij per l april 1951
op de Kranenburg benoemd wegens ziekte
van het hoofd, de heer H. Folmer. LAter
kreeg hij een vaste aanstelling. Het was in
de tijd toen pastoor Hugo Ponsioen en de
heer H. F. Helmink leden waren van een ge-
combineerd kerk^schoolibestuur.

Bloeiperiode
De heer Bekker kwam juist in de bloeipe-
riode van de Kranenfburgse school, toen Vor-
den een contract-pension kende (villa Nu-
ova) waar repartianten uit het voormalige
N.O.-Indië werden gehuisvest. „We hadden
toen 185 leerlingen met vijf leerkrachten.
Sindsdien is de schooïbevolking alleen maar
minder geworden, onder meer door het sterk
afnemen van de gezinsgrootte met name ten
plattelande, door emigratie en de afgelopen
tien jaar mede door bedrijfsbeëidiging.

Onderwijs: vroeger en nu
Het jubilerende schoolhoofd - hfl werd in '58
toen wijlen de heer H. Folmer met vervroegd
pensioen ging in deze functie benoemd - is
van mening dat het onderwijs vroeger klassi-
kaal was: „de onvoldoenden op het rapport
waren in rood geschreven en er kwam vrij
veel verzuim voor, vooral in de oogstperiode.
Positief in die tijd was het bijzonder goed
gemeende cadeautje voor de onderwijzer
wanneer er geslacht was Het cadeautje
is uit de tijd, de hartelijkheid is gebleven.
Er is nu meer deskundigheid in de school
mede door de schooladviesdienst en dienten-
gevolge een verduidelijkt inzicht in het indi-
vidu met de blijde gevolgen vandien: minder
zittenblijven, meer begrip! Schoolverzuim
zonder geldige reden komt niet meer voor.
Integendeel, soms hebben de ouders moeite
om koortsige kinderen thuis te houden. Dit
is het punt dat het onderwijs gewonnen heeft.
Het is niet meer het heilig moeten, maar het
graag doen! De kinderen uiten zich meer en
gemakkelijker."

Profiel
De onderwijzer is geen „manusje-van-alles"
meer. „De tijd van de onderwijzer-kerkorga-
nist is definitief voorbij. In de school is niet
meer een eenhoofdig gezag, maar 'n team

dat samen overlegt. Met de pas opgerichte
oudercommissie heb ik er vertrouwen in dat
het nog beter zal gaan," aldus de heer Bek-
ker. HQ vindt ook dat men langzamerhand
aan de scholen onderwijzers krijgt die ge-
deeltelijk algemeen gevormd zijn en vaak
voor een overgroot deel gespecialiseerd in 'n
bepaald vak. „Het klassikale leersysteem
laat men steeds meer vallen omdat een be-
paalde leerkracht zijn ambities moet kunnen
volgen".

Dialect op school?
„Aan de Kranenburgse school zijn nooit
dialectproblemen geweest, omdat .voorzover
dat mij mogelijk was, er altijd wel een onder-
wijzer(es) in de eerste klas stond, die
streekdlalect kende. Je kunt dan de eerste
schroom opvangen en langzamerhand ge-
woon naar het ABN (Algemeen Beschaafd
Nederlands) overgaan. Bfl voortgezette op-
leiding of bij het verwerven van een plaats
in de maatschappij buiten de eigen regio
moet er nooit minachtend gezegd worden
„hij zal wel uit de Achterhoek komen". Ove-
rigens ben ik er voorstander van dit in hui-
selijke kring het dialect moet blijven omdat
het vertrouwd in de oren klinkt," aldus de
heer Bekker.

Integratie-participatie
De integratie kleuter-basisschool, die op de
Kranenburg een feit werd, werpt zijn vruch-
ten af. De samenwerking in één school ver-
loopt in goed overleg en groeiende harmonie.
„De kleintjes horen er helemaal bij! De
drempel die er was tussen beide scholen moet
zonder al te grote schokken, ongemerkt wor-
den weggehaald," vindt het hoofd.
„Het deelnemen van de ouders in het onder-
wijsproces acht ik in mindere mate belang-
rijk. Ik vind 't ruim voldoende als de ouders,
wanneer hen dat gevraagd wordt door de
klasseonderwijzer, hun eigen kinderen enige
extra steun kunnen geven."

Terugblik
Als hij terugblikt op zijn kwart eeuw in het
onderwijs, vindt de heer Bekker, het overlij-
den tengevolge van een ongeval, van collega
wijlen W. Besselink, een van de dieptepun-
ten. „Hoewel er vreugde heerste bij de bouw
van het vijfde lokaal een aantal jaren gele-
den, zet nu het toenemen van het aantal lege
lokalen een domper op de toekomst, waarbij
ik grote zorg heb over het voortbestaan van
de kleuterschool.
Hier dreigt 'n belangrijk facet van de buurt-
schap Kranenburg: het bezit van een eigen
kleuterschool verloren te gaan, temeer om-
dat ook door ouders van niet-katholieke hui-
ze deze school wordt gewaardeerd".
Hij voegt hieraan toe: „Met name in Vorden
maar ook in algemene zin wordt er minder
principieel een bepaalde schoolsoort geko-
zen, afgezien van de vraag welke school dit
dan moge zijn! Men is heden sneller geneigd
de dichtsbijzijnde „school om de hoek" te kie-
zen.'

Samenwerking
De samenwerking in teamverband - inclu-
sief kleuterschool hebben we vier leerkrach-
ten - is hecht en ideaal. Al is het hoofd even
weg, het onderwijs gaat gewoon door. Ieder
kent plicht en taak. Het contact met de an-
dere plaatselijke hoofden van de basisscho-
len wordt regelmatig onderhouden.
„Ik ben er trots op dat, toen mijn benoeming
tot hoofd bekend werd, collega Zeevalkink
zei: „Als je moeilijkheden hebt, kun je altijd
op merekenen." Er zijn heel wat gesprekken
geweest. Lokaal gezien is de heer Zeevalkink
dan ook ons aller nestor en zegsman bij al-
lerlei gelegenheden."
Schoolhoofd Bekker heeft bovendien maan-
delijks contacten met collega's van r.k. ba-
sisscholen uit Zutphen, Baak, Brummen,
vierakker en Vorden.

Wezen zonder ziel
„Het aantal leerlingen van de school is mo-
menteel 63, precies evenveel als de onlangs
geopende KBO-school De Vordering in het
dorp Vorden. Dat evenwicht zal wel snel ver-
stoord worden, maar dat is 'n logische zaak,"
zegt de heer Bekker, die de toekomst van de
Kranenburgse school vrij somber inziet.
„Het doopboek, basia voor elke r.k. school
geeft momenteel vijf è. zes dopelingen per
jaar aan. Desalniettemin zolang er op de
Kranenburg via de wet op het LO onderwijs
mag worden gegeven, zal ik tot het bittere
eind doorgaan! Voor mij is een Kranenburg
zonder school, klooster of café Schoenaker
een wezen zonder ziel !"

Oranjevereniging
Niet alleen de school heeft de belangstelling
van de heer Bekker, ook het gemeenschaps-
leven heeft hij steeds een warm hart toege-
dragen. Hij was onder meer vijftien jaar be-
stuurslid van het KOV afd. Zutphen en is
voorzitter van het Koningin Wilhelmina
Fonds (Kankerbestrijding) afdeling Vorden.
Daarnaast bekleedt hij al een aantal jaren
het voorzitterschap van de Vordense Oran-
jevereniging. „De functie in het bestuur vind
ik niet zobelangrijk. Als het werk maar ge-
beurt. Hang niet alles aan de grote klok, doe
je werk zo goed mogelijk en dan is het over-
bodig je naam er onder te zetten."

Natuurliefhebber
De jubilaris is een groot natuurliefhebber.
Met name heeft hij als grote hobby, de pro-
vincie Gelderland in cultuur, natuur en cul-
tuur-historich. Hij is ook een groot voorstan-
der van een algehele restauratie van 't kas-
teel Vorden. „Zulke kastelen hebben we niet
teveel en straks is elke Vordenaar trots op
zijn verworvendheid. Vrij nauwkeurig houd
ik me op de hoogte van alle historische uit-
gaven over Gelderland." Hij is lid van de
Oudheidkundige Vereniging De Graafschap
en de Vereniging tot Behoud van Natuurmo-
numenten in Gelderland.
Als natuurliefhebber heeft de heer Bekker
ook praktisch alle landen van Europa (be-
halve Oostlblok-landen) bezocht. Hij doet 't
wel per auto maar „die gebruik ik alleen om
de mooie streken op te zoeken. Ik ga daar
dan meestal uren wandelen. Mijn stelregel is:
de week is pas goed als je minstens drie uur
gewandeld hebt!" Ter plekke bestudeert hij
de geologie. „Dat kun je in Winterswijk, de
Eifel, of Hardanger Fjord. De kleine uit-
stapjes vinden altijd in de Achterhoek
plaats, dat is een liefde die je nooit meer
kwijt raakt !"

Jubileum-receptie
Het jubileum van de heer Bekker zal niet on-
opgemerkt voorbijgaan. Op zondag 4 april
zal hij zeker door de schooljeugd, het perso-
neel, ouders en parochiegemeenschap letter-
lijk en figuurlijk „in de bloemetjes" worden
gezet. Op die dag zal er 's morgens een fees-
telijke Eucharistieviering plaatsvinden in de
St. Antonius van Paduakerk op de Kranen-
burg. Na afloop daarvan wordt er in zaal
Schoenaker een receptie gehouden, hem aan-
geboden door het bestuur van de Katholieke
Stichting St. Antoniusscholen Vorden-Kra-
nenburg.

De heer Bekker
in zijn klas van de
R. K. basisschool
te Kranenburg
waar hij binnenkort
25 jaar werkzaam
is geweest

Oud-pastoor
Van Berkel
40 jaar priester
Op maandag 22 maart herdacht pater gar-
diaan J. van Berkel ofm oud-pastoor van de
St. Antonius van Paduaparochie te Kranen-
burg zijn veertigjarig priesterfeest.
Pater Van Berkel die nu woont aan de Witt
vrouwensingel 26 te Utrecht, waar hij over-
ste is van een Franciscanertehuis, werd ge-
boren in Rotterdam (1907) en op 22 maart
1936 tot priester gewijd door de toenmalige
mgr. Lemmens. Van 1936-1938 was hij ma-
gister cantus in het toenmalige noviciaat
van de paters Franciscanen te Hoogcruts
(L.) waarna hij van 1938-1942 eveeneens be-
last was met de muzikale leiding van het
Franciscanerklooster in Venray.
Hij was van 19142̂ 1952 kapelaan in Delft en
in gelijke functie in Gorkum van 1952-1959.
Van 1959 tot december 1960 was hij kapelaan
te Amsterdam waarna hg tot augustus 1967
pastoor was te Leiden aan de parochie O.L.
Vrouw Onbevlekte Ontvangenis (de zgn.
Hartebrugkerk in de Haarlemmerstraat).
De zorg voor zang en liturgie leidde ertoe dat
hij, toen hij in Delft kapelaan was, eveneens
directeur-organist in deze kerk was.
Medio augustus 1967 werd hy pastoor te Vor-
dennKranenburg. In de periode tot l augus-
tus 1972 ten hij in verband met het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd op eer-
volle wijze als pastoor werd ontslagen en be-
noemd werd tot overste van een Tehuis in
Utrecht, heeft hij zich bijzonder verdienste-
lijk gemaakt in Vorden-Kranenburg. Hij ge-
noot veel sympathie onder zijn parochianen.

