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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Vordens Toneel
Eens per jaar inviteert de Touwtrekvereniging Vorden
al haar begunstigers, leden en leveranciers van oud
papier en wordt hen een gezellige avond aangeboden.
Zaal Schoenaker was bijna te klein om de ruim 250
aanwezigen een plaats te geven. TTV Vorden's voor-
zitter, de heer J. Knoef, dankte in zijn openingswoord
de leveranciers van oud papier met behulp waarvan
men in 1971 ruim 65.000 kg kon afleveren.
Nadat allen koffie met koek hadden gekonsumeerd
kwam Vordens Toneel op de planken met het door
M. Sprendel geschreven blijspel in drie bedrijven De
Vergeten Dochter. Het stuk, dat zich afspeelt in het
kantoor van Sporthuis Mezenclaal en Botermans,
werd met veel verve zonder haperen uitgebeeld. Voor-
al de verwikkelingen rondom Ankie „de vergeten
dochter" bracht enorme hilariteit teweeg onder de
aanwezigen. Regisseur Holsbeeke kreeg met zijn 6
dames- en 3 herenspelers een daverend applaus. De
heer Knoef bood de dames van het gezelschap bloe-
men aan.
Op 12 mei a.s. zal Vordens Toneel dit blijspel ook
opvoeren voor de Oranjevereniging Eikelhof te Olst.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

GESPREKSKRING RAAD VAN KERKEN
De volgende bijeenkomst van de gesprekskring van de
Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg is gesteld
op donderdagavond 6 april om 8 uur in het katechi-
satielokaal van de Hervormde kerk achter de kos-
terswoning aan de Kerkstraat.
ledereen is er van harte welkom, ook zij die voor de
eerste keer komen. We willen u zelfs opwekken mee
te doen. Thema: „Gods kerk en onze vele kerken".
(Hoofdstuk 2 uit de landelijke handreiking voor een
Nederlandse bijdrage aan de vergadering van het
centraal komité van de Wereldraad van Kerken te
Utrecht in augustus 1972.)

INTERKERKELIJKE PAASD1ENST
Op de Tweede Paasdag zal er een Interkerkelijke
Paasdienst (Hervormden-Gereformeerden) gehouden
worden in de Hervormde kerk, aanvang 10 uur. Vo-
kale medewerking zal verleend worden door de Chr.
Gemengde Zangvereniging Excelsior en de Kinder-
cantorij. Organist is de heer Engel.

PAASJUBEL
Samen met de kinderen van de zondagsscholen zal er
op de Eerste Paasdag om half negen een Paasjubel
gehouden worden in de dorpskerk. Ds. Jansen hoopt
deze Paasjubel en ook de Paasdienst van tien uur te
leiden. (Zie ook de advertentie.)

UNCTAD 3 (EN NOVIB-AKTIE)
[n het kader van de UNCTAD 3-konferentie, de der-
de wereldhandelskonferentie die van half april tot
half mei in Santiago in Chili gehouden zal worden,
houdt de NOVIB (de Nederlandse Organisatie voor
Internationale Bijstand-samenwerking) een aktie voor
een ontwikkelingsprojekt in Chili zelf.
De plaatselijke afdelingen van de NOVIB zijn ver-
zocht in de laatste week van april een kollekte te
houden. Het gaat om honderdduizend gulden.
De kontaktpersoon voor Vorden, ds. J. C. Krajen-
brink, roept medewerkers(sters) op voor deze aktie.
Gedacht wordt aan jeugdgroepen en jeugdkommis-
sies en jongelui die weten dat we gewoon telkens weer
iets moeten doen. Adres voor aanmelding: Ruiirlose-
weg 19 Vorden telefoon 1366.

Schoolnieuws
FEESTELIJKE OUDERAVOND
PRINSES JULIANASCHOOL WILDENBORCH

Voor de ouderavond van de Prinses Julianaschool te
Wildenborch welke in de kapel werd gehouden en
waaraan een feestelijk tintje was gegeven, bestond een
goede ouderlijke belangstelling.
Nadat de aanwezigen door voorzitter ds. Jansen wa-
ren welkom geheten kwamen de leerlingen van de
klassen l t.m. 3 (in totaal 11 leerlingen) allereerst
in aktie. De kinderen brachten een pantomime ge-
titeld „Dieren in de speeltuin" waarbij zij allen mas-
kers droegen van verschillende dieren. Een operette-
stukje getiteld „Op de markt" tijdens welk stuk lied-
jes werden gezongen van op de markt aanwezige
mensen, besloot het optreden.

Hierna was het de beurt aan de leerlingen van de
hoogste klassen. Zoals op de school te doen gebrui-
kelijk zochten deze kinderen het in de improvisatie.
Er werden groepjes gevormd waarna de kinderen
geheel vrij waren in de tekst. Het gegeven was „Mer-
lijn de tovenaar". Het resultaat van deze improvisatie
(voor de kinderen ook veel leuker dan een toneelstuk
volgens het hoofd der school de heer Mackay) viel
bij de ouders in goede aarde.
Na de pauze gaven zuster P. M. Hagens uit Bunnik
en zuster J. B. Sletboom een overzicht over de jeugd-
en gezondheidszorg met als thema „wat is goed speel-
goed voor de jeugd". Tijdens deze lezing kon de
jeugd zich naar hartelust met het meegebracht speel-
goed uitleven. Zelfs werd door de ouders aktief mee-
gedaan.

Ledenvergadering
De Oranjevereniging Vorden hield onder leiding van
voorzitter Bekker maandagavond in hotel Bakker een
algemene ledenvergadering ter vaststelling van het
programma op Koninginnedag, dit jaar te houden op
maandag l mei a.s.
Na enige diskussie werd het programma als volgt sa-
mengesteld: 8 uur klokluiden; 8.30 uur samenkomst
van de schoolkinderen op het schoolplein van de o.l.
school in het dorp waarna een aubade voor het ge-
meentehuis met toespraak van de burgemeester. Na
afloop volgt een oriënteringsrit voor deelnemers(sters)
van 15 jaar en ouder per fiets. Voor kinderen van 1-4
jaar om 9 uur gedurende anderhalf uur een filmvoor-
stelling in het Nutsgebouw met traktatie. Tn de mor-
genuren het traditionele vogelschieten en busschieten
indien mogelijk op een terrein nabij de oprit naar
Huize Vorden. (De prijsuitreiking en huldiging van
de schutterskoning vindt plaats om ca half vijf in
zaal Bakker.)
Voorts wordt medewerking verleend door de Vor-
dense Rijvereniging met een demonstratie, indien
mogelijk ook met inschakeling van de ponyclub, op
het terrein in plan zuid van 2-4 uur in de middag.
Een nieuw punt op het programma is het optreden
van leden van het Theaterbureau Zwolle uit Zwolle
in het Nutsgebouw.
Het bestuur van Vordens Toneel heeft medewerking
toegezegd op zaterdagavond 29 april a.s. in het Nuts-
gebouw met de opvoering van het blijspel in drie
bedrijven „De vergeten dochter".
Evenals het vorig jaar worden weer twee vri jkaart jes
verstrekt.aan kinderen voor gratis draaien in de draai-
molen. De plaatselijke muziekverenigingen zullen wor-
den gevraagd hun medewerking te verlenen.

Geslaagd
Voor het examen Vakbekwaamheid Schilderen slaag-
de onze plaatsgenoot de heeyA. Bos, werkzaam bij
de fa J. H. Boerstoel.

Chr. Vrouwenbond
Op uitnodiging van de afdeling Vorden van de Ned.
Chr. Vrouwenbond sprak over het onderwerp: „Is
alles tegenwoordig geoorloofd?" ds. Jorg uit Apel-
doorn in zaal Eskes. De belangstelling was zeer
goed. Na door presidente mevrouw Berenpas te zijn
verwelkomt verkreeg spreker het woord.
De vraag, aldus spreker, die ons bezighoudt is, heeft
het leven zin in deze kritieke periode waar alles mag
waar men alles kan zeggen en men niet meer weet
wat goed of kwaad is. Het is niet alleen de jeugd die
het ontstellend moeilijk heeft met de ethiek, de nieu-
we moraal op sexueel gebied, de theologie, de harde
politiek, de journalistiek en zoveel dingen die losge-
slagen worden door de nieuwe vormen. Wij leven, zo
vervolgde spreker, in een overgangstijd waarin het
moeilijk is het oude los te laten en de nieuwe vormen
te vinden. Wij moeten vooruit zien, niet kijken naar
wat achter ons ligt. Met de woorden van Bonnheuf-
fer: Christen zijn is heden ten dage bidden opdat de
wereld zal vernieuwen ten goede, waar gerechtig-
heid gedaan wordt en waar wij op God s tijd wachten,
zo besloot ds. Jorg zijn met alle aandacht gevolgde
redevoering.
Aan het slot van de vergadering deelde de presidente
nog mede dat de jaarvergadering welke op 18 april
a.s. is belegd, ditmaal in een andere vorm zal worden
gehouden. Er werd namelijk besloten die avond te
dineren bij de „Bremer" in Toldijk. Diegenen die zich
nog met hiervoor hebben opgegeven kunnen dit als-
nog doen bij de sekretaresse telefoon 1317.

SOLfl
Z I L V E R W I T E D E L S TA A U

KOERSELMAN CASSETTES

Plannen vfor RK school in î t dorp
Het schoolbestuur van de Katholieke Stichting St.
Antoniusscholen Kranenburg-Vorden zal verdere
stappen ondernemen om binnen een paar jaar de plan-
nen gerealiseerd te zien die er zijn om tot de stichting
van een r.k. lagere school met daaraan verbonden een
kleuterschool, in het dorp Vorden te komen. Het be-
stuur kreeg het mandaat van een aantal ouders die
ter informatie aanwezig waren op de speciale bijeen-
komst die in „'t Wapen van Vorden" was belegd.
Omdat de afstand van het dorp naar de bestaande
r.k. school en kleuterschool te Kranenburg voor velen
een bezwaar was daar de kinderen dan via de inten-
sief bereden rijksweg moeten, groeide steeds meer het
verlangen om in het dorp een eigen school te hebben.
Immers hier vestigen zich in tegenstelling tot Kranen-
burg, de meeste jonge gezinnen en is de behoefte
uiteraard groter.

