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Vrijdag feestelijke dag voor de
Stichting Leefbaarheid Vorden
Voor de Stichting Leefbaarheid Vorden, welke zich beijverd om te zorgen dat Vorden
meer in het groen komt en dat er meer bomen geplant worden, Is het vrijdag a.s. een
belangrijke dag. Vorige week plantte men diverse bomen In plan Brinkerhof en deze
week wil men bomen planten aan Het Wiemelink. De Vordense kwekers hebben on-
langs de hoofden eens bij elkaar gestoken en overlegd hoe men een nieuw soort
boom kon kweken. Diverse proeven zijn genomen door entingen van verschillende
soorten. Een verrassend resultaat kwam uit de bus. De a.s. vrijdag uit te geven
boomsoort ontwikkelt zich zo enorm snel dat men binnen een jaar al een prachtige
boom heeft welke dan ongeveer vier meter hoog is. De kleur van het blad is blauw-
achtig en geeft een prachtig effekt.
Wij waren bij de bijeenkomst van de kwekers en hebben gevraagd wat de naam van
de boom was. Doch hier had men niet eens aan gedacht, ze waren nog stomverbaasd
over het behaalde resultaat. Er kwam echter toch nog een naam uit de bus namelijk:
„KASTEELTJE" dit omdat men in Vorden steeds in de belangstelling staat door de
kastelen. Op de vraag hoe men de verkoop dacht te houden, deelde men ons mee
dat er een gezamenlijke BV was gesticht omdat het ook door samenwerking tot stand
is gekomen. Voor de Vordenaren wil men a.s. vrijdag open huis houden en men ont-
vangt dan gratis een boomplantje, vanaf 8.00 uur bij de plaatselijke kwekers. Een leu-
ke geste ontvingen wij als drukker van het plaatselijke blad Contact, er werden nl.
10 boompjes beschikbaar gesteld. Ook de bomen voor het nieuwe gemeentehuis
zullen gratis beschikbaar gesteld worden door de BV.
Met de landelijke verkoop wil men nog een jaar wachten en eerst de resultaten In
Vorden afwachten. Dan wil men de verkoop uit laten voeren door Vordens unieke
verkoopkantoor Nedac-Sorbo welke vrijdag haar nieuwe bedrijfspand opent. Wij
vroegen de heer Jac. de Jong of hij er werkelijk wat In zag, doch hij had dit nog
niet bestudeerd en was te druk met de organisatie van de geweldige opening. Te
zijner tijd zal hij dit wel ter hand nemen met zijn „suksesformule" waarmee hij door
het hele land bekend mee Is geworden. Voorlopig dus alleen voor de Vordenaren.
Doe dus mee en haal een stekkie.
De gemeenteraad mag zich echter wel eens buigen over de vraag: hoe stimuleren wij
het bomen planten en niet bij voorbaat stellen: als men een boom plant, mag deze
niet meer gerooid worden zonder toestemming.

Aanbesteding
dorpscentrum
In het gemeentehuis vond vrijdagmiddag
de openbare aanbesteding plaats van het
dorpscentrum. Het gaat hier om nieuw-
bouw/verbouw van het huidige gemeente-
huis, dat zoals bekend als dorpscentrum zal
gaan dienst doen.
In totaal kwamen bij het Stichtingsbestuur
30 inschrijvingen binnen. Laagste inschrij-
ving: Firma Hak voort, Sil volde met een be-
drag van ƒ 918.748,—; Firma Klaassen BV,
Dinxperlo ƒ 935.740,—; S. J. van der Kamp
Silvolde ƒ 953.440,—. De hoogste inschrij-
ving bedroeg ƒ 1.401.840,—.
Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum
heeft goede hoop dat voor de bouwvakva-
kantie met de verbouw van het gemeente-
huis kan worden begonnen.

Verkeersproef
Aan de schriftelijke jeugdverkeersproef
van Veilig Verkeer Nederland werd door
124 leerlingen van de vijfde klassers van de
Vordense basisscholen deelgenomen. Hier-
van slaagden er 109 waarvan twee met nul
fouten. Alle geslaagden ontvingen naast

het hiervoor bestemde diploma, het daarbij
behorende draaginsigne.