In hè kader van zijn streven de Kranenburg
meer leeftlbaar te maken voor de bevolking
verkocht hij kerkelijke gronden (als de Ba-
nenkamp, pand familie Schoenaker) aan de
gemeente e.a. waardoor de mogelijkheid tot
bouwen op de Kranenburg nu aanwezig was.
Mede onder zijn pastoraat werd het interieur
van de door bouwmeester Kuypers gebouw-
de kerk, rigoreus gerestaureerd en het inte-
rieur van een geheel nieuwe pleisterlaag
voorzien.
Oud-pastoor Van Berkel was ook een warm
voorstander van de nieuwe liturgische vie-
ringen in de kerk en werkte op het oecume-
nische vlak mee in de plaatselijke raad van
kerken.
Hij werd in 1972 opgevolgd door de huidige
pastoor parte Sutorius ofm, die reeds enige
jaren overste was van het Minderbroeders-
klooster op de Kranenburg.

KERKDIENST VAN DE
RAAD VAN KERKEN

De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg
(waarin afgevaardigd zijn de Gereformeer-
de Kerk, de R.K. parochies en de Hervormde
Ker*k) belegt een kerkdienst in de Lgdens-
trjd, de veertig dagen tijd voor Pasen. En wel

op a.a. zondagavond 28 maart in de R.K.
Kerk te Kranenburg.
Samen met enkele leden van de Raad van
Kerken hoopt pater Sutorius de dienst te lei-
den en de prediking te verzorgen.
Het kerkkoor van de Kranenburg zal mede-
werken aan genoemde dienst. Graag geven
we ook op deze plaats dit bericht nodigend
aan u door.

DR. ALBERT VAN DEN HEUVEL
KOMT SPREKEN IN VORDEN

Hoewel de secretaris-generaal van de Ned-
Hervormde Kerk enorm bezet is, ontving de
Kerkedag-commissie toch het blijde bericht
dat dr. Albert van den Heuvel naar Vorden
hoopt te komen op zaterdag 11 september.
Hij zal dan, bij leven en welzijn, spreken op
de Kerkedag van de plaatselijke Hervormde
Kerk. Het thema van genoemde dag luidt:
Geloven, ook op maandag.
Er wordt ook een programma voor de jeugd
(12-16 jaar) voorbereid in en na overleg met
de leiding van de Zondagsschool en het
Jeugdwerk. Er zal die dag ook kinder-oppas
zijn.
De kerkedag wil de start zijn voor het daar-
na komende kerke-werk. De kerkdienst in de
Hervormde dorpskerk op zondag 12 septem-
ber zal 'n bijzonder karakter dragen en aan-
sluiten bij de gehouden kerkedag.
De kerkedag-commissie vergadert weer op
vrijdagavond 2 april in De Voorde.

We willen besturen en verenigingen vroeg-
tijdig vriendelijk vragen met de planning en
aktiviteiten met deze Kerkedag rekening te
willen houden. Het is in het algemeen toch
goed via de Agenda in dit blad heel vroeg
plannen bekend te maken, zodat doublures
zoveel mogelijk vermeden kunnen worden.

Opvoeringen
obs Linde
Op twee achtereenvolgende avonden werden
door de leerlingen van de Openbare Basis-
school Linde de jaarlijkse uitvoeringen ge-
geven. Deze avonden vonden plaats in zaal
Schoenaker op de Kranenburg, die beide ge-
heel bezet was.
De voorzitter van de oudercommissie, de
heer H. Bouwmeester heette vooral de be-
langstellenden, waaronder vele oudera, wel-
kom. Op de eerste avond waren ook aanwe-
zig de beide N.H. dominees Veenendaal en
Kraajenbrink met echtgenotes, evenals af-
gevaardigden van de afd. Volksonderwijs
Vorden, benevens de oud-onderwijzeressen
mevrouw Klein BramelJScfhiphof en mevr.
Zwerus, terwijl wethouder Bogchelman met
echtgenote de tweede avond bijwoonde.
Voor de pauze brachten de leerlingen het hu-
moristische toneelstuk De Bom, waar koste-
lijk om gelachen werd. Nadat een verloting
was gehouden voerden zij de kindermusical
De Groene Mannetjes op, eveneens met groot
succes. Het applaus na afloop gold niet al-
leen de jeugd maar bovenal de familie Haze-
kamp (hoofd der school). De kostuums, as-
tronautenpakken, verlichting en decors wa-
ren zowel door mevrouw Hazekamp als haar
man en onderwijzeres mevrouw Willemse-
Eilander zelf vervaardigd.

Voorzitter H. Bouwmeester dankte 't Jeug-
dige gezelschap en speciaal de familie Ha-
zekamp en mevrouw Willemse, zonder wie
deze uitvoeringen niet mogelijk waren ge-
weest. De familie Hazekamp ontving een
fruttmand, mevrouw Willemse-Eilander
bloemen.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio DolphtJn
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)

Dinsdag:
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie klndercantorij vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertralnlng zwem-
club in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen In zaal
Smit o.l.v. mevr. Annelies TtJman.

Woensdag:
Ie woensdag In de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda In de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekver. Sparta: (huisvrouwen)

Donderdag:
Badmintonklub In het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur In Hotel Bakker, ledere
donderdag

Vrydag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodlkaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden In het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokflult, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodlka
Trimmen bfl de picknlckplaats Wlldenborch
Padvinderij bfl troephuls verkenners, welpen
Kinderkluib De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels In het Jeugdcen-
trum; Meisjesklub De klub van 20 In het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)

Maart:
27 Instulf Disco Buurtver. Delden, zaal

Leemreis
27 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor,

Christus Koning kerk
28 Concert Kunst in de kamer, Christlna-

laan 12, Vorden
29 Vergadering PvdA in hotel Bloemendaal

April:
l Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
3 Noapruversbal Karnavalsver. De Deur-

dreajers in zaal Schoenaker
7 Bond van Plattelandsvrouwen
9 Feestavond Jong Gelre afd. Warnsveld

in De Uitrusting te Eefde
10 Idem
12 KPO
13 Herv. Vrouwengroep Linde
13 Bejaardensoos zaal Schoenaker
14 Herv. Vrouwengroep dorp
15 Vrouwenvereniging Wlldenborch
15 Bejaardenkring Pasen, Jeugdcentrum

13.45 uur
17 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, film-

avond
19 Meubel- en tapijtshow Helmink
20 NCVB in zaal Eskes
28 Open bejaardenmiddag, Jeugdcentrum

14.30 uur

Mei:
11 Bejaardensoos zaal Schoenaker
12 Herv. Vrouwengroep dorp
12 Bond van Plattelandsvrouwen
18 NCVB In zaal Eskes jaarvergadering
18 Herv. Vrouwengroep Linde
20 Vrouwenvereniging Wildenborch
29 Openbare les nutsblokfluit en melodlka-

olub, Jeugdcentrum

Juni:
9 Avondvierdaagse Vorden

10 Avondvierdaagse Vorden
11 Avondvierdaagse Vorden
12 Avondvierdaagse Vorden
12 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
19 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktiviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

NKV
Voor het rayon Vorden en omgeving van het
NKV gaf districtsbestuurder de heer Hink
een uiteenzetting over het nieuwe visiepro-
gramma. Spreker wees op de veranderde
structuur in het maatschappelijk levensver-
keer en het bedrijfsleven.
„We maken in snel tempo diverse ontwikke-
lingsfasen mee. Sociale en culturele achter-
gronden spellen een belanrijke rol; op het
platteland is het gezinsmilieu anders dan in
de stad," aldus de heer Hink, die zijn aan-
dachtig gehoor adviseerde de districtsbij-
eenkomsten, kring- en rayonvergaderingen,
kadercursussen enz. mee te maken. Hij at-
tendeerde er op bedacht te blijven op de so-.
ciale verworvenheden.



Schooljeugd plantte honderd en bomen op Den Bramel en
De Brandenborch
Burgemeester ging voorop.
De Boomfeestdag, nationaal evenement,
maar ook een Vordense gebeurtenis van be-
lang, is hier een groot succes geworden. Plm.
250 kinderen plantten j.l. woensdag bomen
op Den Bramel en plm. 40 kinderen deden dit
op de Brandenborch.
Namens de gemeente was onze gemeente-
architect, de heer J. van den Broek, aanwe-
zig op Den Bramel. Samen met de huidige
bewoner, de heer Thate, plantte hij hier de
eerste bomen, o.a. een Rode Esdoorn, varië-
teit van de Acer pseudo-plétanus (L), als-
nog te schenken door de Werkgroep Leef-
baarheid Vorden (voortaan af te korten als
WLV!).
Namens de WLV was de secretaris, de heer
E. Turfboer aanwezig. Adjudant Kuyper
vertegenwoordigde de Rijkspolitie, die het
deze dag extra druk had met het op veilig-
heid begeleiden van het hele kinderverkeer,
hetgeen op lofwaardige wijze is gelukt.
De kinderen hebben op Den Bramel eiken
(Querus róburs = zomereiken) geplant en
ook Robinia pseudoaccacia's. Dat de burge-
meester hier niet present was en wel op Den
Brandenbordh van de familie Lulofs Utogro-
ve, waar maar pftm. 40 kinderen hebben ge-
plant, vond oorzaak in de droevige omstan-
digheid dat mevrouw Thate pas was over-
leden, reden waarom men de Boomfeestdag
op Den Bramel wat soberder heeft gehouden.
Burgemeester mr. M. Vunderink plantte sa-
men met mevrouw Lulofs Sr. op Den Bran-
denborch de eerste bomen. Hier werd naald-
hout, Larix, geplant. Op deze kaalvlakte
hadden de stormen van 1973 duchtig huisge-
houden, vandaar de nieuwe aanplant op de
Boomfeestdag, woensdag 17 maart jl. De
WLV werd hier vertegenwoordigd door de
voorzitter, Freüherr Bberhard von Mengden
van de Wientjesvoort. Aanvankelijk was het
de bedoeling ook op zijn land, nabij de Wil-
denborch, bomen te planten, maar de geduch-
te trogstorm van Sjanuari j.l., in de morgen-
tijd aangewakkerd en culminerend tot or-
kaankracht, tot windkrachten 11 en 12, met
stoten van extreme snelheid, heeft de mense-
lijke plannen verijdeld. De storm heeft er,
eenvoudiger gezegd, verscheidene stokjes
voorgestoken. En die „stokjes" liggen er nu
nog, zodat aanplant hier moeilijk zo niet on-
mogelijk werd geacht.
De honderden spaden werden door de WLV
opgehaald en teruggebracht. Onderwijzers
en onderwijzeressen hadden een gezonde,
maar niet eenvoudige, dag in de vrije na-
tuur. De kinderen hadden min of meer vrijaf
en kregen - een verrassing tenslotte - op
kosten van de hen goed gezinde gemeente
elk een flesje prik en een reep chocolade op
de koop toe; dank u wel B. en W., 't heeft ze
zeiker goed gesmaakt!
Nieuwe borden-met-opschrift zullen binnen-

kort worden geplaatst, een herinnering bie-
dend aan de Boomfeestdag 1976 in Vorden.
Vanaf 1956 zijn er in Nederland 1,5 miljoen
bomen door kinderen geplant. Gebleken is
dat kinderen die ooit een boom hebben ge-
plant, maar zelden of nooit meer een boom
beschadigen - en zo hóórt het ook.
Een minister, namelijk die van Verkeer en
Waterstaat, niemand minder dan de grote
Tjerk Westerterp, gaf het voorbeeld bij uit-
stek, door met eigen hand een boom te plan-
ten op deze feestdag, van de grootste plan-
ten op aadre, onze bomen!