Alvorens de aanwezigen hun meningen over een en
ander konden spuien gaf de heer H. Scherpenzeel. tot
voor kort penningmeester-administrateur van de stich-
ting, een uitgebreide uiteenzetting zowel over de voor-
als de nadelen van een nieuwe stichting. Hij verdui-
delijkte hierna aan de hand van cijfers hoe urgent
de zaak op het ogenblik is. Per l januari 1972 be-
zochten er van de toen 116 leerplichtige katholieke
kinderen uit het dorp 32 de Kranenburgse school (28
procent) terwijl de rest andere scholen bezochten.
Spreker gaf vervolgens een uiteenzetting omtrent de
voorwaarden waaraan men moet voldoen bij de stich-
ting van een school met betrekking tot handtekenin-
gen, afstand, kosten, het aantal leerlingen enz.
Op basis van het aantal leerplichtige kinderen in het
dorp per l december 1971 is de verwachting voor
l oktober 1972: 129 kinderen (over 6 leerjaren); in
1973 122; in 1974 119; in 1975 129; in 1976 128 en
in 1977 121. Men verwacht dat Vorden in 1980 onge-

veer 8000 zielen telt.
Nadelen voor een nieuwe school in het dorp zijn er
meerdere. De beginnelingen moeten de spits afbijten
terwijl de Kranenburgse school ontegenzeggelijk ach-
teruit gaat. Is het bevorderlijk, zo werd er gesteld,
dat de Kranenburgse school eigenlijk de nek wordt
omgedraaid zonder dat men er zelf iets aan doen kan?
Ten aanzien van de stichting van een kleuterschool
gelden ongeveer dezelfde normen als voor een lagere
school. Bij een inwonertal beneden de 50.000 dienen
er minstens 30 kleuters te zijn terwijl de waarborg-
som echter 20 procent van de stichtingskosten be-
draagt in tegenstelling met een lagere school waar
10 procent geldt. De verwachtingen liggen hier voor
het dorp: per l oktober 1972 38 kleuters 1973 41 enz.

Na de pauze volgde een uitgebreide diskussie over
een eventuele stichting. Op de vraag wanneer men
eventueel zou kunnen starten werd medegedeeld dat
dit - als alles meeloopt - augustus-september 1973
kan zijn. Algemeen was men wel van mening dat
het bestuur machtiging moest hebb enom op de in-
geslagen weg voort te gaan. Voorzitter Havekes sprak
als zijn konklusie uit dat men in eerste instantie een
drieklassige school zal krijgen. Omdat bij stemming
tenslotte iedereen die aanwezig was bereid bleek zijn
kinderen naar de nieuw te stichten school te sturen,
besloot men om verdere stappen in positieve zin te
nemen.
Voorafgaande aan de diskussies werd door de heer P.
de Vries, ambtenaar onderwijszaken aan het gemeen-
tehuis, een duidelijke uiteenzetting gegeven over art.
13 van de Lager Onderwijswet inzake een tegemoet-
koming in de aan de school verbonden buskosten
zoals deze bij het huidige bezoek aan de school te
Kranenburg bestaan. Vragen hierover werden uit-
voerig beantwoord.

(Ingezonden stuk buiten verantwoording van de
redaktie)

De klok terug
Zaterdagmorgen na een door de buurt ingesteld on-
derzoek bleek wel. dat er iets niet in orde was bij de
alleen wonende heer aan de Berend van Hackfort-
wcg te Vorden. Op herhaald kloppen en roepen krcqz
men geen gehoor, de pol i t ie forceerde de deur en
vond deze heer tragisch om hel leven gekomen, waar-
schi jn l i jk door verstikking. De rook kwam uit ramen
en deuren en men gooide enitr huisraad naar buiten.
De dienst gemeentewerken arriveerde een poosje
later om (naar wij meenden) dit gesmeulde huisraad
op te halen. Wie schetst echter onze verbazing, dat
deze dienst een l i jkk i s t van de vrachtauto laadde en
er mee naar binnen ging. Tot ontzetting van wellicht
iedereen werd de kist op de wagen geladen (of het
een kubieke meter zwart zand was) en over de hob-
belige weg afgevoerd.
Wij vragen ons af. of er in 1972 in een dorp waar men
zich druk maakt om een sporthal ja of neen, geen
eerbaarheid verschuldigd is aan een oude man, die
op zulk een tragische wijze om het leven is gekomen.
Wie geeft er verder opdracht voor een dergelijk lijk-

transport, dat een grote schande is voor ons dorp,
waarin de klok blijkbaar is teruggezet.
Mijnheer de redakteur. vriendelijk dank voor de
plaatsruimte welke u beschikbaar stelde.

Namen en adressen bij de redaktie bekend.

De redaktie van Contact heeft direkt na het binnen-
ko'ih'n van bovenstaand s'uk kontakt opgenomen met

W <»"(fat het nogal een precair geval is. Wij heb-
ben geineend daarom B & W >n 'l'.' gelegenheid te
stellen hun reaktie hierop te geven. >nder
afdrukken.

Het kollege van Burgemeester en Wethouders betreurt
de gang van zaken op zaterdag 25 maart jl. bij het
noodlottig overlijden van de a l leen-U'^nde heer, ge-
woond hebbende aan de Berend van Hackfortweg.
Het personeel dat op zaterdag zo p'olseling gekon-
fronteerd werd met d • '"'eiiloop van omstandig-
heden heeft een noodmiddet Ier hand genomen, welke
achteraf bezien beter en anders uitgevoerd had kun-
nen worden.
Uit piëteit tegenover de familie van de overledene
hadden inzenders echter een andere manier dienen te
kiezen de bevoegde instantie te verwittigen.
Het kollege heeft van een en ander de familie haar
gevoelens over de gang van zaken uiteengezet.

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Goede Vrijdag 31 maart

10.00 uur ds. J. H. Jansen (viering H. Avondmaal)
19.30 uur ds. J. H. Jansen (viering H. Avondmaal)

Zondag 2 april Eerste Paasdag
8.30 uur ds. J. H. Jansen Paasjubel met zondags-

scholen
10.00 uur ds. J. H. Jansen Paasdienst

Maandag 3 april Tweede Paasdag
10.00 uur Interkerkelijke Paasdienst o.l.v. ds. J. C.

Krajenbrink m.m.v. Chr. Zangvereniging
Excelsior en Kindercantorij

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Goede Vrijdag 31 maart

19.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier (viering H. Avond-
maal)

Zondag 2 april Eerste Paasdag
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. N. J. Goris te Zutphen

Maandag 3 april Tweede Paasdag
10.00 uur Gezamenlijke dienst in de Ned. Herv. kerk

voorganger ds. J. C. Krajenbrink

R.K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

Zaterdag l april: van 10 tot 23 uur dr. de Vries
Zondag 2 april: dr. van Tongeren
Maandag 3 april: dr. de Vries
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Het telefoonnummer van zuster v. d. Schoot is gewijzigd
het is geworden: (05752) 2179.
Het telefoonnummer van het Groene Kruis blijft 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konslstorlekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lensellnk
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDEENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Iris Maria, dochter van R. G. Vitters en
M. A. Bennink; Robert, zoon van A. Walgemoet en
H. Blom; Benja, zoon van A. C. Bruijsten en R. Krijt.
Ondertrouwd: J. G. Notten en T. Maalderink.
Gehuwd: J. G. Schaafsma en W. E. Stoffels.
Overleden: Johanna Hendrika ter Bogt, 96 jaar, echt-
genote van W. A. Derksen; Jan Gerrit van Uitert,
80 jaar, weduwnaar van J. A. Jansen.



Ibers
SUPERMARKT

Laat onze chef-slager

uw paasdiner verzorgen
Voor een heerlijke soep:

RUNDERSTAART

ONS BEKENDE

SOEPPAKKET

Voor uw hoofdschotel:

RUNDERROLLADE

heerlijk gekruid

LENDEROLLADE

VARKENSROLLADE 500 gram
heerlijk gekruid

500 gram lOÖ

238nu

vanaf

500 gram

vanaf

Voor uw Tweede Paasdag:

HEERLIJK MALSE RIBLAPPEN

nu 500 gram

398
498
448

458
Bestel vroegtijdig uw vleesspecialiteiten:
blank kalfsvlees, fricandeau, oesters, schnitzels, run-
der- of kalfstongen

IEDERE 25e vroegtijdig BESTELDE ROLLADE GRATIS

HAM

GEBRADEN ROSBEEF
SNIJWORST

GEBRADEN ROLLADE
LEVER

BACON

CASSELERRIB

BOERENMETWORST

750 gram 709

700 gram 749

750 gram 89

700 gram 739

700 gram 89

700 gram 779

700 gram 779

750 gram 89

Smiths
potato chips
grote zak van 772 voor 79
HEERLIJKE MERGPIJPJES

pak van 722 voor

FRUBO T>MRTBODEMPJES
pak van 90 voor

FRISIA SPEKKEN

zcrfc vol van 79 voor

ABRIKOZEN- OF AARDBEIENPENCEE'S

pak a 6 stuks

BASTOGNE KOEKEN

zolang de voorraad strekt per pak

UIT ONS WIJNHOEKJE:

FR4MBOZEN/BESSENWIJN

mef jenever van 425 voor
Hierbij gratis 7 pikeurglas

MONTALIA VERMOUTH

literfles voor slechts

395

SANDEMAN SHERRY

DONNA ROSA

zoete importwijn

ABRIKOZENWIJN

van 760 voor

7,6 liter voor

MET BRANDEWIJN

MARTINI VERMOUTH

van 605 voor

UTERFLES 7068 GRAM

Colorno
koffiemelk

voor 159
UIT ONZE DIEPVRIES
FR/K/ HAANTJES

PINGO SOEPPAKKET

SPERZIEBOONTJES

DOPERWTJES

SPINAZIE

DESSERTIJS

hele liter

p/m. 7700 gram

500 gram slechts

450 gram

450 gram

600 gram

voor slechts

WABOOMSCHORS IJSTAART
van 295 voor

RAQ VRUCHTENLIMONADE

liter f les van 702 voor

HERSCHI CASSIS

litertles

HERSCHI UP

literfles 79

APPELSAP

van 729 voor

elke 2e fles

2 gezinsf/essen voor

CL4SSE ROYAL BIER

doos a 72 eurof/essen

298
98
89
89
79
159

269

• 79

99

59

99

575

Bij aankoop van ƒ 20,00 boodschappen:

10 kakelverse
kippeneieren

voor slechts 99
REUZE GARNEERBUS ROOM

NIEUW ! van 355 voor

SPERZIEBOONTJES

literblik 89

FRUITCOCKT4IL
literblik

PUNTASPERGES

per blik

elk 2e blik

van 279 voor

van 729 voor

HOLLANDSE BRUINE BONEN
500 gram

298
69

179

98

98

Donderdag

30 april

KOOPAVOND

Goede Vrijdag
geopend tot 6 uur

Groente en fruit
2 KROPPEN SL4. l KOMKOMMER.