Afscheid van
„Ot en Sien"
Vrijdagmiddag heeft mevrouw Jansen af-
scheid genomen van de peuterspeelzaal „Ot
en Sien". Dit in verband met uitbreiding
van haar eigen gezin. Haar werkzaamheden
zullen worden voortgezet door mevrouw
Werner, echtgenote van het hoofd van de
Prinses Julianaschool in de Wildenborch.
Gedurende de tijd dat mevrouw Jansen er
leidster was, is de belangstelling voor de
speelzaal sterk gegroeid. Er maken thans
60 peuters dankbaar gebruik van. Uit het
feit dat er nog wat kinderen op de wacht-
lijst staan, mag worden gekonkludeerd dat
de peuterspeelzaal een belangrijke funktie
vervuld.
Het probleem waar het bestuur zich thans
mee gekonfronteerd ziet is de kleine behui-
zing. Er wordt dan ook gezocht naar een
grotere ruimte op de begane grond, waar
de peuters ook de gelegenheid moeten krij-
gen om buiten te spelen.
Eventuele suggesties vanuit de bevolking
voor een plek waar meer speelruimte is,
zijn van harte bij het bestuur welkom.

Koerselman
cassettes
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GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. ̂ Qohelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Het volgende zal deze week aan de orde
komen:

Enkele artikelen uit de „Algemene Subsi-
dieverordening Vordense verenigingen '76"
Burgemeester en wethouders kunnen aan
plaatselijke verenigingen op hun aanvraag
een subsidie verlenen. Onder subsidie moet
hier worden verstaan: een geldelijke bij-
drage uit de gemeentekas. Voor subsidie in
aanmerking komen:
binnen de gemeente gevestigde verenigin-
gen, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezit-
tend, stichtingen, plaatselijke afdelingen
van landelijke, provinciale of regionale or-
ganisaties, kommissies dan wel instellingen.
Om subsidie te verkrijgen dient de vereni-
ging:
a. op l januari van het jaar, waarover sub-

sidie wordt gevraagd, tenminste één jaar
onafgebroken als vereniging te hebben
bestaan, tenzij burgemeester en wethou-
ders vrijstelling verlenen van deze ver-
eiste in een konkreet geval;

b. de leiding van de verenigingsaktivitei-
ten hebben toevertrouwd aan een per-
soon of personen, die daarvoor naar het
oordeel van burgemeester en wethouders
voor wat opleiding en ervaring betreft
bevoegd is c.q. zijn;

c. naar het oordeel van burgemeester en
wethouders voldoende aktiviteiten ont-
plooien.

De aanvraag om subsidie dient vóór l mei
van elk jaar waarvoor subsidie wordt aan-
gevraagd schriftelijk te worden ingediend
bij burgemeester en wethouders volgens een
door dit kollege vast te stellen model en
vergezeld van:
a. een gewaarmerkte ledenlijst per l janu-

ari van het jaar waarover subsidie
wordt verlangd;

b. een gewaarmerkte lijst van die leden,
die op l januari van het jaar waarover
subsidie wordt verlangd de leeftijd van
18 jaar nog niet hebben bereikt;

c. een gewaarmerkte lijst van donateurs -
indien aanwezig - per l januari;

d. de rekening van baten en lasten over
het afgelopen boekjaar c.q. verenigings-
jaar en, indien mogeiyk, de balans op de
laatste dag van het kalender- of vereni-
gingsjaar;

e. een verslag van de sekretaris of de met
hem, naar het oordeel van burgemees-
ter en wethouders, gelijk te stellen funk-
tionaris, waarin onder meer de in het
voorafgaande verenigingsjaar ontplooi-
de aktiviteiten worden vermeld;

f. de begroting voor het jaar, waarover
subsidie wordt verlangd, vergezeld van
de nodige toelichting op de begrotings-
posten;

g. muziekverenigingen, die voor een „bij-
zondere" subsidie in aanmerking wensen
te komen dienen bovendien nog te over-
leggen een inventarislijst van alle mu-
ziekinstrumenten per l januari van het
jaar van aanschaffing, aanschaffings-
prijs en indien mogeiyk het (garantie)
nummer per muziekinstrument.