Werkgroep-allerhande
Onze voorzitter merkte op de laatstgehou-
den WLV-vergadering op, dat verscheidene
Vordenaren zich zorgen maken over de lo-
ketinrichting van de nieuwe Rabobank.
Wordt het loketsysteem met de afsluitbare
deuren vervangen door een zo te noemen
„open balde" ? Het oude systeem, zo was ook
de mening van de meeste leden, waarborgt
niet alleen discretie, zodat men gevrijwaard
is van zijdelingse nieuwsgierige blikken in
andermans business, maar onze beschei-
den mening ook een optimum aan veiligheid.
Immers: bankrovers moeten het bij gijzeling
en roof of met de combinatie van beide, heb-
ben van de eerste beslissende seconden. Bie-
den deze geen snel succes, dan kunnen ze de
buit wel vergeten en is het voor hen „weg-
wezen" geblazen. Het oude systeem ware
nog perfecter geweest zonder glas in de deu-
ren, maar deze dan wel voorzien van een
slotje met een rood en een wit vlakje er op,
voor „bezet" of „vrg"", zoals dit ook zit op de
deur van het kleinste vertrek, waar zelfs de
koning zich niet kan laten vertegenwoordi-
gen.
Een open balie biedt deze voordelen beslist
niet. Hrj moge modern aandoen, wij echter
hopen dat de gang van zaken straks even
veilig, discreet en dus leefbaar moge worden
als dit in de oude vertrouwde lokaliteit aan
de Ruurloseweg het geval is; waarvan acte!
De voorzitter memoreerde tevens terloops
de inschikkelijkheid van de heer Helmink, die
zijn verrijdbare verwqizing haar de toonka-
mers een eind heeft teruggetrokken, in het
belang van de veiligheid van het verkeer.
Ik kom nog even terug op de eerder genoem-
de 3 januari storm, die ook in onze omgeving
hevig woedde en diverse bomen heeft ge-
veld. In de tuin van de heer J. W. Emsbroek
een oude iep, tal van dennen, berken en pep-
pels overal. En ook de merkwaardige twee-
lingeiken op Den Bramel, de amerikaanse
eiken „Adam en Eva", die elkaar als gelie-
ven omhelsden; die samen hoog zijn opge-
groeid naar het licht des hemels en eindelijk
samen ter aarde zijn gestort, naar de heer
G. T. Terpstra mij indertijd telefö^^h be-
richtte. Zie hierbij een tamelijk rec^B foto/

cliGhéafdruk, als laatste herinnering aan
Adam en Eva, tweelingen van de familie
Quercus borealis (L).

Henri van Dorsten

Amerikaanse tweeling-eiken
op Den Bramel.

VERBOUW HUIDIGE GEMEENTEHUIS
TOT DORPSHUIS ? *
Het college van B. en W. te Vorden stelt de raad voor (deze komt 30 maart bijeen) om
een subsidie van ƒ 15.000,— te verlenen voor het laten maken van een bouwkundig
voorontwerp voor de verbouw van het huidige gemeentehuis tot dorpshuis. Dit naar
aanleiding van een verzoek van de Stichting Dorpscentrum Vorden.

In oktober vorig jaar is aan de Stichting een
subsidie van ƒ 2000,— beschikbaar gesteld
om een onderzoek in te stellen naar de mo-
gelijkheid om van het gemeentehuis een
dorpscentrum te maken. Dit onderzoek heeft
uitgewezen dat achter het gemeentehuis een
zaal moet worden gebouwd, die geschikt is
voor de aktiviteiten van het dorpscentrum
en waarin schoolgymnastiek of andere sport-
aktiviteiten kunnen plaatsvinden zonder dat
daarvan hinder van betekenis ontstaat voor
het funktioneren van het dorpshuis.
De provincie verleent subsidie in de kosten
van het stichten van een dorpshuis, maar
deze regeling loopt eind 1977 af. GS zijn niet
van plan om verlenging van deze regeling te
bevorderen, tenzij zich buitengewone om-
standigheden voordoen. Het college van B.
en W. verwacht dat de verbouwing van het
gemeentehuis tot dorpshuis begin 1978 ge-
reed kan zfln. Er moet n.l. rekening worden
gehouden met de restauratie en verbouwing
van kasteel Vorden tot gemeentehuis. Deze
kan in oktober 1977 klaar komen. Het college
vertrouwt erop dat het provinciaal bestuur
een subsidie beschikbaar zal willen houden,
ook zal de bouw en inrichting van het dorps-
huis nog enkele maanden in 1978 vergen.

KREDIET VOOR
VERBETERING SPORTVELDEN

De drie voetbalvelden van het gemeentelijk
sportterrein verkeren in een dusdanige Staat,
dat -Verbetering dringend noodzakelijk is.
Door 't vrij intensieve gebruik door de voet-
balvereniging Vorden, de grote droogte van
het afgelopen jaar en het feit dat de laatste
jaren geen groot onderhoud is gepleegd, zijn
in de grasmat van deze drie velden diverse
kale plekken ontstaan.
Bovendien bevinden zich in de grasmat ver-
schillende oneffenheden die bij beoefening
van de voetbaHsport voor de spelers gevaar-
lijke obstakels zijn en de kans op lichamelijk
letsel vergroten. B. en W. stellen de raad
voor een aanvullend krediet van ƒ 7500,- be-
schikbaar te stellen.
De totale kosten zijn door de Heide Mg be-
raamd op ƒ12.000,—. Op de begroting voor
1976 was reeds een post uitgetrokken van
ƒ 4500,—. Heit verdient de voorkeur dat reeds
half april met de herstelwerkzaamheden zal
worden begonnen. Met de huurder, de voet-
bal vereniging Vorden is hierover al overleg
gepleegd, aldus B. en W. in haar schrijven
aan de raad.

NAAMGEVING WEGEN
Aan een aantal wegen die in ruilverkave-
ling-sverband als perceel aan de gemeente
waren toegewezen besloot de Vordense raad
in 1974 de bestemming openbare weg te ge-
ven. Twee wegen moeten in dit verband nog
van een passende naam worden voorzien.

B. en W. stellen voor de nieuw aangelegde
zandweg ten oosten van de Zelstweg de
naam „De Berkel" te geven, dit naar het ge-
bied waar de weg doorloopt. Voor de tweede
weg t.w. het verharde gedeelte van de weg
vanaf de Horsterkamp langs de Veengoot
naar Jachtlust is de naam „Jachtlust" be-
dacht. „Een naam die voor zichzelf spreekt",
aldus het college.

PARKEERVERBOD WESTZIJDE
SMIDSSTRAAT

Het internationale transportbedrijf J. J.
Woltering en Zn. heeft B. éh W. verzocht de
mogelijkheid te overwegen om voor de
Smidsstraat een eenzijdig parkeerverbod in
te stellen. Het merendeel van de transport-
auto's van Woltering is zo lang, dat deze niet
op het eigen terrein kunnen draaien, terwijl
in- en uitrijden van de smalle uitrit tegen-
over de Smidsstraat vanaf het Hoge niet
mogelijk is in verband met de beperkte ruim-
te. Op verzoek van het college van B. en W.
heeft de rijkspolitie over deze aangelegen-
heid een advies uitgebracht. Daarin wordt
gekonMudeerd, dat het wenselijk zou zijn
langs de westzijde van de Smidsstraat een
parkeerverbod in te stellen, door het aan-
brengen van een gele streep langs de rijbaan.
Aan de raad dinsdagavond 't laatste woord.

Voetbal
VORDEN WINT IN DIEREN
MET 0—1 VAN JUVENTUS
De scheidsrechter heeft zondag tijdens de
wedstrijd Juventus-Vorden wel op een heel
duidelijke wijze zijn stempel op de wedstrijd
gedrukt. De ontmoeting werd door hem vol-
komen stuk gefloten, zodat het maar een
rommelige wedstrijd werd die verdiend op 't
nippertje met O—l door Vorden werd gewon-
nen.
Voor de rust had Vorden de straffe wind in
de rug. Dit resulteerde in een flink offensief.
Ondanks dit offensief kwam de Juventus-
achterhoede nauwelijks in moeilijkheden.
Aan de andere kant kreeg doelman Meyer
ook praktisch geen schot van betekenis te
verwerken.
Na de rust waren de rollen omgedraaid en

maakte Juventus gebruik van het windvoor-
deel. De thuisclub beging echter de fout door,
de bal ineens op de slof te nemen zodat
van een goede opgezette aanval geen
was. De versterkte Vordense defensie met
Hans Stokkink aan het hoofd had dan ook
geen bnkele moeite de situatie meester te
blijven.
De thuisclub kwam op een wat gelukkige
manier aan, het naar later bleek beslissende
O—l voorsprong. Zwaar op de huid gezeten
door Reinier Teerink schoof één der Juven-
tus^spelers de bal in eigen doel. Dit gebeurde
na plm. tien minuten spelen in de tweede
helft. De voorsprong werd door Vorden op
bekwame wijze tot het eind vastgehouden.

RATTI1-ANGERLO VOORUIT 1: l—7
Ratti leed op eigen terrein een smadelijke
l—7 nederlaag en heeft zich daardoor nog
lang niet veilig gesteld voor het dreigende
degradatiegevaar. De groenwitten moesten
met een aantal invallers - voor doelman Joh.
Huitink en G. Huitink, die geblesseerd waren
speelden T. Roelvink en R. Heuvelink mee -
de strijd beginnen. Aanvankelijk kreeg Ratti
noig wel scoringskansen maar door te slecht
afwerken van de aanvallen liep dit op niets
uit.
De tegenpartij nam na een half uur de lei-
ding in handen want door te ver opdringen
der defensie kregen de bezoekers vrij spel.
Roelvink moest tweemaal „vissen" waardoor
de rust met O—2 in Angelo's voordeel aan-
brak.
Na de thee kreeg Ratti de felle wind tegen,
waardoor de gasten nu het initiatief namen.
Nadat Roelvink een strafschop keurig had
weggewerkt voltrok zich het vonnis. Anger-
lo liep uit tot O—-4, waarna middenvoor B.
Overbeek de eer redde (l—4). Hoewel bij de
thuisclub nog een aantal wijzigingen werden
aangebracht in de samenstelling voerden de
gasten de score steeds hoger op en wisten
een eindstand van l—7 te behalen.