3 TOMATEN samen

GROTE BLOEMKOOL

PR4CHT WITLOF

NIEUWE KKIELAARDAPPELEN

per stuk

per kg

per kg

GAZA-SINAASAPPELEN VOLSAP
p/m. 2 kg voor

GROTE JAffA SINAASAPPELEN

plm. 2 kg voor

PR4CHT BANANEN
heel kilo

VERSE AARDBEIEN
per doosje

BLANKE CHAMPIGNONS

200 gram

PANKLARE WORTELTJES

500 gram

198
119
115
98

198

198
98

279
109
39

Voor de jeugd:

P.C.D. ZOUTE PINDA'S

P.C.D. STUDENTENHAVER

P.C.D. ROODMERK KOFFIE

SERVETTEN pak a 700 stuks

500 gram 749

grof e zak vol 709

500 gram 349

van 729 voor 98

KOOPMANS GUST4RD 400 gram van 76 voor 65

KN4KWORST
jampof a 8 stuks voor 725 elke 2e pot 79

UNOX ROOKWORST 350 gram van 249 voor 225

UNOX ROOKWORST 250 gram van 779 voor 759

MAGGI KIPPE- OF GROENTESOEP 2 zakjes 89

PERZIKEN literblik voor slechts 98

ANANAS literblik van 749 voor 98

Grote chocolade

PAASFIGUREN
voor belachelijke prijzen!

zolang de voorraad strekt

Uit onze brooderie
P44SKRENTEBROOD

WAFELKOE KEN

kilogram

per pak

POPULAIR, GESNEDEN WIT OF

BRUIN BROOD kijk en vergelijk

215

85

85

De fa Albers wenst u
een prettige pasen !



Dankbaar en blij geven wij
kennis van de geboorte van
onze zoon en broertje

STEVEN
J. Eekhardt
J. Eckhardt-

Groot Jebbink
On n o

Vorden, 16 maart 1972
Wilhelminalaan 4

Yvonne en Herman Ket-
telerij geven met vreugde
en dankbaarheid kennis
van de geboorte van hun
dochter

A leid e Ariadne
We noemen haar

L1NDA
Warnsveld, 22 maart 1972
Vorüenscbinnenweg 36

Hartelijk dank aan allen
voor de bloemen en felici-
taties bij ons 35-jarig hu-
welijk ontvangen.

G. Tragter
en echtgenote

Vorden, maart J 972
B. van Hackfortweg 28

Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden
na het zo plotseling over-
lijden van onze lieve man,
vader en opa

GARRIT JAN
BREUKER

betuigen wij onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
H. J. Breuker-

Greutink
Wildenborch, maart 1972
Vennemansweg 2

Gevraagd: Jonge huishou-
delijke hulp voor maan-
dagochtenden in gezin van
twee personen dat eind mei
begin juni in Vorden dorp
komt wonen.
Aanbiedingen Turfstraat
16, Zutphen, tel. 05750-
4223

Te koop of te huur ge-
vraagd of in erfpacht:
Vrijstaand huis of boerde-
rijtje wat tot bewoning
verbouwd kan worden.
Niet verder dan plm. l km
van dorp Vorden. Aan-
vaarding in overleg te re-
gelen. Brieven onder no.
52-1 bureau Contact

Gevraagd: Hulp in de
huishouding \ of 2 x per
week. Mevr. van Beunin-
gen, Galgengoorweg 10
telefoon 6720

Te koop: Beste biggen.
J. W. Oortgiesen, Ruurlo-
seweg 113

ATTENTIE:
voor verse haantjes,
kip en eieren, lekker
en goedkoop
uw adres voor de
feestdagen

POELIERSBEDRIJF
ROSSEL
Telefoon 1283

Te koop: Zware biggen.
J. Rosse!, Dcldenseweg 6,
Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Looman Vorden
Uiernetten

geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde spenen
meer en geen mislukte
melklijsten. Per stuk
ƒ 27.— ; bij 5 stuks ƒ 25,—
Franko thuis.

A. R. Wogenvoorf
S talm richting

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

HUISBRANDOLIE
PETROLEUM
DIESELOLIE

Vraagt prijs !
G. Weulen Kranenbarg
Vorden

Inplaats van kaarten

WILLIE TUSSEN
en
INEKE STOKKINK

geven, mede namens wederzijdse ouders.
kennis van hun voorgenomen huwel i jk ,
waarvan de voltrekking D.V. zal plaats-
vinden op vrijdag 7 april a.s. om 13.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Het huwelijk zal worden ingezegend om
14.00 uur in de parochiekerk van St. Wil-
liebrordus te Vierakker.

Wichmond, Lankhorsterstraat 3
Vorden, Jul ianalaan 10
maart 1972

Toekomstig adres: p.a. Camping „Kappenbul-
ten". Halseweg 54, Malle

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

Heden overleed, rustig en vredig, in de geze-
gende ouderdom van 96 jaar. gesterkt door het
Sacrament van de Zieken, mijn inniggeliefde
vrouw, onze lieve moeder, groot- en overgroot-
moeder
JOHANNA HENDRIKA TER BOGT

echtgenote van Wilhelmus Antonius Dcrksen

W. A. Derksen
en de familie Vreman

Vorden, 22 maart 1972
Peggen h of weg l

De uitvaart heeft plaatsgehad op zaterdag 25
maart op het r.k. kerkhof te Kranenburg.

Heden nam de Heer na een kortstondige ziekte
uit ons midden weg mijn geliefde man en onze
zorgzame vader

HENDRIK JAN KETTELERIJ
echtgenoot van G. Kempers

op de leeftijd van 51 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

G. Kettelerij-Kern pers
Minie en Wim
Herman

Vorden. 25 maart 1972
Dokter C. Lulofsweg 16

De rouwdienst wordt gehouden donderdag 30
maart om 12.00 uur in de Hervormde kerk te
Vorden, waarna de teraardebestelling om 13.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden
zal plaatsvinden.

Heden nam de Heer na een kortstondige ziekte
uit ons midden weg mijn lieve zoon, onze lieve
broer, zwager en oom

HENDRIK JAN KETTELERTJ
echtgenoot van G. Kempers

op de leeftijd van 51 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Vorden: H. J. A. Kettelerij-Bruggeman
H. C. Kettelerij
A. Kettelerij-Gaykhorst
H. Kettelerij
W. J. Kettelerij-Aalderink

Zutphen: H. J. A. Kettelerij
G. W. Kettelerij-Barink

Vorden: J. Kettelerij
H. H. Kettelerij-Wolsink
nichten en neven

Vorden, 25 maart 1972

GEMEENTE VORDEN
Wij wijzen belanghebbenden op art. 59-i van
de Algemene Politieverordening, waarin is be-
paald, dat het verboden is materialen en an-
dere voorwerpen op of in de bermen van wegen
te deponeren.

Daar deze voorwerpen erg hinderlijk zijn voor
het onderhoud en het maaien van de bermen
dienen zij vóór l mei a.s. te worden verwijderd.
Tegen niet nakoming van het vorenstaande
zal na l mei door de politie worden opgetreden.

Burgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester,
van Arkel
de sekretaris.
Drijf hou t

GEMEENTE VORDEN
In verband met het feit, dat op Goede Vrijdag,
de gemeentelijke kantoren gesloten zijn, kan
die dag de opgaaf van kadavers ui ts lui tend te-
lefonisch geschieden aan het slachthuis te Zut-
phen van 8.30—12.00 uur en van 13.00—14.00
uur (telefoon 05750-3941).

Het gemeentebestuur van Vorden.

UNIEKE

Weekend aanbieding

MOLTON DEKEN
in een prima kwaliteit in de maten

720-780 t 6,95

750-200 f 8,75
780-220 f 7095

UW ZAAK

WONING INRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

In de modekleuren, water- en wlnd-

dicht, flzersterk, gelaste naden

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

orkest

HAMELAND
COMBO

CORDIA
HBNOBLOfGUXL

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Wegens sterfgeval donderdag 30 maart

de gehele dag
gesloten

H( > venier s be dr i j f

Kettelerij
^Putphenseweg 54 - Vorden

2 flessen Spar up of cola van 758 voor 739

Blikje zalm

BLIK SPAR GROENTESOEP 69

SPAR PAREL PINDA'S 200 gram 79

BLIK SPERZIEBONEN goudoogst 98

3 pakjes ZO-KLAAR PUDDING van 114 voor 98

van 208 voor 785

feok voor uw rijopleiding
naar de vakman . . .

Als u zich wilt opgeven bel of kom

dan naar VAMOR-rijschool

DE EENDRACHT
Telefoon 1619

./. //. Hillerink, De Boonk 39, Vorden
G. J. Buunk, Het Hoge 25 V orden, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, Vorden, tel. 1256

Opgave ook op de theorie-avonden
op dinsdagavond bij café Eskes
Dorpsstraat 42 te Vorden.

Gediplomeerde instruktenrs l

2 LITERSFLESSEN SHERRY van 1090 voor 985

FLES MARTINI van 605 voor 495

3 STUKKEN MARS 98

l pot Yorker KNAKWORST ... van 110 voor 98

l zak CHIPS van 98 voor 79

HAANTJE a 900 gram van 325 voor 289

150gram BERLINER 89

Pak Spar cakemeef van 84 voor 69

(ft)
DE S PAR

KOPEN BIJ DE'SPA
IS SPAREN BU DE RöC

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Hervormde Kerk
TE VORDEN

Goede Vrijdag 31 maart
viering Heilig Avondmaal om 10.00
uur en 19.30 uur

Ie Paasdag
8.30 uur Paasjubel met de zondags-
school; 10.00 uur Paasdienst

2e Paasdag
10.00 uur Interkerkelijke Paasdienst
koorzang, gcmcentezang, meditatie

We nodigen n hartelijk uit het feest van Pasen
en ook van de Goede Vrijdag (deze twee horen
samen) met ons mee te vieren.

Setterlaine
damespullovers

moderne kleuren en dessins

reeds vanaf I9f95

ZIE ETALAGE

RAADHUISSTR.. VOROEN

Profiteer nu nog van onze

OPHEFFINGS-
OPRUIMING

tot en met 6 april

Pak uw voordeel!

Hef adres voor uw reparatie- en
onderhoudswerk is en blijft:



ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394

ir OXFORD KOSTUUMS

moderne modellen en dessins

f 198,-

* BLAZER KOSTUUMS

moderne kleuren

f 149,-

* TERLENKA REGENJASSEN

modekleuren

f69,-

* KOLBERTS
nieuwste modellen en dessins vanaf

f98,.

* PANTALONS

in moderne en klassieke modellen
en kleuren

f 42,50 - f 37,50

RAADHUISSTR.. VOROEN

ieder is van harte welkom!

J e verbouwing is klaar !

^J ns assortiment artikelen is weer groter.

r staan nu vele bloc- en aanbouwkeukens opgesteld in onze
nieuwe toonzaal van meer dan honderd vierkante meter.

out en bouwmaterialen goed en goedkoop.

iken wandbekledingsplaten nu extra voordelig.

riplex vele soorten en diktes, ook in watervast.

achtbaard, hardboard en asbestboard, grote partijen
voorradig.

C igengefabriceerde houten garages, worden kant en klaar
™ schotten geleverd.

adders nu goedkoper dan ooit tevoren.