De vereniging, die voor subsidie in aanmer-
king wenst te komen en waaraan nog nim-
mer subsidie is toegekend, is verplicht by

de eerste aanvraag over te leggen de sta-
tuten en/of reglement van de vereniging
en overigens de bescheiden als onder a t/m
g genoemd.

Niet voor subsidie in aanmerking komen
verenigingen die, naar het oordeel van bur-
gemeester en wethouders:
a. zijn gericht tegen het wettig gezag, de

goede zeden en/of de bestaande maat-
schappelijke orde;

b. geen voldoende verantwoord financieel
beleid voeren;

c. in een zodanige financiële positie verke-
ren, dat subsidiëring overbodig moet
worden geacht;

d. niet genoegzaam alle geschikte midde-
len hebben aangewend om het inkom-
stenpeil te verhogen;

e. uitsluitend binnen het verband van een
kerkgenootschap of geloofsgemeenschap
schoolverenigingen, politieke partyen en
vakverenigingen werkzaam zijn.

Zo spoedig mogeiyk na ontvangst van het
verzoek om subsidie stellen burgemeester
en wethouders het bedrag van het subsidie
vast en wordt tot uitbetaling daarvan over-
gegaan. De subsidie bedraagt nooit meer
dan het tekort blijkens de rekening van ba-
ten en lasten over het verenigingsjaar.
Belanghebbenden kunnen binnen 2 maan-
den na verzending van het besluit van bur-
gemeester en wethouders, inhoudend dat
geen subsidie wordt verleend dan wel een
subsidie wordt verleend onder voorwaarde
(n), beroep tegen dat besluit instellen by
de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist
binnen drie maanden na verzending van het
beroepschrift.

Burgemeester en wethouders gaan bij de
vaststelling uit van de subsidienorm van de
volgende grondslagen:
a. 30% van de jeugdkontributie;
b. 15% van de overige kontributie en do-

natie-opbrengsten ;
c. 15% van de kosten van de bevoegde lei-

ding;
d. 15% van de kosten van de verschuldig-

de zaal- of terreinhuur of 15% van de
jaarlijkse vaste kosten van in eigendom
toebehorende gebouwen waarbij reke-
ning is gehouden met eventueel verkre-
gen investeringsbedragen en verminderd
met de daartegenoverstaande inkoms-
ten.

De vereniging, die subsidie vraagt, is ver-
plicht aan burgemeester en wethouders, of
aan één of meer door hen aan te wijzen
ambtenaren, te allen tijde inzage van kas,
boeken en overige administratie, alsmede
alle inlichtingen te geven welke van haar in
het belang van een goede subsidiëring wor-
den gevraagd. Burgemeester en wethouders
kunnen aan niet, of niet behoorlijke nako-
ming van deze verplichting het verlies van
aanspraken op subsidie over het jaar, waar-
op deze aanvraag betrekking heeft, verbin-
den.

Burgemeester en wethouders kunnen aan
de verlening van een subsidie op grond van
deze verordening nadere voorwaarden ver-
binden. Deze voorwaarden kunnen onder
meer betreffen:

R
C

het alsnog verkrijgen van rechtsper-
soonlijkheid door een vereniging, die nog
niet in het bezit daarvan is ,of het als-
nog inschrijven in het Centraal Stich-
tingen register door een stichting;
het geven van uitvoeringen, voorstellin-
gen of concerten in het openbaar;
het minimum aantal leden en/of jeugd-
leden dat een vereniging zal moeten tel-
len, zulks afhankelijk van de aard en de
werkwijze van de betrokken vereniging;

d. de verplichting voor sportverenigingen
tot het regelmatig doen onderwerpen
van haar leden aan een medische sport-
keuring;

e. het afsluiten van die verzekeringen, wel-
ke door burgemeester en wethouders
noodzakelijk worden geoordeeld;

f. het 'bpleggen van reserves in daartoe,
naar het oordeel van burgemeester en
wethouders, konkreet aanleiding geven-
de gevallen.