SV RATTI 1-IJSELBOYS l
SV Ratti reisde naar Zutphen om daar te-
gen de LJsellboys iets recht te zetten. Want
de onderaan staande IJselboys die 2 punten
hebben en die zij verkregen hadden op een
overwinning op SV Ratti in de vorige wed-
strijd zal bij SV Ratti nog vers in hun ge-
heugen liggen.
Deze wedstrijd was voor SV Ratti een ge-
nerale repetitie op de twee komende wed-
strijden. Want dan ontmoeten zij de koplo-
pers Avanti en Sp. Amlbon.
In een zeer matige wedstrijd won SV Ratti
met 6—3 van IJselboys. Na 7 minuten was
het J. Nijenhuis die de score voor SV Ratti
opende door een grote fout van de doelman
Enkele minuten later beging doelman H. Eb-
bink van SV Ratti dezelfde fout: 1—1. Hier-
door werd SV Ratti wat aktiever en ging
wat vrijer spelen. Er werden goede combina-
ties opgebouwd zodat de voorhoede meer
werk kreeg. Het was H. Sloetjes die S V Rat-
ti weer aan een voorsprong hielp: 2—1. S V
Ratti ging het spel beheersen. Het midden-
veld was weer versterkt door L. Toebes, die
door blessure lange tijd het eerste elftal had
verlaten en nu weer een uitstekende wed-
strijd speelde. SV Ratti bleef op het doel van

IJselboys stormen. Het was de goed spelen-

de J. Dijkman die voor 3—l en 4—l zorgde,
zodat men met een ruime voorsprong de rust
in kon gaan.
Vlak na rust mocht LJsellboys de achterstand
verkleinen doordat W. Stokkink de bal met
de hand had gespeeld. Via een strafschop
werd het 4—2. Hierdoor werd SV Ratti niet
van de wijs gebracht en bleef het spel be-
heersen. H. Sloetjes mocht de stand voor S V
Ratti op 5—2 brengen. Toch werd er wat
slordig met de kansen omgegaan want SV
Ratti had de kans om verder uit te lopen.
Door een vrije schop kwamen de IJselboys
terug. Op deze bal verkeek zich doelman Eb-
bink: 5—3.
De wedstrijd werd steeds meer onaantrekke-
lijker. Toch mocht Wiegerink voor SV Ratti
de stand op 6—3 brengen, zodat SV Ratti
met nog 4 wedstrijden te spelen de 4e plaats
mag innemen.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: SV Ratti-Uselboys
6—3; SV Ratti 2 vrij; SV Ratti 3-Sp. Dieren
2 4—2; SV Ratti 4 vrij.
Programma afd. zaterdag: SV Ratti l-Avan-
ti 1; Harfsen 4-SV Ratti 2; SV Ratti 3- S V
DW '75; Sp. Eefde 3-SV Ratti 4.

Uitslagen afd. zondag: Juventus-Vorden d—
1; Vorden 2-Winterswrjk 2 l—2; Vorden 3-
Be Quick 4 9—0; De Hoven 4-Vorden 4 3—5;
Dier. Boys 4jVorden 5 2—3; Steenderen 5-
Vorden 7 O—2.

Programma afd. zondag: Viod-Vorden; Vor-
den 2-AD 3; Vorden 3-Zutphen 3; SVBV-
Vorden 4; Vorden S^Tuventus 5; Sp. Dieren
4-Vorden 6; Baakse Boys 4-Vorden 7; Vor-
den al-AVarnsv. Boys al.

Gymnastiek
Zaterdag 13 maart is Sparta met 12 meisjes
en 4 jongens naar de Eurohal in Dinxperlo
geweest. Er moest geturnd worden op 4 toe-
stellen. Hoewel er erg veel deelneming was,
werden er toch mooie prestaties geboekt. De
2 groepen meisjes behaalden resp. een 2e en
een 3e prijs. De 4 jongens behaalden een Ie
prg's. Een ieder was er erg blij mee, zodat 't
een erg geslaagde middag was.

Waterpolo
HEREN VAN VORDEN VERSLOEGEN
DE RIJN (WAGENINGEN) MET 7—5
Vorden l (heren) begon vorige week zater-
dagavond de wedstrijd tegen de Rijn uit Wa-
geningen in de wetenschap dat er gewonnen
moest worden, om de kans op promotie in
eigen hand te kunnen houden.
Toch keken de Vordenaren al snel tegen een
O—'2 achterstand aan. Eerst beoordeelde
Geertjan Sikkens een beslissing van de
scheidsrechter verkeerd, terwijl Henco El-
brink slordig op doelman Jan ter Heurne te-
rugspeelde. Beide malen profiteerde de Rijn-
midvoor van deze cadeautjes.
In de tweede helft speelde Vorden veel feller
en de uitstekend spelende Sjaak Gotink
scoorde tegen: l—2. Vorden bleef doorgaan
en rook haar kans. Eerst was het Erik Rik-
kerink die de balans in evenwicht bracht,
terwijl Arjan Mengerink juist voor het ver-
strijken van deze speelperiode Vorden aan
een 2—3 voorsprong hielp.
De derde speelperiode had een zeer span-
nend verloop. Nadat de Rijn gelijk had ge-
maakt (3—3) maakte Henco Elbrink zijn
foutje uit de eerste periode goed: 4—3. De
Vorden^vreugde was van korte duur want de
Wageningers brachten de stand op 4—4. Ar-
jan Mengerink zorgde daarna voor de 5—4
stand. In de laatste speelperiode had de Rijn
nog één doelpunt in petto, meer stond doel-
man Ter Heurne niet toe. In de slotfase be-
paalden Oudsen en Mengerink de eindstand
op 7—5.

VORDEN DAMES WINNEN MET 3—0
VAN WINTERSWIJK
De dames van Vorden hebben de fraaie eer-
ste plaats op de ranglijst gehandhaafd door
vorige week zaterdagavond thuis met 3—O
van WWV l uit Winterswijk te winnen. De-
ze overwinning kwam tot stand in een door
beide teams slecht gespeelde wedstrijd.
Voor de rust zag Vorden haar véldoverwicht
in één doelpunt in de score tot uitdrukking
gebracht. Uit een pass van Jet Smit bepaal-
de Anneke Sikkens de stand op l—0. In de
tweede helft was het opnieuw Vorden dat 't
spel bepaalde. Via Gerda van Dijk-Verstoep
werd het 2—O, terwijl vlak voor tijd Truus
Brandenbarg-Oonk de eindstand op 3—O
bracht.
De aspiranten van Vorden speelden vorige
week zaterdagavond voor de winter-zomer-
competitie twee wedstrijden. De eerste wed-
strijd tegen Roderlo uit Ruurlo werd door
Vorden met 4—l gewonnen, dankzij vier
doelpunten van Jan Paul Bosboom op aan-
geven van Allbert Sikkens. Tegen de Fla-
mingo's uit Rheden werd met 5—3 gewon-
nen. Albert Sikkens scoorde alle doelpunten.
Zaterdagavond speelden de meisjes van Vor-
den in het overdekte zwembad te Eefde voor
de competitie twee wedstrijden. De eerste
ontmoeting tegen De Berkel uit Lochem
werd met 6—l verloren. Tegen DWK uit Nij-
megen werd met 7—4 verloren.

Motorsport
JAN ELLENKAMP OVERTUIGEND
WINNAAR GRASBAANWEDSTRIJDEN
Zaterdagmiddag organiseerde de Vordense
motorclub De Graafschaprijders grasbaan-
wëdstrijden, welke werden gehouden op het
terrein van de familie Stapelbroek te Wich-
mond. Voor dit gebeuren bestond een flinke
publieke belangstelling.
In totaal namen er zestien rijders aan deel
die elk vijf keer in een heat (bestaande uit
vier coureurs) uitkwamen. Jan Elïenkamp
werd op Maico overtuigend winnaar, want
alle vijf heats wist hij winnend af te sluiten.
De verdere uitslagen waren: 2. Roei Eltink,
Mairo 6 pnt.; 3. Jan Klein Brinke, Maico 7
pnt.; 4. Jan Broekhof, Maico 9 pnt.; 5. Jan
Dinkelman, Suzuki 9 pnt.; 6. Harry Stapel-

broek, Montesa 9 pnt.; 7. Waatze Veenstra,
Maico 11 pnt.; 8. Arie Bussink, KTM 12 pnt.;
9. Dick Pardijs, Bultaco 13 pnt.; 10. Reinier
Groot Nuelend, Maico 15 pnt.
Na afloop reikte de voorzitter van De Graaf-
schaprijders, de heer W. Bielderman, de prij-
zen uit. Er wordt naar gestreefd om aan het
eind van het seizoen wederom een dergelijke
grasbaanwedstrijd te organiseren.

Paardesport
WEDSTRIJDEN RIJVERENIGING
DE GRAAFSCHAP
Ter afsluiting van het winterseizoen organi-
seerde de Vordense rijvereniging De Graaf-
schap zondag in manege De Gompert wed-
strijden bestaande uit dressuur en springen.
In totaal werd hieraan door 25 personen deel-
genomen.
Bij de pony's werd Jeanette Klein Haneveld
met PoOaris winnaar; 2. Wim Lenselink met
Sulvirus; 3. René Ernst met Carona; 4. Ben-
nie Lichtenberg met Sylvester; 5. Reimond
Ernst met Oarona.
Paarden: 1. G. Wunderink met Excellense;
2. P. Hollander met Meteoor; 3. Ben Wagen-
voort met Mona; 4. W. Groot Nuelend met
Norman; 5. Annie Lebbink met Mister Ed;
6. Bert Wagenvoort met Lightfeet.
Na afloop reikte de heer Ben Wagenvoort
de prijizen uit, waar bij hij tevens woorden
van dank sprak aan het adres van de familie
Spaay voor de gastvrije ontvangst die de rfi-
vereniging het afgelopen winter in de ma-
nege De Gompert ten deel is gevallen. Ook
jurylid H. Reusink uit Geesteren werd in zijn
dankwoord betrokken.

SUCCESSEN BIJ DE RIJVERENIGING
DE GRAAFSCHAP
Een aantal ruiters van de LR De Graafschap
hebben deze dagen meegedaan aan dressuur-
en springproeven om zich te kunnen kwali-
ficeren voor deelname aan de concoursen die
binnenkort weer gaan beginnen.
Bij de pony's slaagde Raymond Ernst met
Karona voor de BI dressuur. Bij de paarden
slaagden Marjan Modderkolk op Nuts en
Paul Westerik op Flamé voor de BI dres-
suur. Paul Westerik slaagde ook voor de Ca-
prilli-proef.
Gerrit Wunderink met Excellent en Bert
Wagenvoort op Texas behaalden in het B-
springen resp. 2 en l winstpunt, waardoor
ze beiden promoveerden naar de klasse L
springen.