1T ormica en geplastificeerd spaanderplaat uit voorraad

leverbaar.

Zo kunnen wij nog uren doorgaan want onze zaak heeft eer
belangrijke uitbreiding ondergaan. Daarom stellen wij ieder
een in de gelegenheid om onze zaak te bezichtigen op vrijdac

^ ••»

31 maart (Goede Vrijdag) van 's morgens 8 uur tot 's middag
18.00 uur. De koffie staat klaar. Gaarne tot ziens.

DOE-HET-ZELF CENTRUM
Harmsen

aar

Schoolstraat 6 - Yorden Tel 05752-14*

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

Belangrijk:
VOOR DE WEINIGEN DIE HET NOG N (ET WETEN .'

Wij laten zien dat 't ook voor minder geld kan! Komt kijken en zien wat wij
u bieden !

Veel keus, goede kwaliteit en een lage prijs is ons streven!

EEN GREEP M/T ONZE VOORR44D : Doe meer met minder geld

NATOJACKS ƒ 37,50

Suedine SAFARI-JASSFN ƒ 76,50

Suedine PANTALONS vanaf ƒ 29,50
(met knapnaad en wijde pijp)

Terlenka HEUPPANTALONS
(wijde pijp) vanaf f 17,50

Heren Terlenka
PANTALONS vanaf ƒ 29,50

Heren ZOMERPANTALONS
(lichtgewicht) vanaf ƒ 24,50

Corduroy PANTALONS
zowel in nauwe als wijde pi jp
met en zonder knapnaad

vanaf f 22,70

Kinder Corduroy PAKKEN
broeken en jacks in div. prijsklassen

Wij kochten partij OVERHEMDEN
in diverse modieuze tinten, pracht kwaliteit

Aanbieding f 14,50

KORTE BROEKEN voor groot
en klein In diverse prijzen

SPIJKERPAKKEN f 59,-

OVFRALLS vanaf f 20,95

HOGE WERKSCHOENEN ... f 24,90

LAGE WERKSCHOENEN ... f 22,90

T SHIRTS in alle mogelijke
variëteiten f 6,95

ONDERSCHEIDINGSTEKENS
in diverse variëteiten f 1,25

Terlenka KINDERJACKS
maten 86-152 vanaf f 17,90

DAMESPANTALONS f 29,50

TRUIEN zowel
voor dames, heren als kinderen
in diverse modieuze tinten en modellen

Suedine SPORTKOLBERTS
iets aparts f 89,-

SPIJKERBROEKEN
kapnaad en wijde pijp f 27,50

REREGENMANTELS, HERENREGENJASSEN, regenpakken, poncho's. capes, zeilpakken.
jacks. En verder teveel om op te noemen.

Verkoop uitsluitend a kontant

Voorlopig de gehele week geopend, 's Maandagsmorgens en woensdagmiddags gesloten.

Profiteer van onze lage kosten liet is voor u de eerste winstpost!

DERKSEN
GOEDERENHANDEL

HENGELO GLD. - TELEFOON 7884
l bij hef zwembad j

Verhoog uw charme door

EEN HOED!
Hoedendozen in 6 maten

en vele dessins

Kroneman -Jörissen

EIERZOEKWEDSTRIJD
voor alle Vordense kinderen van
4 tot en met 6 jaar en van 7 tot en
met 12 jaar.

EERSTE PAASDAG

aanvang 14.00 uur. Opgave vanaf
13.30 uur in zaal Schoenaker
ad ƒ 0,50 per kind.

BUURTVERENIGING
„KRANENBURGS BELANG"

INRUIL BROMMERS
l Kaptein 1971; 2 Berini's van
Gazelle 1971; diverse bromfietsen
vanaf ƒ 20—

1972:
Nieuwe Puch, Rap en SoJex
kosf f of T 5 april nog de
prijs van 197T.
Pak mee dat voordeel!

Rijwiel- en brotujietsbeclrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

Wf'nke/s/u/fing
zon- en feestdagen 7972

GOEDE VRIJD4G

donderdag 30 maart koopavond t.m. 9.00 uur

Goede Vrijdag 31 maart t.m. 6.00 uur open



Donderdag 30 maart 1972

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 52

Op de Stappe

Op 't landgoed De Hazenheuvel hadden ze vrogger
een oppasser. Toon Bosman heiten e. Hi'j kwam uut
het Goor achter Aalten. Hi'j wis zelf neet bi'j welke
gemeente of dat heurn, het was dus neet direkt een
candidaat um burgemeester te wodden.
Mien grootvader den op d'n Heelweg wonen, den
menen dat Toon vrogger ook nog een paar jaor scho-
le had gehad. Want hi'j was wel goed ontwikkeld dat
mol natuurluk ook wel, anders koj gin procesvebaal
maken a'j d'r wat kriegt met streupen.
Hi'j had een gezichte of as ze in 't bos groot was
ewodden; vandaor heiten e meschien ok wel Bosman
en daorumme meschien ook wel oppasser ewodden.
As jonges waarn wi'j der gruuweluk bange veur. De
luu'j zeien dat e vrogger zelf een groten steuper was
ewest, ik kon mien gewoon neet begrieppen dat ze
zo'n kearl wel hemmen wollen as oppasser.
Mien grootvader zei toen tegen mien: 'dat zal ik oew
es vetellen waorumme of ze zo'n kearl nemt'.
A'j een oppasser neudig hebt en ie nemt dan d'n
grootsten streuper di'j vinnen kunt dan hi'j der eene
die 't vak kent. Die de streupers 't beste kan kriegen
en 't veurnaamste is. daor is weer een streuper min-
der. Jao. mien grootvader was goed bi'j, den deurzag
die dinge wel.
Maor daor is heel wat um gelachen um den Toon.
Veural at e een borreltjen op hadde. dan begon e van
die starke vehalen te vetellen. Hi'j kon ook zo goed
vluuken daor was e kampioen in. At Toon d'r een
knoop opzetten dan rammelen de pannen op 't dak
en liegen dat e kon . . . . 't was gewoon bar!
Hi'j vetellen es een keer dat e vier streupers te gelieke
had ekregen. Hi'j had ze alle vier vaste ebonnen an
een boom en hi'j had ze net zo lange laoten staon,
tut ze alles bekent hadden. Toon zei, daor waren d'r
twee bi'j die hadcfen in de bokse gedaon van angst.
Maor in dat opzicht was Toon keihard.

't Kind geleuvcn natuurluk nog neet wat e vetellen,
maor dat had e neet ens in de gaten. Vier streupers
zult zich vaste laoten binden an een boom deur een
oppasser dat dut d'r nog neet eene.
In werkelukheid was e zo bange as een wezel, 't Was
al es een keer gebeurd dat Toon 'n paar streupers
op de hoed liep. Dat was unvwel 'n betjen aover
vallen. Die streuper was ook wel een betjen verrast.
Maor den maken zich daor neet zo druk aover. Ze
zeien tegen Toon: goeienaovend, 't is d'r now wel
Roed an'. Jao, jao zegt Toon, dat geet maor zo neet.
Wet i'j wel daj hier op veboden grond bunt, wat kan
mien dat schealen zegt een van die streupers. Dat zal
ik oen w wel es leren of ouw dat wat kan schealen
zei Toon en hi ' j kreeg zin buuksken uut de tesse en
wol procesvebaal opmaken.
Now begon een van die streupers dat gedram van
Toon toch een betjen te vevealen en zei tegen um:
'wi'j kunt onze tied wel better gebruuken as met oew
staon te zwammen en hi'j liet Toon effen in de loop
van 't geweer kieken en zei: 'Now geef ik oew vijf
minuten um uut 't schotsveld te verdwijnen anders
slup oew vrouw vannach wel alleene'!
Toon had et goed begreppen en ik vezeker i ' luuj dat
e uut de voeten kon kommen! Lopen, ontzettend, hi'j
kon aover alle sloten hen. zo umsgeveer was d'n
moed van Toon Bosman d'n oppasser.
Jao, dat bi'j zi nvrouw slaopen dat was Toon wel
dierbaar want hi'j had nog wel een aardig wiefken
hoe of daor an was ekommen mag de duuvel wetten.
Maor de luu menen te wetten dat e di'j neet alleene
had. Toon wis neet dat d'r op alle terreinen streupers
wazzen di'j 't op dat terrein zuukten. Now waren dat
neet de slimsten want die halen oew neet wat weg
di'j zullen nog eerder iets achter laoten. Nee, ik gleu-
ve dat ze allemaole op Toon lekken, i'j kunt dat now
gerus zeggen, want di ' j luu bunt toch allemaole al
lang dood.

Wi'j gingen vrogger as jonges vuile zwemmen in de
bekke en dat was ook een stuk wat bi'j Toon zin be-
wakingsgebied heurn en dan leepen wi'j op vebaojen
grond. Hi'j had ons al -wel 20 keer weg'ejagd maor
dat hielp natuurluk niks. At Toon weg was dan waz-
zen wi'j d'r weer. Toon menen dat e dat toch neet
altied aover zich kon laoten gaon onders wodden di'j
jonges um helemaole de baas in 't bos en hi'j had
zich dan ook al lange uut'eprakkizeerd um daor es
een ende an te maken.
Op een zondagmiddag toen ze bi'j ons vesiete hadden
zei moeder: 'jonges gaot i'luuj maor hen zwemmen
dan is et een peusken rustig um 't huus. En dat j
hoeven ze ons gin twee keer te zeggen. Mien bruur
Arie en ik en de beide jonges van de kikvos, Wim
en Henk gingen ook met. Now mo'j neet denken dat
wi'j vrogger een zwempak hadden; wi'j gingen d'r
maor zo in met niks an, wat gaf dat as jonges onder
mekare. Daor prakkizeren wi'j neet ens aover. 't Was
toch in 't bos daor kon oew gin mense zien!
Toen de zunne begon te zakken wollen wi'j ons weer
anklaejen, maor dat hoeven neet want al onze klere
wazzen weg. Wi'j hebt alles nog afezogd maor niks
te vinnen. Wim van de Kikvos begon al te grienen.
Maor mien bruur Arie die 't neet zo nouw nam, den
zei: 'buj gek jonges niks van antrekken, daor hef d'r
ons eene de klere wegehaald, wi'j gaot gewoon naor
huus en wachten de buuje wel af'.