Tenslotte zyn nog vermeld dat burgemees-
ter en wethouders - in afwyking van de bo-
vengenoemde subsidienormen/-grondslagen
- „bijzondere" subsidies kunnen verstrekken
aan de volgende verenigingen, welke sub-
sidies gebaseerd zijn op de volgende grond-
slagen:
a. kruisverenigingen:

1. 50% van de kontributie, welke totaal
in het verenigingsjaar wordt ontvan-
gen;

2. ten aanzien van de zuigelingen- en
kleuterbureaus, uitgaande van de
Stichting Samenwerkende Kruisver-
enigingen, wordt gesubsidieerd over-
eenkomstig de normen van de pro-
vinciale raad van de gezondheidszorg
in Gelderland.

b. muziekverenigingen:
boven het bedrag, als bepaald volgens
de in het voorgaande vastgestelde nor-
men:
45% van de werkelijke uitgaven, ge-
daan wegens aanschaffing van muziek-
instrumenten. Muziekinstrumenten aan-
geschaft volgens deze bepaling mogen
zonder toestemming van burgemeester
en wethouders niet worden vervreemd,
verhuurd of in bruikleen worden afge-
staan;

c. speeltuinverenigingen:
boven het bedrag, als bepaald volgens
de in het voorgaande vastgestelde nor-
men:
15% van de kosten van onderhoud en
vervanging van speeltoestellen;

d. peuterspeelzalen:
boven het bedrag als bepaald volgens de
in het voorgaande vastgestelde normen:
30% van de werkelijk geïnde ouderbij-
dragen-ontvangsten in het jaar vooraf-
gaande aan het jaar waarvoor subsidie
is aangevraagd;

e. bejaardenverenigingen:
boven het bedrag als bepaald volgens de
in het voorgaande vastgestelde normen:
een aanvullende subsidie indien de ge-
noemde berekening minder bedraagt dan
ƒ 4,— per deelnemende bejaarde. Uitge-
gaan wordt van het gemiddeld aantal
bejaarden dat in het jaar voorafgaande
aan het jaar waarover subsidie wordt
gevraagd als zodanig stond ingeschre-
ven.

Meer groen in
nieuwbouwwijken
De werkgroep Leefbaarheid Vorden is van
meninaÉËfcit er te weinig groen is in de
nieuw^^Bvwijken van deze plaats. Vandaar
dat bessen werd om van een gedeelte van
de prijs (die onlangs door de groep werd
ontvangen naar aanleiding van het schoon-
ste dorp van Oost-GeIderland) bomen en
heestej^^e kopen.
ZaterdBkorgen werden in plan Brinkerhof
deze bSJren voor de helft van de kostprijs
aan belangstellenden aangeboden. Voor de-
ze verkoop bestond flinke belangstelling.
De bomen werden meteen in de tuinen ge-
plant. Daar waar nodig, onder andere bij
enkele bejaarden, staken leden van de
werkgroep de helpende hand toe. Ook in
plan Boonk werden enige bomen geplant.
Het ligt in de bedoeling van de werkgroep
om volgende maand in samenwerking met
de bibliotheek een milieutentoonstelling te
organiseren. Plannen zijn in een vergevor-
derd stadium.

Excelsior
Zondagmiddag heeft de chr. gem. zangver-
eniging Excelsior medewerking verleend
aan een kerkconcert dat werd gehouden in
de grote kerk te Lochem. Ook het koor
Canticum uit Gorssel o.l.v. de heer Van
Poppel bracht enige stukken ten gehore.
De heer Bert Matter bespeelde het koor-
orgel. Aan het eind van het concert voer-
den beide koren tesamen Psalm 100 op in
een bewerking van H. Schütz.

Bibliotheekgalerie
Vanaf l april a.s. zal Frans Hesselink in de
bibliotheekgalerie foto's exposeren.

BURGERLIJKE. -
STAND

Gehuwd: A. J. A. Wolters en M. J. J. Gotink
Overleden: Th. H. M. Huls, oud 46 jaar;
S. Teunissen-Gotink, oud 95 jaar.

UITSCHIETERS

VAN DE WEEK

Spijkerbroeken
„Locker" kindermaten v.a.