Dammen
JJ. zaterdag werden in Arnhem de laatste
wedstrijden gespeeld om het kampioenschap
van Gelderland voor adspirant vijftallen. De
achterstand die ons vijftal vorige week op-
liep, konden ze deze keer niet goedmaken,
ondanks 2 grote overwinningen van 8—2 op
Harderwijk en Huissen B.
Doordat Doefcinchem hardnekkige tegen-
stand bood tegen Huissen A en hun een ge-
lijkspel 5—5 wist af te dwingen waren onze
kansen verkeken.
De eindstand was: 1. Huissen A 5—0; 2. Doe-
tinohem 5—8; 3. Vorden 5—7; 4. Harderwijk
5—4; 5. Nunspeet 5—2; 6. Huissen B 5—0.

ONDERLINGE iDAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damcampetitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Slutter^Breuker 2—0; Hulshof-Masisellnk
l—l; Esselink^Boudri O—2; Wansink-Oukes
O—2; Nijenhui3-Grotenhuis ten Harkel O—2;
Ruessink-Scheffer O—2.

Volleybal
DASH 2 (DAMES) ONBEREIKBAAR
Herein eerste klasse Zutphen
De kampioen in deze klasse is nog niet be-
kend, maar naar aller verwachting zal dit
Hansa 3 worden, mits de Zutphense ploeg
volgende week van plaatsgenoot Wilhelmina
2 wint. Nu wist Hansa 3 kostbare punten te
veroveren op WIK 2: O—3. Hansa 5 is theo-
retisch niet kansloos mits het derde een mis-
stap maakt. Hansa 4 bond het eerste van
Voorst aan de zegekar met O—3. Hansa 6
deed het wat kalmer aan en kreeg een kleine
l—2 nederlaag te incasseren van Wilhelmi-
na 2.
Stand: Hansa 3 19—49; Hansa 5 19—48;
Hansa 4 19—42; Hansa 6 18—40; Wilhelmi-
na 2 17—27; Voorst 119-—19; WIK 2 17—18;
Harfsen l 19—18; Bruvoc 2 16—17; Dash l
17-HL5; Wilhelmina 3 18—4.

Dames eerste klasse Zutphen
Het Vordense Dash 2 is praktisch onbereik-
baar geworden voor de concurrentie en wist
zich door een nieuwe forse zege - ditmaal op
Wilhelmina 4 met O—3 - bijna in veiligheid
te stellen voor de titel. DVO l Keyeniborg
kan nog een heel eind in de goede richting
komen, want het behaalde kostbare punten
op Hansa 4, dat hierdoor nog steeds in degra-
datiegevaar verkeert. Wilhelmina 5 maakte
geen gebruik de staart te verlaten; het duel
tegen Bruvoc 2 eindigde met 0-3 in 't Brum-
mense voordeel. Hansa 3 moest de punten
laten schieten tegen Harfsen, dat een O—3
eindstand bereikte.
Stand: Dash 2 19—48; DVC/Sparta l 20—
42; Harfsen l 20—41; DVO l 18—38; Valto
1 20—38; WIK l 17--32; Wilhelmina 3 20—
29; Hansa 3 21—28; Bruvoc 2 19—20; Wil-
helmina 4 19—^11; Wilhelmina 5 17—8; Han-
sa 4 19—7.

Dames tweede klasse Zutphen
In deze klasse zit Dash 3 op eenzame hoogte;
het zelf niet spelende Vordense team moet
nog vijf wedstrijden spelen, maar kan voor-
dien zeker de titel veroveren. WIK 2 blijft
goed volgen en gaf Almen het volle pond
(3—o). De vooruitzichten voor Wilhelmina 7
blijven somber want de Zutphense dames
verloren met 3—O van Bruvoc 4. Valto 3
bleef hekkensluiter door verlies tegen Bru-
voc 3 (3—0), terwijl de plaatsgenotes Hansa
6 en Wilhelmina 6 weinig voor elkaar onder-
deden ; het Zutphense duel eindigde met 2—l
voor de Hansa dames.
Stand: Dash 3 19—52; WIK 2 19—43; Valto
2 17—39; DVO 2 18—37; Bruvoc 3 21—37;
Hansa 6 18—31; Hansa 5 18—23; Wilhelmi-
na 6 21—21; Bruvoc 4 18—20; Almen 18—
18; Dash 4 18—15; Wilhelmina 7 20—15;
Valto 3 20—13.



Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van ons
dochtertje en zusje

RIANNE

Bernard Wunderink
Riek Wunderink-

Groot Wassink
Miranda

Vorden, 21 maart 1976
Burg. Galléestraat 50

Sandra heeft een zusje,
wij zijn er allemaal erg
blij mee.
Haar naam is

Christina Daniëlle
en wij noemen haar
DANIËLLE

Tiny, Bert en Sandra
Brunnekreeft

Vorden, 19 maart 1976
Raadhuisstraat 4

Met blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte
van

MICHIEL
FREDERIK

Jan en Agneta Krooi
Alexander

Vorden, 20 maart 1976
De Bongerd 36

Langs deze weg willen
wij iedereen hartelijk
danken voor de geluk-
wensen, bloemen en ka-
doos, die wij bij ons hu-
welijk hebben ontvangen.

Albert en Ineke
Menkveld

Hengelo Gld., maart '76
Veermansweg 12

Te koop: antieke klokken
en olielampen.
Brinkerhor 48, Vorden

Te koop: plm. 1700 rood-
hollandse pannen, en te-
vens zwarte grond.
Gosselink, Vorden tele-
foon 1493

BIJVERDIENSTE:
verkopers(sters) gevraagd
voor geboortetegels, in
kleur en Delfts blauw.
Sierkunstatelier Kera-
meikos, postbus 125,
Katwijk aan Zee

Te koop: aanhangwagen
achter de auto en een
rond eikenhouten tafeltje
en 25 rikposten.
A. F. J. Waarle, Stations-
weg 14, Vorden, telefoon
2186

Gevraagd: medelezer van
het dagblad Trouw, om-
geving De Boonk, Het
Jebbink. Telefoon 1596

Te koop: l volbl. roodb.
neurende vaars van zeer
goede afstamming.
H. M. A. Helmink,
Schuttestraat 15, Vorden

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214

Te koop: l bankstel met
losse kussens, l 4-pits gas-
komfort (Pelgrim), l zw.
w. televisie groot beeld,
kamerantennes voor t.v.
Visser, Julianalaan 34,
telefoon 1670

VOOR GEZELLIGE
MENSEN zat. 27 maart
instuif-disco-avond van
de buurtver. Delden in
zaal Leemreis te Hengelo
aanvang 7.30 uur, entree
ƒ l,-

Empo jeugdfietsen 8-12
jaar, geheel kompleet met
lamp, slot, jasbeschermer,
standaard ƒ 299,—
Gazelle kwikstep, gesch.
voor dames en heren, ge-
heel kompleet met ver-
lichting ƒ 395,— (deel-
fiets)
Gazelle Clipper, familie-
fiets, geheel kompleet
/ 367,50
Union jeugdfiets 7-10 jr..
zonder toebeh. ƒ 249,—
Gazelle jeugdfiets 7-10 jr.
zonder toebeh. ƒ 228,—
Nog steeds voor / 198,—
een heren- of damesfiets
in groen en roodbruin,
met remnaaf (zie etalage)
voor die prijs nog zolang
de voorraad strekt.
Herenfietsen, type weer
en wind, met zware vel-
gen nog voor ƒ 288,—.

FIETSENBEDRIJF
TRAGTER
Zutphenseweg

HAN RADSTAKE

en

WILLY BLOEMENDAAL

gaan trouwen op vrijdag 2 april a.s. om
13.30 uur in het gemeentehuis te Vorden
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Ned. Hervormde kerk te Vorden
door ds. J. Veenendaal.

Westendorp, Beerninkkampstraat 12
Vorden, Het Hoge 44
Toekomstig adres per 20 april:
Brinkerhof 4, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
't Wapen van Vorden (zaal Smit).

Op zaterdag 27 maart a.s. hopen

J. ROOZENDAAL

en

A. ROOZENDAAL-HULSHOF

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren
met hun dankbare kinderen en klein-
kinderen

Joke en Gerard
Manon
Piet en Marjan
Ester en Martijn
Adri
Wilma en Wim

Vorden, maart 1976
Brinkerhof 36

ZUSTER LEER gaat ons per l april a.s. ver-
laten. Voor medewerkers(sters) en oud-mede-
werkers(sters) en belangstellenden is er gele-
genheid om op maandag 29 maart a.s. tussen
19.30 en 21.30 uur in ,.Ons Huis", Bleek-
straat 7 te Hengelo (Gld.) afscheid van haar
te nemen.

Het bestuur van de
Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening
„De Graafschap-Zuid"
Kastanjelaan 15 te Hengelo (Gld.)

Voor de vele felicitaties, bloemen en kadoos
ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk ont-
vangen, betuigen wij allen onze hartelijke
dank.

Jacob de Vries
Hendrika de Vries-Haverhoek
kinderen en kleinkinderen

Vorden, maart 1976
Hamsveldseweg

Heden behaagde het de Heer tot Zich te ne-
men mijn lieve man en onze zorgzame vader,
behuwd-, groot- en overgrootvader

JAN BEREND VOSKAMP
echtgenoot van G. C. Wesselink

in de gezegende ouderdom van bijna 91 jaar.

Vorden: G. C. Voskamp-Wesselink
G. Memelink-Voskamp
H. L. Memelink
B. Voskamp
E. A. J. Voskamp-Hemel t j en
G. H. Voskamp
B. W. Voskamp-de Greef
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 22 maart 1976
„De Voskuil", Schuttestraat 10

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag
26 maart a.s. om 13.30 uur in de Ned. Herv.
kerk te Vorden, waarna de teraardebestelling
zal plaatsvinden om 14.30 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de
begrafenis in het Jeugdcentrum te Vorden.

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Neem de oudste !

Neem de beste voor

chemisch

reinigen

,De Achterste Molen'
Depots:

Fa Aartsen, Stationsstraat 12

H. J. Bennink, Molen weg 11

Lubbers, Het Wiemelink 15

Mevr. Mombarg, Kranenburg

en ... iedere dinsdag ons

Service Station
in Vorden, Wichmond, Baak
telefoon 05780-2290

Te koop: hooi. H. J. Rou-
wenhorst, Almenseweg 37
telefoon 1285

59*

Nancy
Styled by Orces.

Helemaal nieuw...
Helemaal anders/

Open ge/eng
pump/e met

pittig bandje.
In modieuze

kleur rood.

Dalsv
Styled by Orces.

Kijk nou, gewoon
geweldig fijn!

&ARANT mode -
jonge mode.

MULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 — Vorden

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

Installatiebedrijf

WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo (G.) - Tel. 05753-1280

Met volledig erkende Philips- en
Miele-service

WEEKENDAANBIEDING

Overhemden
polyester katoen
vrolijke voorjaars-
dessins 19^95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Natuurlijk!
WARME BAKKER

BAKKERIJ

VANASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

VOOR GEZELLIGE
MENSEN
instuif-disco-avond van
de buurtver. Delden in
zaal Leemreis te Hengelo
aanvang 7.30 uur, entree
ƒ L-
Aangeb.: prima weinig
gebruikt 4-pits aardgas
kookplaat. Inlichtingen
telefoon 05752-6877

Te koop: Mobylette 50L,
nieuw model ƒ 300,—.
Brinkman, Zutphenseweg
66, Vorden, tel. 1953

Jonge hondjes tegen klei-
ne vergoeding af te halen
bij B. Klumpenhouwer,
Schoolhuisweg l, Vorden,
telefoon 05752-6710

Gevraagd: hulp in de
huishouding voor drie
morgens in de week.
W. Elbrink-Visser, Burg.
Galléestraat 3, Vorden,
telefoon 138f

Nieuwe oliekachels
met hoge korting
bij

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

PIJPROKEN
MANNENWERK l

kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, til. 1553

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek
A. M. Heuvelink Metaal-
waren, Kerkhof laan l,
Vorden, tel. 05752-1309

Fruitbedrijf Medler
zaterdag 3 april
laatste verkoop

90 Cox Orange
Golden Delicious
Lombarts Calvil
4 kilo f 5,25
Goudreinet

t Handperen

larne opgave voor de
laatste verkoop zaterdag
27 maart van 9 tot 12 u.

W. Eij'erkamp
Vorden

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

Geopend 8.30-12.30

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

VOOB-fltUW

Wapen- en Sporthandel

Tank

merkbenzine
Vrije prijzen

bij

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

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MBDLER l DOEN !

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

SPECIALE AAKBIEDING

zeer mooie

2-zits bankjes
gobelinbekleding
deze week

f 495,-
Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

.

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, telefoon 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, telefoon 2404

ttedi doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Korrekt kostuum
met 'n Plus

2-Knoops met sierstikscls op de kanten.
Brede revers en klepzakken. f 289,-

Fbrtex - mode met 'n Persoonlijke Plus

MODECENTRUM

VORDEN -TEL (05752) 1381



1 B&O stereo radio en B&O platenspeler
met boxen

1 Lenco L 75 platenspeler
geheel gereviseerd

1 Toshiba stereo kompakfinstallatie
(overjarig model)

1 Graetz zwart-wit televisie
groen essenhout kast, gebruikt v. demonstratie

1 Grundig portable kleurentelevisie
met volledige garantie, iets beschadigd

1 Sony portable kleurentelevisie
met volledige garantie, even gebruikt

1 Philips grootbeeld kleurentelevisie
nieuw type, kast iets beschadigd van 2698,- v.

600,-
275,-
698,-

500,-

998,-
998,-

1898,-

VREDECOOR Hifi-dealer van:

ortofon
SCOTX

tarman/kardon

TEAC

ELEKTROMKA
Steenderen (bij Bronkhorst)
Dorpstraat 2. tel.: 05755-377

UXMAN
BSW

Inleveren vakantiebonnen

maandag 29 maart van 19.30 tot
21.00 uur.

Plaatselijke vertegenwoordiger
Berend van Hackfortweg 8 te V orden

VERS
KRENTENBROOD

VAN DE WARME BAKKER

haal het bij

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 26, Vorden, telefoon 1877

GMAN
MOE
Natascha
Eindeloos in snit
en kleur. Gewoon
om anders mee te
zijn.

Linda
Sportief en vol
met nieuws voor
dit seizoen. Soepel
buffalo leder. Exclusief
GARANT-model.

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

OoA: i?oor beter slijpen
Wapen en Sporthandel

sleedt -loeltrcffendl

Zutphenseweg — Vorden

TANDBERC

SIEBELINK VORDEN
WAS- EN TEXTIELVERZORGING B.V.

Nu ook voor uw

Bezorgen in het dorp geheel gratis. Dinsdags
halen, vrijdags bezorgen. Belt u even 05752-
1465 en u heeft het voor het weekend weer
schoon terug.

Kostuum
Pantalon
Kolbert
Japon
Rok
Deken
Lange jas

/ *,-
/ 4-
f 4,75
f 4,75
ƒ 3,50
f *,—
f 7,50

In de maand april dekens f 4,50
(prijzen uitsluitend a kontant)

DEPOT LUXOR CLEANERS ZUTPHEN

spoorstraat 46 ruurlo

VOORJAARSR1T
DE GRAAFSCHAPRIJDERS

Zondagmiddag 28 maart organi-
seert De Graafschaprijders een
zgn. voorjaarsrit.

Start om 14.00 uur vanaf café Schoenaker

rechtstreeks van fabriek aan verbruiker

DENIMSTREEP 11,90

KATOENCLOQUE 7,90

COUPONS v.a. 9,90 10% KORTING

KINDERJACKS v.a. 19,- + kl. stijging p. m.

REGENMANTELS vanaf 78,50

TEL 1348, OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 13-17 UUR
DINSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG 9-17 UUR
WOENSDAG, ZATERDAG, 9-13 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND

Te koop: vierdels van 'n
jonge stier. J. G. Reintjes
Vordensebinnenweg 2 te
Lochem. tel. 2514

.speciaal•M

SPORTIEVE

damesblouses

Damesrokken
etfen en geruit
modekleuren

texnffen modo
/chooldermciA

raadhuisstraat l«L13«r vonten

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.

Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
FIJNHOUT BEWERKING B.V.

Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

BOEKENWEEK

Tijdens de Boeken week van 25
maart t.m. 4 april GRATIS bij
aankoop van ƒ 15,— boeken het
geschenk

Snikken en Smartlapjes

BOEKHANDEL

HIETBRIM
Vorden - Telefoon 1253

SPIJKERROKKEN
diverse modellen

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEt.05752-1514

Met ingang van 29 maart
is onze winkel op

maandagmor-
gen gesloten

VOEDER EN VISSPORT
Zutphenseweg 41 - Vorden - Telefoon 1318

WILSON
GLENNY

Stijl
De puur natuurlijke souplesse van

scheerwol, vertaald in stijlvolle pakken.
Wilson & Glenny slaagt erin,

nonchalance en elegance onnavolgbaar
te verenigen in één kostuum.

«ksklusief bij bcrenkledingspccialisten

CA mode

/chooldermon
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

BOND VAN STAATSPENSIONERING
afdeling Vorden

Vergadering

op maandag 29 maart om 8 uur in
café Eskes, Dorpsstraat. Alle le-
den worden verwacht.

Tevens is er gelegenheid voor
deelname aan de propagandafeest-
avond op 3 april in De Keizers-
kroon te Ruurlo, aanvang 7.30 u.

Opgave op de vergadering of bij H. Winkels,
Almenseweg en H. Doornink, Van Lennep-
weg 4 zijn de kaartjes verkrijgbaar. De toe-
gang is gratis. Het bestuur

REKLAME

Vrijdag en zaterdag:

appeltartelet
amandel-
wellingtons

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit: ZWANEHALZEN

EFCO ZADEN
TUINZADEN

BLOEMZADEN

KRUIDENZADEN

Ie kwaliteit en laag in prijs.

Verkrijgbaar bij:

KLUVERS
VOEDER EN VISSPORT

Zutphenseweg 41 - Vorden - Telefoon 1318

WEEKENDAANBIEDING

Bikinieslips
Ten Cate, maten S-M
diverse kleuren

3 stuks 10,-
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK

AANBIEDING TOT l APRIL:

CORDUROY EN ZWARE
VELVET COUPONS
250 lang en 70 breed ƒ 14,-

LAMMERS
Zutphenseweg, Vorden

Uw warme bakker

Oplaat
bakt lekker en gezond
brood !

Weekend-reklame:

bolussen
koffiebroodjes
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38e jaargang nr. S DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
PLATTELANDSVROUWEN (N IET ZOMAAR EEN VERENI-
GING) TE VORDEN VIERT ZILVEREN JUBILEUM
„De vrouwluu mot weer hen kleppen". Dit.
zegt mijn man, wanneer ik weer naar één of
andere bijeenkomst van de Plattelandsvrou-
wen moet. En de laatste tijd Is dat nogal eens
het geval," vertelt mevrouw B. Pelgrum-
Bietman lachend, in het dagelijkse leven
boerin en in haar vrije tijd presidente van de
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling
Vorden.

En wat voor een afdeling. Niet minder dan
254 leden heeft men in Vorden, waarmee de-
ze afdeling in Gelderland de vierde plaats in-
neemt wat betreft het aantal leden. (In to-
taal zijn er in deze provincie 105 afdelingen
met plm. 10.000 leden).
Dat mevrouw Pelgrum de laatste maanden
zoveel tijd aan de plattelandsvrouwen be-
steed heeft zijn reden. Op 7 april viert de af-
deling Vorden n.l. haar zilveren jubileum. Ze
voegt er evenwel snel aan toe dat het gehele
bestuur druk in de weer is. En niet alleen 't
bestuur maar ook nog ca. 50 dames stellen
alles in het werk om het jubileum op waar-
dige wijze te herdenken.

ONDEBLINGE BAND
Dat de afdeling Vorden voor de dames (de
jongste is 22 en de oudste 88 jaar) meer dan
zomaar een vereniging is, bewijst wel de op-
komst tijdens de verschillende avonden die
het bestuur organiseert. Gemiddeld geven
dan zo'n 120 dames blijk van hun belang-
stelling.
„Als bestuur zijn wij natuurlijk geweldig
trots op zulk een grote opkomst. Het blijkt
des te meer hoe gezellig het bij ons is. Wat
ons echter het meest tot tevredenheid stemt
is dat onze leden uit alle lagen van de bevol-
king afkomstig zijn. Niet alleen van „buu-
ten" maar ook vele dames uit het dorp zelf.
Mijn grootste wens is dat deze eenheid in de
toekomst blijft bestaan," zo zegt mevrouw
Pelgrum.

OPBICHTING
Mevrouw Pelgnim is dankbaar dat zij als
presidente van zo'n grote afdeling mag fun-
geren. „Ik kan dit gelukkig doen omdat oma
in de keuken is. Bovendien staat mijn man
volkomen achter mij. (Trouwens niet zo ver-
wonderlijk, want ook de heer des huizes heeft
zijn hart aan het organisatiewerk verpand.
Zo is de heer Pelgruim al jarenlang secreta-
ris van de afdeling Vorden van de GMvL).
Mevrouw Pelgrum weet zich nog zeer goed
te herinneren hoe de afdeling werd opge-
richt. Met nog zestien dames is zij n.l. getui-
ge geweest van de „geboorte". Dat was in
1951 en wel door toedoen van de heer Gotink,
oud-directeur van de Coöperatie.
De GMvL vond het destijds noodzakelijk dat
er ook een vrouwenafdeling werd opgericht.
Alile vrouwen van de leden werden aange-
schreven terwijl middels een advertentie ook
anderen zich konden aanmelden. Er werd 'n
speciale middag belegd waarbij mevrouw Es-
selink-iKok uit Liochem 'n uiteenzetting gaf.
Het resultaat was dat de afdeling Vorden
werd opgericht. Gestart werd met 39 leden.
Het eerste bestuur zag er als volgt uit: pre-
sidente mej. G. Steen/man; secretaresse me-
vrouw C. van ArkelJde Vries; penningmees-
teresse mevrouw B. Klein Bleumink-Kuipers
en de dames mevrouw M. Wesselink-Linde-
boom; T. Tjoonk-Norde en A. Harmsen-
Rietman.
In de beginperiode kwam men bijeen in de
koffiekamer van het Nut. De contributie be-
droeg in die tijd ƒ 6,50 per jaar, welk bedrag
in twee keer mocht worden voldaan! Tegen-
woordig betalen de dames ƒ 25,— per jaar.