Wi'j konnen grotendeels deur et bos lopen maor mos-
sen toch ook nog aover de weg. Gelukkig was dat
een binnenweg en net 't laatste stuksken mossen wi'j
aover de groten weg en dan waren wi'j in huus.
Daor stonnen wi'j dan in Adams kostuum. Foi, foi
zei moeder, 't is toch een schande um zo bi'j huus te
kommen. Daor kuw niks an doen, zei Arie, ze hebt
ons de klere vot ehaald. Moeder had 't spelletjen di-
rckt deur en zei tegen de jonges: 'Pas op a'j niks zegt
anders wo'j nog uutelachen d'r bi'j'. Die klere komt
wel weer. Zi'j stuuren d'r effen eene naor de Kikvos
um klere veur de jonges te halen en dan maor af-
wachten.
Veertien dagen later kwam Bosman d'n oppasser een
zak met klere brengen. Astoeblief, vrouw Huumel-

door Henk Slotboom
dink, hier hi'j de klere van de jonges. Ik hope, dat ze
now eleerd hebt, votjagen hilp ook niks.
Now ik denk wel dat 't eholpen het zei moeder, maor
ik hope, daj et mien neet kwaluk nemt want ik wet
ook neet altied waor die jonges uuthangt. Helemaole
neet zegt Bosman, maor wi'j neet heuren wil mot
maor vuulen! Daor hi'j geliek an zei moeder en Bos-
man gin weer vot. Maor ik kan oew zeggen daw daor
van eleerd hebt.

Toch wazzen de jonges neet van plan zich hier maor
zo bi'j neer te leggen. Mien bruur Arie den al van
schole af was en neet helemaole zo bange meer was
zei: 'jonges dat mow d'n smeerlap toch nog een keer
betaald zetten'! Now wissen de jonges dat Bosman
bi'j de inspektie van zin terrein geregeld in zo'n hol-
ten toren klom u m de reeën te bekieken.
Hi'j zetten dan een entjen verder de fietse tegen een
boom. Toen Toon zo'n betjen half baoven was grep-
pen de jonges gauw zin fietse en gooien um een ende
wieter in het bos in een sloot. Zo daj um van de weg
af neet konnen zien en gingen naor huus en vetellen
't an hun moeder. De angst sloeg heur um 't harte
en zei: 'jonges daor krieg i'luuj last met'!
Maor daor sliepen wi'j 's nachts rustig umme. Maor
moeder altied neet. Toon kwam weerumme van zin
inspektie en wol weer wieter gaon met de fietse.
Maor die was weg, hi'j hef alles afezogd maor gin
fielse.

Hi'j is nog een peusken an et zuuken ewest maor kon
niks vinnen. Hi'j had um dus maor afeschreven e.i
zich een ni'jen ekocht. Met gin mense had e d'r aover
epraot. Op een zaoterdagmiddag wazzen de jonges
buuten an 't spullen toen Toon d'r langs kwam met
zin mooie fietse. Arie zei tegen um: 'Toon buj de
fietse kwiet daor en daor lig een fietse in 't bos'.
Moeder had de jonges goed ezegd, breng now den
fietse weer, anders kri'j d'r las met. Maor Arie zei
'buj gek laot um zelf maor zuuken'.
Toon ging kieken en waarachtig daor lei zin fietse.
Hi'j had natuurluk direkt deur, wi'j um dat eflikt
hadden. En 's aovends kwam Bosman bi'j Hummel-
link en zei: 'vrouw Hummelink ik verdenke de jonges
d'r van dat ze mien fietse estaolen hebt'. Dat hoef i'j
neet te verdenken zei moeder, 't is zo! A'j dat tenmin-
ste stealen wilt nuumen.

Daor maak ik politiewerk van, zei Bosman. Dat mot
i'j direkt doen, zei moeder weer, dan kump de po-
lilie hier dan hoef i'j d'r nee^|tra hen, dan kuw
meieene angeven dat de klere ^rde kinder estaolen
bunt. al hi'j dat zo ook net bedoeld! Maor i'j hebt
de jonges wel enoodzaakt spiernaakt naor huus te
gaon en dat is een schending van de Openbare Orde.
Da's een misdrijf, das nog heel^at anders as op ve-
bo'jen grond lopen. Bosman b^n et een betjen be-
nauwd te kriegen, moeder kor^Tat zien en zei: 'I'j
mag d'r wel effen gaon zitten a'j oew neet goed vuult'
Daor hat Toon neet op erekkend dat um dat boeren-
vruwken zo de les zol leazen!

Toon kwam weer iets tut zichzelf en zei: 'vrouw Hum
mclink ie mot daor now gin drama van maken, ie mot
vanaovund nog naor de politie gaon um 't an te ge-
ven. Toon kreeg in de gaten dat e vies op de slappe
zat! Vader was d'r inmiddels ook bi'jgekommen en
had et hele vehaal aneheurd. 'Vrouw Hummelink', zei
Toon, 'ik zal ouw een beste haze brengen, et die maor
lekker op met de jonges en zand d'r aover, dal licht
mien beller'.
Vader deed iets ekonornischer as moeder en zei tegen
Toon: 'eenen haze ie mag oew wel schamen Bosman,
'dan breng ik d'r oew een stuk of vijf, zes', maor lao-
ten wi'j d'r dan zand aover doen'.
Goed zegt vader mien besl! Al moeder el leminsle
ook goed vind l. Die von el zo ook maor beller.
Vrouw Hummelink kreeg wel Iwee maond lang elke
wekke een besten haze onder den dekkel en Toon
zag ook neet meer dat de jonges .gingen zwemmen!

ALLEEN
ECHT LEER
IS LUCHTIG

Daarom verandert CRISTALL
daar ook niets aan. De moder-
ne Cristall-schoenen zijn nog
steeds geheel van leer, ook
de zolen. Vlot, modieus en
een kwal iteits-produkt,

De modeschoen met voetbed

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Mei grole droefheid geven wij kennis van hel
plotseling overlijden van ons geachl mede-
werkgever

JAN KETTELERU

Zijn rusl en liefde voor hel vak zullen bij ons
sleeds in hoge waardering blijven.

Personeel
fa gebr. Kellelerij, Vorden

Vorden, 25 maarl 1972

Eieren zoeken
Uitgaande van de buurtvereniging Kranenburgs Be-
lang zal er op Eerste Paasdag weer een eierzoekwed-
strijd voor de jeugd van geheel Vorden worden ge-
houden. De eieren zullen in een bos in de omgeving
van Kranenburg worden verstopt. Het is de bedoe-
ling dat de kinderen in twee groepen worden ge-
splitst nl. in een groep van 4-6 jaar en een van 7-12
jaar. De kommissie heeft mooie prijsjes beschikbaar
gesteld voor degenen die de meeste gekleurde en ge-
nummerde eieren vindt.
De kinderen kunnen zich voor deelname opgeven in
zaal Schoenaker vanaf half twee waarna men om
twee uur gezamenlijk naar het zoekterrein gaat.
(Zie de advertentie in dit nummer.)

Op 5 april hopen onze lieve ouders en groot-
ouders hun 35-jarig huwelijk te vieren.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons ge-
spaard mogen blijven is de wens van hun dank-
bare kinderen en kleinkinderen.

H. HARMSEN
H. HARMSEN-ERSSENDAL

Vorden. maart 1972
Hertog Karel van Gelreweg 14

Paasei-taarten
in diverse smaken

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

Gouden
Priester/eest
Het Franciscanerkloosler Ie Kranenburg is deze week
min of meer in feestelijke stemming Ier gelegenheid
van het feit dal Iwee van de bewoners op dezelfde
dag'hun gouden prieslerfeest herdachlen: paler Mar-
chelm Reinders en paler Winfried Janssen of m. De
eigenlijke datum was 26 maart maar hel feesl zal
door de gezamenlijke klooslerkommunileil op vrijdag
7 april worden gevierd.

PATER REINDERS: STREEKKENNER
Johannes Hermanus Reinders is een rasechle Achler-
hoeker, die op 15 januari 1895 in Harreveld werd ge-
boren. De jubilaris is in Vorden en de Achterhoek
geen onbekende, uileraard, omdal hij zich veel bezig
houdt met de slreek. Hij hejfk studies gemaakl van
diverse dialeklen. slreeknamwPhel onlslaan van fa-
milienamen enz. Hij schrijft zelfs in streekbladen o.a.
AOW te Winlerxwi jk , Hna te l i i - h u > n \ o n r < l < * iMc. is
lid van de Old Achlerhoekse Schrieverskring en ver-
zorgd ook artikelen in de „Wjgespot" en hel archief
van De Graafschap. Van zijiÉ^nden verschenen ook
hel boek over Wichmond „Wiamundi" dal voor en-
kele jaren bij de Walburgpers werd uilgegeven en
nog onlangs „De kerken van de Kranenburg".

Paler Reinders ging na hel volgen van de pasloraal-
kursus in Maaslrichl in mei 1923 naar Rome. waar
hij lol l l>28 op hel sekrelariaal van de orde werkte.
Van 1928-1930 was hij student in Leuven en van-
daar HB-studenl aan de universiteil in Nijmegen lot
maarl 1935. Als leraar Duils en planlkunde ging hij
naar de missiekolleges Ie Megen en Sillard.

PATER JANSEN: MET MUILEZELS DOOR
CHINA
„Wij komen uil helzelfde nest. ik bedoel dal wij sa-
men op dezelfde dag hel kloosterleven ingingen",
rert r'e pot1 yllijd blijmoedige paler Winfried Janssen.
Samen deden zij ^/ok de beide ge\oUei\ terwijl pater
Bernardus Johannes Janssen, zoals de voornamen
van de op 6 mei 1895 te Rotterdam geboren jubihui*
luiden, ook op 26 maart 1922 in Weert priester werd
gewijd. Van deze klas zijn er nu nog zes in leven.
Al direkt na zijn wijding verlrok hij naar de missie
in China. In Luanfu leerde hij de Chinese taal en
werd daarna kapelaan, later pastoor in Yuinchung
in de provincie Chansi. Dit gebied was zo groot als
Nederland, België en Luxemburg bij elkaar. Hij heeft
in die tijd ook de oorlog meegemaakt tussen Chang-
Tso-Lin. de besluurder van Noord Mongolië, en Oe-
Pu-Fu die regeerde in de zuidelijke provincie Tse-
Chang (over de Blauwe Rivier). In 1933 ging hij weer
lerug naar ons land en heef l vanaf die tijd in talrijke
plaatsen missiepreken gegeven, kursussen verzorgd
enz. Tijdens de oorlogsjaren was hij ook al in het
Kranenburgse klooster.

Centrale verwarming
voor -elfhouwerx, overal alles heerlijk warm!

keuze uil een grool assortiment
klem-, las- of schroef d raad verbin-
ding. Goede begeleiding.

Vraag vandaag nog alle inlichtingen

A. B. NIJENHUIS
Vorden - De Steege 5 - Telefoon 05752-1843

Tweede Paasdag VAN n TOT 5 UUR

MEUBEL-
EN TAPIJTSHOW

bij uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Geheel vrijblijvend kunt u onder het

genot van een kopje koffie, kijken en

keuren, terwijl wij u gaarne van advies

dienen.

Tot 2e Paasdag!