Mevrouw R. Pelgrum-Rietman, presidente

GEEN VERGRIJZING
Het bestuur van de afdeling legde gedurende
al die jaren een enorme aktiviteit aan de dag.
Op allerlei gebied konden de leden aan hun
trekken komen. Handwerkcursussen, cursus
Engels, besturencursus, financeringscursus,
EHBO, Veilig Verkeer, gymnastiekclubje.
Kortom teveel om op te noemen.
Vanaf 1952 werd ook ingevoerd het kerst-
feest vieren met de bejaarden uit Vorden.
Telkenjaren wordt dit feest met veel enthou-
siasme samen met de Plattelandsvrouwen
gevierd. Waar het bestuur momenteel zo blij'
mee is, is het aantal jonge leden. „We ver-
grijzen dus beslist niet," zo zegt mevrouw
Pelgrum.

100 BEZOEKEN PER JAAii
Een enorme steun heeft het bestuur aan de
zgn. beKoekcommissie, bestaande uit vier da-
mes. Deze dames bezoeken zieken, jubilea,
begrafenissen e.d. Het afgelopen jaar heb-
ben deze dames niet minder dan 100 bezoe-
ken afgelegd!
Ook kent men bij de Plattelandsvrouwen 't
zgn. „vreugdepotje". Uit dit potje kan de be-
zoekcommissie de gelden halen die nodig zijn
wanneer men bjv. op „bezoek" gaat en er een
attentie moet worden meegebracht.
Het 25-jarig bestaan wordt „onder elkaar"
gevierd. „Gezien het grote aantal leden, is
't voor ons helaas niet mogelijk ook de echt-
genoten uit te nodigen. Daarvoor is de zaal
van hotel Smit te klein. Misschien krijgen
we in de toekomst nogeens de beschikking

over een grote zaal, want zaalruimte is een
probleem in Vorden," zo zegt mevrouw Pel-
grum.
Zij voegt hier onmiddellijk aan toe dat de
dames altijd van de heer Smit een fantasti-
sche medewerking hebben ondervonden.
Woensdagmiddag 7 april recipieert het be-
stuur in zaal Smit.
Het bestuur bestaat momenteel uit mevr. R.

;elgrum-Rietman, presidente; mevr. B.
armsen-Groot Jebbink, vice-presidente;
evr. T. Brandenburg-Wiersma, secretares-

'se; mevr. N. G. Wolters-Ruesink, penning-
meesteresse; mevr. H. v. d. Houwen-Goeden-

2e secretaresse; mevr. M. G. Koning-
mevr. T. G. Ridderhof -«Meesters en

vr. G. J. Wagenvoort-Memelink.
Avonds wordt er dan de feestavond ge-

houden, eveneens in zaal Smit.

MAXIMAAL ZES JAAR BESTUURSLID
Wanneer de festiviteiten ten einde zijn, dan
zal voor de presidente een periode aanbre-
ken, waarop zij zich reeds kan bezig houden
met de gedachte dat zij het volgend jaar de
voorzitterslhamer moet neerleggen.
In de reglementen van de afdeling staat n.l.
duidelijk dat een bestuurslid maximaal zes
jaar aaneen zitting mag hebben in het be-
stuur. Mevrouw Pelgrum staat hier volko-
men achter al zegt zij wel oprecht: „Ik vind
het jammer dat ik ermee moet stoppen, het
zal echt een leeg gevoel geven, hoewel op de
boerdertj is werk genoeg."

IEDEREEN KAN NU
GEZELLIG
EIGEN FRISDRANK
MAKEN

praktische vinding op de

Voorjaarsbeurs maakt gesleep met

flessen overbodig

Een gewoon Nederlands gezin drinkt per
jaar meer dan 100 liter frisdrank. Dat bete-
kent 100 keer volle zware flessen uit de win-
kel sjouwen, 100 keer statiegeld afrekenen
en later 100 lege flessen inleveren. Als er
niets breekt tenminste.
Straks kunnen we van al die vermoeiende
sleperij verlost zijn. Of zeg maar gerust: de
huisvrouw kan ervan verlost zijn. Want in
de meeste gezinnen is het de vrouw die de
letterlijk zware taak van frisdranken halen
op zich neemt.

Op de Voorjaarsbeurs in Utrecht hebben we
een bijzonder praktische Brabantia fris-
drankenautomaat gezien, waarmee iedereen
thuis koolizuurhoudende frisdranken kan
maken. Dat gaat heel makkelijk, zelfs kin-
deren kunnen het. Het is bovendien erg han-
dig. Niet alleen omdat we niet meer hoeven
te sjouwen, maar ook omdat het bijna geen
ruimte vraagt om een voorraadje fris achter
de hand te houden. Dus zijn we altijd voor-
bereid op de komst van onverwachte gasten.
Ook al zou één van de kinderen de hele klas
meebrengen, dan kunnen wfl nog genoeg fris-
drank schenken. En zo'n frisdrankenauto-

maat is natuurlijk ontzettend gezellig, voor-
al op partijtjes en feesten.
Zelfs buitenshuis, tijdens een picknick, op de
boot of in de caravan kunnen we eigen fris-
drankjes maken, want de automaat werkt
niet op elektriciteit. Er is alleen speciale si-
roop en koel water bij nodig.

Eén kleine cilinder voor 100 drankjes
De komplete frisdrankenautomaat bestaat
uit het apparaat zelf, een koolzuurcilinder,
drie flesjes speciale Sodastream siroop in
verschillende smaken, een doseerpompje en
aparte flesjes om de gemaakte frisdrank in
op te vangen. Het enige dat we nog meer
nodig hebben, is gewoon leidingwater. Lief st
gekoeld in de koelkast, omdat we nu een-
maal gewend zijn om ook gewone frisdran-
ken uit de koelkast te drinken.
Het cilindertje met koolzuurgas bevat ge-
noeg prik voor 100 heerlijke, sprankelende
glazen frisdrank. Dit aantal kan iets hoger
of lager uitvallen, omdat we het koolzuur-
gehalte van de zelfgemaakte drank kunnen
aanpassen aan onze eigen smaak.

Kies uit drie lekkere smaken
Zelf koolzuurhoudende frisdranken maken
gaat net zo simpel als het maken van ge-
wone limonade. Alleen krijgen we nu echte
cola, sinas en lemon-lime met echte prik.
De producent van de siropen heeft doelbe-
wust die drie smaken uitgekozen, omdat wij
Nederlanders daar het meest van blijken te
houden. Het is goed te proeven dat aan de
juiste samenstelling de nodige aandacht is
besteed.
Natuurlijk kunnen we de frisdrankenauto-
maat ook gebruiken voor mixdranken, zoals

j bijvoorbeeld orange-cola (half maatbekertje
cola plus half maatbekertje sinas, even
schudden, verrukkelijk!).

Makkelijker... en veel voordeliger
Met zo'n apparaat zitten we nooit zonder
frisdrank. Koolzuurcilinder paraat ? Speciale
siroop schenkklaar ? Dan kunnen we tappen
wat we willen. En vooral met vrienden of
buren op bezoek is dat natuurlijk erg gezel-
lig. Bovendien handelen we milieubewust,
want we hoeven geen lege blikjes of flessen
weg te gooien.

Wel moeten we rekening houden met de aan-
schafprijs van de frisdrankenautomaat
ƒ159,50. Een heel bedrag, waar tegenover
staat dat wfl besparen op frisdrank uit de
fles en dat we ook niet meer met flessen zul-

j len sjouwen.
De automaat wordt uitgebracht door Bra-
bantia, die al vaker een origineel en prak-
tisch antwoord heeft gevonden op de vraag
van de konsument. En dat de konsument wel
degelijk gediend is met een frisdrankenauto-
maat, wordt niet alleen bewezen in eigen
onderzoek. In Engeland, waar de automaat
al een jaar langer bestaat, is het een groot
sukses. Als hij hier ook zo getapt wordt,
hebben veel Hollandse huisvrouwen het
straks makkelijker.

Damrubriek
HET VEROVEREN VAN SCHIJVEN
ACHTERLOPEN EN TUSSENLOPEN
Een middel tot verovering van één of meer
schijven is de rechtstreekse aanval die niet
kan worden afgeslagen. De stand zwart 4
schijven op 10 14 19 en 24 en wit 4 schijven
op 25 33 34 en 35 geeft daarvan een voor-
beeld.
Door 1. 34-29 valt wit aan, hij loopt achter
schijf 24 en dreigt twee schijven (24 en 14)
te Slaan. Het h«lpt zwart niet, als deze voor-
uit zet door 24^30 (het zgn. weglopen), want
dan slaat wit met 35x13. Ook kan zwart veld
20 niet afsluiten (het zgn. sluiten) door 14-
20, want dan slaat wit 25x23 of 25x5.
Alle witte schijven werken aan de aktie mee:
schijf 34 voert de aanvalsaktie, schijf 33
maakt het achterlopen mogelijk terwijl de
schijven 25 en 35 het weglopen en het slui-
ten van zwart verhinderen waardoor deze
twee schijven moet verliezen.
Het probleem van deze week is van de heer
J. A. Pennings uit Den Bosch en liefhebbers
van dwangslagen kunnen aan dit probleem
hun hart ophalen.

Zwart

Zwart 6 slhrjven op 8 10 29 30 35 en 38. Wit
6 schijven op 18 32 37 43 46 en 50. Wit speelt
en wint. Oplossingen gaarne voor maandag
29 maart.
De opmÉing van het probleem van Reinier
GosseflPrwas als volgt: 16-11, 50x46, 11-17,
1x12,17x19, 46x14, 5x25 en wint. Er was nog
een nevenoplossing n.l. 16-11, 50x46, 17-12,
18x16, 22x37, 46x28 en 5x32.
Goede oplossingen ontvangen van J. Masse-
link, J. Boudii, B. Hiddink uit Baak en F.
Hofman uit Hengelo Gld.

H. Wansink, Pr. Bernhardweg 18.

Geslaagd
Te Arnhem slaagde onze plaatsgenoot de
heer G. Bultman voor het Staatsdiploma M.I.
(Methodische Rij-instruktie).

NCVB afd. Vorden
De NCVB afdeling Vorden hield in zaal Es-
kes haar ledenvergadering, waarvoor de op-
komst goed is te noemen. Spreker was deze
avond de heer T. Langerveld uit De Bilt. Hij
sprak over het onderwerp Tussen hemel en
aarde, het ontstaan van een weerbericht.
Hij deed dit aan de hand van dia's over het
werk van de KNMI te De Bilt. Er werd met
grote aandacht naar de heer Langerveld ge-
luisterd.