RAADSVERGADERING
GEM. VORDEN
Tijdens de raadsvergadering van Vorden, welke dins-
dagavond werd gehouden, nam de raad vele besluiten
betrekking hebbende op het onderwijs. Vastgesteld
werden de voorschotten op de exploitatievergoeding
t.b.v. de bijzondere kleuterscholen over het jaar 1972.
De voorschotten bedragen: Nutskleuterschool 5.885,40
r.k. kleuterschool ƒ 2.471,40; prot. chr. kleuterschool
De Timpe ƒ 6.046,60 en De Springplank ƒ 6.374,20.
Voor de aanschaf van speel- en leermateriaal t.b.v.
de Nutskleuterschool De Kroezestulp stelde de raad
ƒ 6.444,65 beschikbaar. Voor de aanschaf van meu-
bilair i.v.m. de stijging van het aantal leerlingen t.b.v.
de openbare kleuterschool Het Kwetternest verleen-
de de raad een extra krediet van ƒ 822,50. Van dit
bedrag zullen 14 stoeltjes en tafeltjes gekocht wor-
den. ƒ 598,— stelde de raad beschikbaar voor de
openbare lagere school in Linde voor de aanschaf
van een bandrecorder.
De bijzondere lagere school aan Het Hoge krijgt er
twee nieuwe lokalen bij. Tevens zullen de toiletten
en de garderoberuimte worden uitgebreid. Voor dit
alles voteerde de raad ƒ 286.842,30. De exploitatie-
vergoeding bijzonder basisonderwijs over 1971 werd
als volgt vastgesteld: bijzondere school aan Het Hoge
ƒ 45.394,19 (schoolbestuur heeft reeds ontvangen
een voorschot van ƒ 42.184,04); r.k. school Kranen-
burg ƒ 15.553,39 (deze school moet ƒ 1.492,04 terug-
betalen want het voorschot bedroeg ƒ 17.045,43);
bijzondere school Wildenborch ƒ 4.385,69 (hier dient
ƒ 587,78 te worden terugbetaald aangezien het voor-
schot ƒ 4.973,47 bedroeg). T.b.v. het bijzonder lager
onderwijs stelde de raad de volgende voorschotten
beschikbaar op de exploitatievergoeding voor 1972:
bijzondere school aan Het Hoge ƒ 48.690,65; r.k.
school Kranenburg ƒ 16.682,85; Prinses Julianaschool
Wildenborch ƒ 4.704,18.

WEG BIJ DE STORTPLAATS
De stortplaats is dikwijls moeilijk berijdbaar. B & W
achten het derhalve wenselijk een nieuwe inrit te ma-
ken en de toegangsweg te verlengen met 120 meter.
Dit kan geschieden met betonklinkers. De breedte
van de weg zal 3 meter bedragen. De raad trok
ƒ 8.000.— uit om één en ander te realiseren.

WONING VOOR DE HEER BRINKMAN
Van het agendapunt „aankoop woning Vaarwerk 5
en verkoop woning Zutphenseweg 56" werd de pers
geen prea-advies verstrekt. Wat wij ervan begrepen
hebben zal de gemeente een nog door de fa Bijenhof
te bouwen woning aan het Vaarwerk 5 aankopen.
Deze woning zal worden verhuurd aan het hoofd dei-
openbare lagere school de heer Brinkman voor een
huurbedrag per maand van ƒ 300,— voor de eerst-
komende jaren (de heer Brinkman gaat hiermee ak-

AANBIEDING!

Hulp bij de
voor/crarsschoonmacrk

stofzuiger
SLEE MODEL
van 786 nu i 149,-

DRAAnOP MODEL
vanaf f 145,-

Voor werkelijke schoonmaakhulpen naar

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Safari pakken
corduroy in hippe kleuren

LEVf'S EN WRANIER
corduroy pantalons en jackets

LEVf'S BLUE JEANS
de amerikaanse spijkerbroek

Wapen- en sporthandel

Martens
sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

BOODSCHAPPENTASSEN
SPORTTASSEN
LUXE HANDTASSEN
SCHOUDERTASSEN
EN TIENERTASSEN

in de allernieuwste modekleuren o.a.
rose, blue. licht beige en licht en
donkerbruin juchtleer.

Keuze uit meer dan 100
verschillende modellen.

natuurlijk bij

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

koord). De heer Brinkman woont thans in een ge-
meentewoning aan de Zutphenseweg 56. Deze wo-
ning zal worden verkocht.
Van het agendapunt „aankoop gronden met opstal
van de erven Gosselink" werd ons eveneens geen
prea-advies verstrekt. De raad besloot hier 7835 ca
grond aan te kopen aan de Vordense beek voor
ƒ 17.628,75 alsmede 36 populieren voor ƒ 1.500,— en
300 ca grond aan de Raadhuisstraat (waar thans een
oude woning staat) voor ƒ 6.000,—. Als inkomsten-
schade ontvangen de erven Gosselink ƒ 4.418,96.
„Ik ben blij dat we dit in handen hebben kunnen
krijgen", aldus de reaktie van burgemeester Van Ar-
kel. „Door deze aankoop wordt aan de Komvonder-
laan een andere bestemming gegeven", aldus mevr.
v. d. Heide-v, d. Ploeg (PvdA) die hierover nadere
inlichtingen wenste. Burgemeester Van Arkel ver-
zocht mevr. v. d. Heide even geduld te hebben tot
11 april wanneer een informele raadsvergadering zal
worden gehouden waar deze zaak en nog meer zaken
(o.a. het nieuwe plan Brinkerhof) ter sprake zullen
worden gebracht.

VOORLOPIG GEEN MUZIEKONDERRICHT
AAN LAGERE KLASSEN BASISSCHOLEN
Tijdens een vorige raadsvergadering had mevr. v. d.
Heide-v, d. Ploeg B & W verzocht om eens te on-
derzoeken of aan de leerlingen van de 2e en 3e klas-
sen van de lagere scholen in Vorden muziekonderricht
gegeven kan worden. B & W (in principe niet tegen
dit plan) hebben naar aanleiding hiervan een onder-
houd gehad met de direkteur van de muziekschool
in Zutphen, de heer Westerhout. „Deze heeft ons
verteld dat dit muziekonderricht het eerste jaar plm.
ƒ 300,— gaat kosten. Het tweede jaar lopen de kos-
ten op tot ƒ 14.000,—. Er moeten dan aparte kur-
sussen worden gegeven, muziekinstrumenten worden
aangeschaft etc, Aangezien wij de komende jaren nog
flinke kosten zullen hebben o.a. toneelakkomodaties,
sportakkomodaties. l i jkt het ons beter dit plan maar
een poosje te laten rusten", aldus burgemeester van
Arkel. Mevr. v. d. Heide, geschrokken van de hoge
kosten, had hier wel begrip voor.

VERVOER STOFFELIJK OVERSCHOT
Het was mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg ter ore geko-
men dat jl. zaterdag een bejaarde man in Vorden was
overleden aan kolendampvergiftiging en dat het stof-
felijk overschot in een kist op een open vrachtwagen
van de gemeente naar het kerkhof is vervoerd.

„Dit is ons juist hedenmorgen ter ore gekomen. Onze
reaktie was: waarom is hier de begrafenisondernemer
niet bij ingeschakeld. Niettemin betreuren wij deze
gang van zaken ten zeerste en wij hebben de dochter
van deze overleden man (deze dochter is woonachtig
in Canada) een brief geschreven waarin wij onze spijt
over het gebeurde hebben betuigd", aldus burgemees-
ter van Arkel.

ZWEEDSE
KLOMPMUILEN

meer dan IW'erschillende modellen
in rood, bruin, blauw of wit.

In leer of snede, met open of dichte
teen, voor dames, heren of kinderen

Zo'n geweldige keuze natuurlijk bij

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

SPEELTUIN ?
Reeds geruime tijd geleden werd er in plan Boonk
behoefte gevoeld aan meer speelruimte voor de jeugd
en dan speciaal voor de leeftijdsgroep van 3-9 jaar.
Huis aan huis werd toen een handtekeningenaktie
gehouden met als resultaat dat ruim 200 ouders van
mening waren dat er wat gedaan moest worden.
De gemeente werd ingeschakeld en zowel wethouder
Bannink als gemeente-architekt v. d. Broek toonden
zich zeer enthousiast. De initiatiefnemers mevr. La-
kerveld en de heren Bakker en Borgonje, achtten toen
de tijd ri jp o mde NUSO (Nederlandse Unie van
Speeltuinen Organisatie) er bij te halen. Tegenover
het laatste gedeelte van de huizen aan Het Wieme-
link kan deze open speelplaats aangelegd worden met
houten speelwerktuigen w.o. een zgn. apenrots.

MEDEWERKING GEMEENTE
Het gemeentebestuur van Vorden heeft intussen het
initiatiefkomité kenbaar gemaakt dat voor de ver-
plaatsing van het speelterrein, de nieuwe inrichting
daarvan en voor het aanbrengen van een beplanting
een ruime investering nodig is. Het gemeentebestuur
is van mening dat er een officiële vereniging dient
te worden opgericht, die zorg draagt voor het op-
bouwen van de speelwerktuigen en voor het beheer
van de speelplaats.

STAPJE VERDER
Het komité onderschrijft de zienswijze van B & W
ten volle. Zelfs gaan de initiatiefnemers nog een
stapje verder en willen zij de gehele Vordense ge-
meenschap erbij betrekken. Dus niet alleen een
speeltuin in plan Boonk maar bv. ook in het Molen-
plan. Kranenburg etc.
Er zal dus een speeltuinvereniging moeten komen
met daarin personen die alle lagen van de Vordense
bevolking vertegenwoordigen. Reeds hebben zich
een 20-tal personen bereid verklaard hun schouders
onder dit plan te zetten en zitting te nemen in het
voorlopig komité.

OPRICHTINGSVERGADERING
Dinsdagavond 4 april zal in „'t Wapen van Vorden"
een oprichtingsvergadering worden belegd, waarbij
het aktiekomité belangstellenden uit de gehele dorps-
gemeenschap verwacht. Tevens zal dan een bestuur
worden gekozen die verdere details nader met het
gemeentebestuur zal uitwerken.
B & W zal dan de gemeenteraad voorstellen de no-
dige gelden beschikbaar te stellen voor het aanbrengen
van beplanting en voor het materiaal ten behoeve
van de bouw van de nodige speelwerktuigen.
(Zie ook de advertentie in dit nummer.)

GROTE ZD KINDERMIDDAG
Woensdag 5 april a.s. in zaal „'t
Wapen van Vorden", Dorpsstraat
Vorden, aanvang 14.30 uur.

Spaar ZD-zegels, gun uw kinderen
dit plezier.
Twee gratis entreebewijzen voor
één volle ZD-zegelkaart.
In de pauze voor ieder kind een
leuke verrassing.