Concordia
huldigde leden
Voor de jaarlijkse uitvoering van de muziek-
vereniging Concordia te Vorden bestond een
goede belangstelling. Woorden van welkom
sprak voorzitter J. Papperse o.a. tot wet-
houder H. A. Bogchelman die deze avond
bijwoonde.
Een van de hoogtepunten was ongetwijfeld
de huldiging van een zevental leden. De he-
ren H. Weustenenk, W. van Til, G. Meyer en
A. Lauckhart kregen uit handen van voor-
zitter Papperse namens de Kon. Ned. Fede-
ratie een gouden spel plus oorkonden van-
wegen het 40-jaiig lidmaatschap. De heren
B. Pardijs, J. Schotsman en G. Beernink kre-
gen eenzelfde onderscheiding (alleen was de
spel van zilver) voor het feit dat zij 25 jaar
lid zijn van de vereniging.
Concordia speelde deze avond o.l.v. dirigent
H. Wendt voor de pauze een vijftal nummers
waarbij o.a. de jazz-ouverture Chicago op-
viel. Na de pauze viel de Herb Alpert Selec-
tion alsmede de Jamaican Folk Suite bij het
publiek goed in de smaak.
Het bestuur van Concordia loopt al een poos-
je met plannen rond een jeugdkorps op te
richten, tenminste wanneer er voldoende
jeugdleden zijn. Deze avond kreeg men al-
vast een voorproefje in de vorm van een op-
treden van een aantal leerlingen o.l.v. de
heer P. Papperse. Tevens was het deze avond
voor het eerst dat de drumband (ca. 12 man)
in het openbaar optrad. Dit gebeurde onder
leiding van instrukteur Nijhof.
De avond werd besloten met een optreden
van het dans- en showorkest De Hooipluk-

kers uit Lochem. Dit orkest oogstte met
haar Egelandermuziek, James Last selectie,
karnavalsschlagers veel succes.

Bibliotheekgalerie
De bibliotheekgalerie te Vorden vertoont nu
alweer de derde erpositie. Gebleken is dat
het onderwerp Achterhoek in kaart en boek
d eaandacht van velen trekt. Het zou jam-
mer zijn wanneer men, net als bij de foto-
expositie, pas na afloop in de gaten krijgt
wat er te zien is. Daarom wordt er hierbij de
nadruk op gevestigd, dat deze tentoonstel-
ling nog duurt tot en met 2 april.
Voor een van de volgende exposities, die in
principe gepland is in de maand mei, wordt
de medewerking van de Vordense bevolking
gevraagd. De bedoeling is nJl. om geduren-
de een aantal weken te tonen welke (oude)
ambachten/handwerktechnieken op dit mo-
ment nog worden beoefend.
Ongetwijfeld moet er veed moois te vinden
zijn onder de mensen, gezien óók de prachti-
ge resultaten van deelnemers aan diverse
cursussen die in Vorden al jaren worden ge-
volgd. Te denken valt b.v. aan geweven
werkstukken, macramé, kantkloswerk etc.
Misschien zgn er een aantal mensen die ge-
durende de expositieperiode een enkele keer
een demonstratie willen geven van de tech-
niek die hen eigen is. Een ieder die wel iets
ziet in een dergelijke tentoonstelling en be-
reid is eigen werkstukken te exposeren kan
dit vanaf vandaag bij de bibliotheek opge-
ven.

Voorjaarsshow
Firma Visser
In een uitverkochte zaal van Hotel Bakker
genoten vele dames van de modeshow die
werd gepresenteerd door modehuis Visser. In
een vlot tempo werden de dames gekonfron-
teerd met de voorjaarsmode 1976.
Er waa veel nieuw op modegebied, vooral de
kleuren die dit jaar een grote rol spelen. Het
rood-wit en blauw met z'n vele varianten
werden goed naar voren gebracht. Vooral de
demin kollektiie van modehuis Visser is niet
weg te denken, wat niet wil zeggen dat al-
leen jongeren aan hun trekken kwamen.
De ook wat oudere dames zagen hun kollek-
tie juist aangepast op voorjaarsmode. In
totaal werd een 80-tal konrektie „op de plan-
ken" gebracht waarbij de explicatie van de
lady-epeakster mevrouw Coolfenne een uit-
stekende begeleiding was.
Tevens werd aandacht besteed aan de he-
ren konfektte, waarvan een grote sortering
in modehuis Visser aanwezig is. De aanwe-
zigen werden naast een gratis koffiecomplet
ook na afloop verrast met een voorjaars-
surprise n.l. een bakje met krokussen. Al met
al een zeer geslaagde show waarbij mode-
huis Visser hoopt dat de aanwezigen de uit-
gebreide kollekties zullen komen bekijken.
De zaal was voor deze gelegenheid prachtig
versierd door de firma Kettelerij, die de bloe-
men ook op de mode had afgestemd.

POLITIENIEUWS
KINDEREN OP VOORBANK
De Vordense politie heeft de bestuurder van
een Volkswagenbusje, A. L. v. d. M. uit Apel-
doorn aangehouden, in verband met zijn rij-
gedrag. Het bleek dat er behalve zijn vrouw,
twee kinderen van resp. zes en acht jaar, op
de voorbank zaten. De man verweerde zich
door te zeggen dat hfl het veiliger vond dat
de kinderen op de voorbank zaten.

POGING TOT INBRAAK
RABOBANK KRANENBURG
In de afgelopen nacht hebben een of meer-
dere inbrekers getracht in te breken bij de
RaJboibank aan de Ruurloseweg op de Kra-
nenburg. Aan de achterzijde van het gebouw
werd een raampje geforceerd waardoor men
binnen kon komen. Men is wel bij de kluis
geweest maar schijnbaar is men gestoord,
want er werd niets vernield of vermist. De
politie heeft de zaak in onderzoek.

VROUW BEKNELD TUSSEN AUTO'S
Mevrouw O. V. uit Warnsveld is bij het post-
kantoor in Vorden bij een ongeluk gewond
geraakt. Ze liep een bekkenfraktuur op en
werd naar het ziekenhuis Het Nieuwe Spit-
taal te Warnsveld vervoerd. Het ongeluk ge-
beurde op de parkeerplaats voor het post-
kantoor. S. had hier zijn auto geparkeerd op
het afbellende gedeelte zonder deze op de
handrem te zetten, waardoor de wagen voor-
uit schoof. Mevrouw O. V. die daar bij haar
auto stond werd geraakt en kwam bekneld
te zitten.

TEGELS GESTOLEN
Bij de nieuwbouw van de Rabobank aan de
Zutphenseweg in Vorden zijn ongeveer 400
tegels gestolen. De uitvoerder van de bouw
heeft bij de politie aangifte gedaan van de
diefstal.

GEEN RIJBEWIJS
Mej. W. H. V. is op de Kostedeweg in Vorden
bekeurd omdat ze niet in het bezit van een
rijbewijs was. Ze kreeg vermoedelijk rijles
van een vriend, die niet de daarvoor vereiste
machtiging en papieren had. De auto was
eigendom van een Vordenaar.

CROSS-BROMMER NIET VERZEKERD
De Vordense politie heeft een niet verzeker-
de cross-brommer in bewaring genomen.
Het voertuig behoorde toe aan C. J. A. uit
Vorden, die ermee op de openbare weg, in de
buurtschap Delden reed. De brommer was
niet voorzien van een bel en gele plaat.



Kleuren televisie
Hi-f i stereo-radio
NIEUW CRISfALCOLOR KLEUREN TV
VOOR EEN BETAALBARE PRIJS

Uw garantie voor vcik

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen
Telefoon 05750-13813

Eigen service-dienst - Vooraan in
techniek - Vooraan in service

NEDAP
TOELEVERINGS-
INDUSTRIE

Produktieontwikkeling en fabrikage van elektrotechnische en
fijnmechanische apparaten

In ons nieuwe bedrijf in Hengelo (Gld.) zijn fun kties vakant voor NIET technisch geschoolde
medewerksters. Deze nog „open" plaatsen zien wij graag bezet door

die handig en nauwkeurig zijn, de wil hebben om te werken en een volledige
dagtaak kunnen aanvaarden.

Momenteel zijn reeds meer dan 60 meisjes in onze ateliers werkzaam. Zij kunnen
u vertellen dat het werk uitermate geschikt is voor vrouwenhanden.

Ongetwijfeld hebt u vragen over de verdiensten, de sociale voorwaarden, de
werksfeer, etc. Kom dan gerust vrijblijvend even praten of bel ons onder num-
mer 05440-2163 voor een afspraak, eventueel bij u thuis. U kunt ook ' avonds
terecht bij onze personeelschef de heer Rootinck, telefonisch te bereiken onder
nummer 05440-2285.

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek
HENGELO (Gld.) - ZELHEMSEWEG 22a

Drukwerk
•MlK

briefpapier

rekeningen

briefkaarten

enveloppen

orderbloks

folders

konvokaties

raambiljetten

Drukkerij
WEEVERS

GEVRAAGD:

METSELAARS

TIMMERLIEDEN

OPPERLIEDEN

A BOUWBEDRIJFnA-TEIM BRINKE BV
DOETINCHEM-ZELHEM TEL.08342-104yT

Industriepark 13-15 - Zeihem

AANNEMERSBEDRIJF

CUPPERS
Hengelo telefoon 1729/Vorden telefoon 6648

Wij vragen voor spoedige
indiensttreding

een vakbekwaam

timmerman
en twee vakbekwame

metselaars

DRANKENVOORDEEL
tot en met 31 maart

SONNEMA BEERENBURG
van 14,95 voor

VIEUX DE KUYPER
van 14,95 voor

BÉNÉDICTINE
y* liter

SHERRY DE TERRY
DRY

TAPBIER
24 flessen

MONTILLA
4 flessen

Onze bekende
MEDIUM DRY SHERRY
vanaf vat, per liter

Omgerekend per fles

VINOTHEEK
SMIT
VORDEN TELEFOON 05752-1191

12,95

13,60
10,95

5,95
9,80
10,-

Contact
het blad voor al het nieuws
uit uw eigen streek

OEKE 1976
Tijdens de Boekenweek van 25 m aart tot en met 3 april GRATIS bij

aankoop van f 15,- aan boeken:

„Snikken en smartlapjes"
een écht boekje om te hebben (en om te geven), dat is het Boeken-

weekgeschenk 1976.

Een bundeltje om in fe bladeren, wat te neuriën, fe pingelen op

de piano, wat te glimlachen om die tijd, die schijnbaar zo ver

achter ons ligt.

Een extra Boekenweekverrassing van een aantal Nederlandse

orkesten is bijgevoegd.

Verder vindt u in onze zaak prachtige boeken o.a. de nieuwife

uitgave van

Rien Poorfvliet „JACHTTEKEN1NGEN

„KONSALIK" nieuwe streekromans

JOCY het verhaal van een spastische man

YTINK -
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