Entreebewijzen te verkrijgen bij de
onderstaande adressen:

Sigarenmagazijn Boersma
levensmiddelenbedrijf Memelink
Levensmiddelenbedrijf Pardijs
Drogisterij v. d. Wal
Schoenenhuis Jansen

Wees er op tijd bij, voorkom teleurstelling voor uw kind

HOORZITTING

KRANENBURG
De bewering van oud-Kranenburgse ingezetenen „dat
de Kranenburg een probleemgebied is en door de
gemeente wordt vergeten" gaat al lang niet meer op.
Een gloednieuwe parallelweg, verspreide woningbouw,
verharde Eikenlaan, aanleg waterleiding e.a. voorzie-
ningen hebben het voormalige „vergeten" oord leef-
baarder gemaakt. Het levensgrote probleem waarmee
de Kranenburgers en ook de ingezetenen van de aan-
grenzende buurtschappen worden geconfronteerd, is
evenwel de dwars door de kern lopende rijksweg.

Op de door de gemeente Vorden gehouden hearing
in zaal Schoenaker - de moderne wijze van inspraak
waarmee de gemeente veel goodwill kweekt - kwam
de „racebaan" (Ruurloseweg) als eerste punt aan de
orde. Het gemeenteforum, gevormd door burgemees-
ter Van Arkel, de wethouders G. Bannink en J. Ger-
ritsen, gemeentesekretaris Drijfhout en de heren Van
de Broek en J. v. d. Peyl, resp. gemeente-architekt
en chef sekretarie. luisterde aandachtig naar de door
de heer Hazekamp, hoofd van de openbare basis-
school Linde geuitte klacht met betrekking tot deze
weg.

„Kinderen die zowel naar de Medlerschool als de r.k.
school te Kranenburg gaan, moeten gebruik maken
van de Ruurloseweg. die vanaf Vorden geen vrijlig-
gende rijwielpaden heeft. Ook de jeugd die naar
scholen in Borculo of Zutphen gaan moet via deze
gevaarlijke weg. Het wordt tijd dat binnen zeer korte
tijd hier wat aan gedaan wordt", zo stelde het be-
zorgde schoolhoofd, terwijl hij naar voren bracht dat
op de Ruurloseweg jj^ele gevallen met dodelijke af-
loop hadden plaatsgSPd.

MAAK VAN SPOORWEG MAAR SNELWEG
Burgemeester Van Arkel. die - in tegenstelling tot
de eerste hoorzitting ji het Jeugdcentrum te Vorden -
een grotere groep g^^enteleden kon verwelkomen,
repliceerde dat het a e bedoeling is om ook het ge-
deelte Vorden-Ruurlo van vrijliggende rijwielpaden
te voorzien. „De gemeente kan hier echter weinig
aan doen omdat het een rijksweg is. die dit dus ook
financieren moet. Wij zullen Rijkswaterstaat op deze
urgentie attent maken", aldus de heer Van Arkel.
Wethouder Gerritsen: „Bij een telling is gebleken dat
de Ruurloseweg op twee na de gevaarlijkste van Ne-
derland is . . .". Voor enkele jaren zijn reeds plan-
nen gemaakt (Ideeënschets Oost-Gelderland) om een
geheel nieuwe vierbaansweg van Zutphen naar Win-
terswijk te projekteren, die de oude Napoleonsroute
(Hessenweg) zal volgen. Uiteraard zal dit met elkaar
in verband staan.

De heer E. von Mengden, eigenaar van het landgoed
De Wientjesvoort - door het landgoed slingert zich de
beruchte S-bocht - meende dat het beter was om van
de spoorlijn Zutphen-Winterswijk maar een snelweg
te maken . . . De burgemeester, die zitting heeft in
het aktiekomité tot instandhouding van de spoorlijn,
bestreed dit fel. De snellere verbinding met het wes-
ten, de doortrekking van de lijn naar Duitsland e.a.
zijn belangrijke voordelen. Von Mengden: „Is het
geen prestigekwestie van NS? Ik heb sterk het gevoel
dat de lijn toch gaat verdwijnen. Is het niet beter
toch een aktie te houden voor een snelweg?" Burge-
meester Van Arkel: „Daar krijgt u mij niet voor. om-
dat ik zelf in het komité zit. Overigens blijkt dat
steeds meer reizigers gebruik maken van de trein
Zutphen-Winterswijk".

Ook de gevaarlijke S-boeht bij De Wientjesvoort
kwam aan de orde. Al vele jaren is men bezig om
deze recht te trekken maar er gebeurd niets. Het
verkeer raast nu nog met een snelheid van 80 en soms
meer door deze bocht - waar max. 50 km mag wor-
den gereden - en dus problemen oplevert. Besloten
werd dat over deze situatie en de aanleg van de rij-
wielpaden een brief aan het hoofdbestuur van RWS
in Den Haag zal worden geschreven.
De Schoneveldsdijk - de verbinding van het Medler
naar Lochem - blijkt te smal te zijn. Men kan elkaar
nauwelijks passeren en moet men door de berm. aldus
een ingezetene. Burgemeester Van Arkel deelde mee
dat op de gemeentebegroting 1972 een bedrag voor
het rekonstrueren is uitgetrokken. Men wil echter
proberen een extra subsidie te krijgen voor verbre-
ding.

AARDGAS TN KRANENBURG EN MEDLER?
Een aansluiting van de kernen Kranenburg en Med-
ler op het aardgasnet van de GAMOG lijkt op het
ogenblik nog niet realiseerbaar. Misschien dat er op
de najaarsvergadering van de GAMOG iets „uit de
buis" komt. De burgemeester adviseerde een vragen-
steller hierover om een handtekeningenaktie te voe-
ren en in te dienen.

Over de rekreatie op de boerderij hadden B & W
onlangs een vergadering gehad. Men is wat dit be-
treft aan diverse voorschriften gebonden. In u i t s lu i -
tend landbouwgebieden (bv. Ruurlosebroek) en waar
veredelingsbedrijven zijn gevestigd, mag dit beslist
niet. Belangrijk is, aldus wethouder Bannink dat er
een goed samenspel is tussen boer, kampeerder en
de buren.

Oprichtingsvergadering

Speeltuinvereniging
<>{> (iinsddtf 4 april <i.s. 0111 20.00 uur
in café-restaurant ,,'t Wu^cn van
y orden" (l . \>. Smit).

BELANGSTELLENDEN UIT DE GEHELE
GEMEENTE WORDEN VAN HARTE
UITGENODIGD

PREMIEWONINGEN
De woningbouwvereniging Thuis Best, die op het
ogenblik in Hengelo G 24 premiewoningen zal bou-
wen, is bezig om ook een plan voor dergelijke wo-
ningen te realiseren te Kranenburg en Medler.
„Het is een beperkte mogelijkheid, maar we hebben
goede hoop", aldus wethouder Gerritsen naar aan-
leiding van een vraag over dit onderwerp.
Op de hoorzitting kwamen verder nog ter sprake de
nieuwe parallelweg te Kranenburg, de h u i s v u i l o p -
haaldienst en de plastic zakken, het opknappen van
de Bekmansdijk, de huu r van het gymnastieklokaal
te Vorden. de aansluiting van de Ganzesteeg op de
rijksweg, de bouw van een benzinestation, de „be-
ruchte" eikebomen bij H u i t i n k en de sportvelden.

Voetbal
LAATSTE NIEUWS

De scouts van enkele semi-profclubs hebben
hun oog laten vallen op enkele jeugdspelers van
de plaatselijke voetbalverenigingen Vorden en
Ratti. A.s. zaterdagmiddag zullen zij - naar wij
uit doorgaans betrouwbare bron hebben verno-
men - een bezoek brengen aan beide verenigin-
gen om de verrichtingen van deze spelers te
bekijken. Het bedrag wat met eventuele aanko-
pen beschikbaar komt, zal aan de resp. clubs
worden overgemaakt. De bestuursleden en lei-
ders worden verzocht op de terreinen aanwezig
te zijn voor het verstrekken van de nodige in-
lichtingen.

VORDEN WON VERDIEND VAN DEO
In de zondagmiddag in Dijkhoek gespeelde wedstrijd
tegen DEO maakten de geelzwarten wel een bij /on-
der sterke indruk en eventuele degradatie van dit
elftal lijkt ons ondenkbaar. Vanaf de af t rap dikteerde
Vorden het spel en de DEO-defcnsie moest een paar
maal alle hens aan dek halen om een doelpunt te
voorkomen. Hengeveld leek te gaan scoren uit een
vrije trap, de bal ging echter juist over. Na een kwar-
tier spelen werd het O—1. Een uitstekende pass van
Veltkamp, die deze wedstrijd enkele zeer goede din-
gen deed, naar Jansen stelde vervolgens N i j e n h u i s in
staat van dichtbij in te schieten. Een fraaie kombi-
natie. Een omhaal van Ni jenhu is na een voorzet van
Jansen belandde juist in de handen van de keeper.
Na 35 minuten werd het O—2 toen Te Veldhuis van
grote afstand plotseling fel uithaalde. Vlak voor de
rust schoot Nijenhuis . na een viertal spelers te heb-
ben omspeeld, juist langs.

In de tweede helft startte DEO met de straffe wind
in de rug. De Vordcnse defensie had er echter goed
het oog op en het enige wat DEO in die periode be-
reikte waren een paar vrije schoppen die evenwel be-
kwaam door doelman Meyer werden gestopt. Na een
kwartier was Meyer echter kansloos toen hij, na eerst
een vrije schop prachtig te hebben gestopt, verrast
werd door de l inksb innen l—2. Vorden verplaatste
het spel en d.m.v. de snelle spitsen Ni jenhu is en Jan-
sen schiep men zich nog enkele goede kansen die
niets opleverden door uitstekend ingrijpen van de
DEO-doelman. In de laatste minuut kroop het Vor-
den-doel door het oog van de naald toen een vrije
schop keihard buiten bereik van Meyer tegen de lat
werd geschoten.

TWEEDE PLAATS VOOR ZATERDAG-
VOETBALLERS VAN VORDEN
Het eerste elftal van Vorden afdeling zaterdag, dat dit
seizoen voor de eerste keer aan de kompetitie deel-
neemt, heeft zaterdagmiddag door een 7—O over-
winning op de onderaan staande elf van DZSV 5
definitief beslag gelegd op de tweede plaats achter
kampioen en plaatsgcnool Ra t t i .
Na 8 minuten spelen nam Vorden door een doelpunt
van Wentink met ()-- l de leiding. Een kwartier later
werd het O—2 door Bos. Roozendaal zorgde na een
fraaie solo voor een O—3 ruststand.
Fn de tweede helft beging de thuisclub de fout dooi-
de Vorden-speler Sloetjes teveel vrijheid te geven.
Driemaal achtereen schoot hij raak O 6. Roozen-
daal bepaalde tenslotte de eindstand op O 7.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN
Zutphen l—Vorden 1; Markelo 3—Vorden 2; Vor-
den 3—Sp. Lochem 4; De Hoven 5 Vorden 4.
Afdeling zaterdag: SSS-E 4—Vorden 1.



500 gram VARKENSROLLADE vanaf 4,25

500 gram RUNDERROLLADE vanaf 3,85

500 gram RIBLAPPEN 4,60

500 gram VERSE WORST 2,60

500 gram RUNDERLAPPEN 3,50

Voor de boterham:

100 gram HAM 85

100 gram PEKELVLEES 85

100 gram BOER EN METWORST 75

150 gram BOTERHAMWORST 75

Verder zijn wij ruim gesorteerd in vlees
en fijne vleeswaren.

Rund- en varkensslagerij

B.G.VLOGMAN
Vorden ~ Nieuwstad 14 - Tel. 05752-1321

ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

HOEFIJZER

IfflHHIIHÜMIIMHHiMHmmtMMfBimtHMMH^̂

Op donderdag 6 april a.s, hopen wij onze verbouwde slijterij te her-
openen. Het betreft wel een kleine interne verbouwing, doch wij willen
niet nalaten u uit te nodigen om van 15-18 uur onze zaak te komen
bezichtigen.

Heropenings- en
tevens paasaanbieding

geldig tot en met 8 april

ADVOCAAT

3/4 liter van 6,10

VIEUX DUCARTE

van 11,80

voor

voor

3 FLESSEN VRUCHTEN.

WIJN van 11,85 voor

JOY CASSIS

van 1,38 voor

RAAKSINAS

van 1,02

voor

voor

5.35

10.95
9.95

1.15
82

4.95
2.95

BEAUJOLAIS PRIMEUR '71

van 5,40 voor

SCOUBIDOU MOUSEREN-

DE WIJN van 3,35 voor

SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

't Wapen van Vorden
F. P. Smif Telefoon 1391

Bij deze betuigen wij onze
hartelijke dank voor de
vele bewijzen van deelne-
ming tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze
lieve man, vader en opa

R. ROUWENHORST
in het bijzonder aan buren.

Uit aller naam,
G. Rouwenhorst-

Wissels
kinderen en kle inkin-
deren

Vorden, maart 1972
Almenseweg 7

Te koop: / elektrische ga-
-onmaaier merk Super
Punter z.g.a.n. H. Door-
nink. Van Lennepweg 4,
Vorden

Gevraagd per l mei: /•>••/
bezorger of he~orgster.
Warme bakker Van Asselt
telefoon 1384

UW l J STA ART AL
BESTELD VOOR DE
FEESTDAGEN?

Een heerlijke verras-
sing voor het hele ge-
zin!
Voor 4, 6, 8 of 10
personen.

IJssalon D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant
Het Parool

Gratis af te halen: Puin.
B. Timmer. Kranenburg
Vorden

Voor:
Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Geniet tijdens
de paasdagen van

KLEUREN TELEVISIE

Hi Fi STEREO
Kleuren televisie
prijzen vanaf

f 1695,-
FA BREDEVELD
Vooraan in service
Vooraan in techniek
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 3813

tPaasaanbiedingen
l kg geschrapte Krielaardappelen 1,25

750 gr. vers gesneden sApgroenfe 0,49

l literblik Hero appelmoes extra
tijdelijk 1,19 bij ons slechts 1,09

10 grote Jaffa sinaasappels 1,69

Primeurs voor Pasen:

VERSE SLA BON EN EN PEULEN, MELOENEN,
ANANAS, AARDBEIEN, BLEEKSELDERU,

ARTISJOKKEN, AUBERGINES EN CHINESE
MANDARIJNEN

l PRACHTIGE BOS FREESIA'S 2,75

De grootste sortering en de beste kwali tei t snijbloe-
men en potplanten.

Ónze specialiteit: modern bruidswerk.

Ook aan uw fruitsehalen besteden wij de grootste zorg

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - l'ruit

ZUTPHENSEWEG 13 VORDEN TELEFOON 1334

Voor uw

hetzij motor, elektrisch of hand
bij de vakman met de beste service

Henk van Ark
Hendrik Jan weet men
te vinden

GERO CASSETTES

OPBOUWSERVIEZEN

ruime keus

| GEBR.

BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Kleermaker-Thuiswerker
Wij hebben geregeld werk voor
kleermaker die tijd vrij heeft voor
POMP- en veranderwerk.

KLEDINGINDUSTR1E

Seesing & Zn
St. Janstraat 12 - Keyenburg - Tel. (05753)-
1641. na kantoortijd tel. (05753) 1864 en 1938

De zon brengt voorjaar

maar .

zonwering
is onmisbaar in uw huis

* LUXAFLEX

* BALASTORES

* MARKIEZEN

* MARK1ESDOEK

Woninginrichting

PAASAANBIEDING:

Een Jorzolino BADDOEK
dik gelust, maat 50 x 100
van 7.95 als paasaanbieding

f5,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMI N K
VORDEN ZUTPHÉNSEWÉG TEL.05752-1514

Gevraagd per l mei of eerder

een net meisje
of jongeman
voor de winkel

een cassiere
voor een paar dagen per week

Albers
Supermarkt
Telefoon 1232

Voor al uw

TUINGEREEDSCHAP

Henk van Ark
Hendrik Jan weet men
te vinden

Profijtaanbieding l

Droogmolen
uitvoering: lichtmetaal, drooglengte
plm. 35 meter. Kompleet met
grondanker

49,95

Swinger
met zelfsluitend deksel, uitvoering:
kunststof, kleuren rood en geel, in-
houd 40 liter, ideaal voor afvalton,
keukenafval of wasbox.

Normaal 10,45 nu
7,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 • 15 46



NIEUW NIEUW
PITTAH

VOLLEDIGE HONDENMAALTIJD

afgehaald f 23,- Per 25 k9 incl- 14% BTW

Speciale kwantumkortingen!
NIEUW NIEUW

Voor pasen:

verse bruine
eieren

Vrijdag

31 maart
(Goede Vrijdag)

na 1 uur
gesloten

K L U V E R S voeder en vissport
Zutphenseweg 53 - VORDEN - Telefoon 1318

LEKKER BROOD

dat brood van de

de warme bakker

'n klassiek
kostuum voor nu!

SNOEP VERSTANDIG

EET EEN APPEL!

GOUDREINET

LOMBARTS CALVIL,

GOLDEN DELICIOUS

De laatste zaterdag

verkoop van 9-12 uur
in de schuur te Medler

Fruitteeltbedrijf MEDLER
H. HUITINK

SIMCA1301
Zeer fraaie reis- en familiewagen. Door
combinatie van tijdloze begrippen als

als elegance, economisch gebruik en
comfort is de 1301 Special op en top

representatief.

71

Hoe tegenstrijdig
het ook klinken

mag, maar- juist
vandaag de dag

is 'n klassiek
kostuum 'n bijkans
ideale dracht voor

werkzame mannen!
Nieuw materiaal

op degelijke wijze
verwerkt tot 'n

kostuum dat er zijn
mag. Dit is een van

de vele geruite
mogelijkheden die
wij u bieden. Voor

'n ouderwets prijsje!

Mannenmode bij

HUISKES
rijdende speciaalzaak
Hengelo - Enschede

Komt a.s. donderdag te^RRDEN op de markt
van 17.30-19.30 uur met alle bekende merken
machines

ZIG-ZAG
al voor ƒ 209,00
Wilt u liever een demonstra-
tie thuis, bel dan 05400-17575
of 05420-11112, het kan ook
's avonds

BON
Ik wil graag uitgebreide prospektus van
al uw merken naaimachines

Naam

Adres

Plaats

Stuurt u deze bon op als u meer dokumentatie
wenst.

Aan de showwagen ook Electro, Luxe en Miele
stofzuigers voor speciale prijs.

Auto- en rijwielbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden

Telefoon 05752-1256 SIMCA

Ook voor:

GLAD10LEN
DAHLIA'S
KNOLF^ONIA'S

BLOEM- EN GROENTEZADEN
POTGROND
KUNSTMEST
GAZONGRASZAAD

naar:

Bloemisterij
Wehmezicht

Nieuwstad 57 - Vorden

Telefoon 05752-1987

Voor snelle en goede
SCHOENREPARATIE

'T SCHOENENHUIS JANSEN
Dorpsstraat - Vorden

H.H. Veehouders,

onze kapf ui gen
zijn afdoende tegen het ge-
vaarlijke kaplijven van uw
koeien. Direkt uil voorraad
franko huis.

A. R. Wcrgenvoorf
Stalinrichting

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Te koop: Rood bont e wei-
de pin k pi m. l jaar oud.
Nijenhuis. Galgengoorweg
12, Vorden

Te koop: / oliehacird en l
huishoud kachel bij
Th. Hulshof, Spiekerw. 3,
Delden

Voor snelle en goede
SCHOENREPARATIE

'T SCHOENENHUIS JANSEN
Dorpsstraat - Vorden

Tank
merkbenzine
vrije prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station
centrum Vorden

Verhuur
voor

heren, in zwart en grfls
GEBR. WILLEMS
kleermakerij. Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

FA TAKKE
Palmberg - Zelhem

Loodgieterswerken
Aanleg centrale
verwarming

Willy
Weulen Kranenbarg
Telefoon 08342-1364

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar !

FOTO ZEYL.EMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

BLIJF BIJ DE TIJD
KOOP KWALITEIT

Dieselolie
Petroleum
HBO l vrije prijzen
Olietanks
1200 liter, extra kwaliteit
ƒ 125,— exklusief BTW

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1217 - 1811

Te koop: G. o. h. wandel -
wai>en. 't Elshot' 14 Vor-
den

VORDENSE BAD- EN ZWEM IN RICHTING

In de Dennen
Ledenvergadering

woensdag 5 april a.s. om 19.00 uur
in hotel Bakker.

Het bestu ui-

Leuk kado voor moeder of verloofde:
«

een paasei
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

GEVRAAGD:

flinke
jongens
Aanmelden dagelijks aan bedrijf
Kerkhoflaan l, Vorden, tel. 1309
of 's avonds na 19.00 uur
Wilhelminalaan 9, Vorden.

HEKO - Vorden
stalen meubelen

Adlda»-„La Paz"
met blauwe noppenzool. «MI. 33,-
Adldas-,,Santiago"
met «chroefdoppen. «MI. 44,-

Adldas-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.8O
Adldas-„BrasU"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,50

adidas
Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg * Vorden

Gazonmaaimachines
Grote sortering, zowel voor hand als machinaal aangedreven

Elektrisch aangedreven vanaf f 199 50

Wij repareren uw gazonmaaiers en slijpen

vakkundig

Vraagt geheel vrijblijvend demonstratie

Hoge inruilwaarde voor uw oude machine!

Ook voor al uw TUINGEREEDSCHAP

hét adres!
GEBR. BARENDSEN

Zutpenseweg - VORDEN - Telefoon 05752-1261