27,50
dames- en herenmaten

39,95

Kinderblouses
5,- en 10,-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Palmzondag 3 april: 10 uur ds. J. Veenen-
daal, openbare geloofsbelijdenis en bevesti-
ging van lidmaten m.m.v. Arie Wullink,
trompet
19 uur ds. J. B. Kuhlemeier, Passiedienst
van de Raad van Kerken Vorden/Kranen-
burg

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
3 april: 10 uur ds. Joh. Bonnes, Neede, kin-
dernevendienst; 19 uur ds. J. B. Kuhlemeier
(zie kerkdienst Herv. kerk)

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
g uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrtydag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelftk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
sjv.p. boodschappen en dringende konsulten
by de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
A. Riksen, Didam, telefoon 08362-1209 en
C. L. Stratingh, Barchem, tel. 05734-498

WEEKENlU-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag,
morgen 7.00 uur dr. J. Wegohelaer, tel. 1566

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegchelaer, tel. 1M6

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. GalléestraaJt, tel. 1487. Spreek-
uur wfltaBusters 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 apotheékdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreoepten

TAFELTJE-DEK-JE
hele maand april mevr. Wolters, telefoon
1262. Gaarne bellen tussen 8 en 9 uur

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konaia-
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 kongistoriekainer van d«s
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsd&b-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 05750-
20934. Openingstflden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 Jr.

14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
14.00-d7.30 U.
18.30-21.00 u.
14.00*17.30 u.woensdag

14.00-17.30 u.
14.00-17.30 u.

woensdagmiddag
voorleeslhalfuurtj e

14.00-14.30 u.
donderdag 10.00-13.00 u.
vrfldag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.46
tot 19.46 uur in het Groene Kruisgebouw



<gid>
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3 APRIL

Evenings stars

MEVROUW:
moet uw voorjaarskollektie nog aangevuld

worden?
Wacht dan niet te lang, er is nu nog

volop keus bij de grote matenspecialist:
CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Zutphenseweg 29 - Vorden

het adres voor goede en voordelige damesconfectie

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYÖTS

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
TOYOTA MK 11 2000 1972
TOYOTA Carina de Luxe 1974
TOYOTA Corolla 30 hardtop coupé ... 1976
CITROEN 2CV4 2 stuks 1971
CITROEN 2CV6 1975
CITROEN Dyane 6 1973
DATSUN 120 Y 1974
FIAT 124 1976
FORD TAUNUS 1600 L 1973
PEUGEOT 404 diesel 1970
RENAULT 6 1970
SIMCA 1301 Special 1972
VAUXHALL VIVA 1975
MORRIS MINI 1000 1974

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

OFF. TOYOTA-DEALEK
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

Te koop gevraagd:
antiek en grootmoeders-
HJd-artikelen, klokken,
kasten, kisten, stoelen,
klaptafels en boeren-j
antiek.

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

f—
Staat uw huls al met f ol

yermeld In

„Woongaard"
het landelflk onroerend

goed magazine?

Dat Is mogelflk ria «Ik bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bö
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.V.

Rflksstraatweg 134
Wamsveld lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627
^ )

Kompleet slaapkomfort in klassiek zwaar eiken sfeer om van te dromen.

Meubel- en Tapijtshow
op 2e Paasdag
van 11.00 -
17.00 uur

Schitterende schildkast van eiken
met palissander, voorzien van
Indrukwekkend houtsnij-werk.
Afmetingen: 140 cm breed, 190 cm
hoog en 45 cm diep; de kap meet
176x64 cm.

Een bankstel voor fijnproevers die komfortabel wonen fn
aparte stijl weten te waarderen. Geheel overgestoffeerd met
een prachtig gebloemde bekleding. Bijpassend een eiken
salontafel met twee praktische laden.

WONINGINRICHTING

NKERSMIT
Groenlc 9 - Ruurlo - Telefoon 1239

IN VERBAND MET DE SHOW ZIJN WE VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 APRIL DE GEHELE DAG GESLOTEN

BROOD ?
WARME BAKKER

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

VASTE PLANTEN
ROTSPLANTEN EN
KRUIDEN

KWEKERIJ 'T MOKKINK
Koningsweg 6, Hengelo Gld.
telefoon 05753-1710

Particulier vraagt
voor belegging be-
woonde huizen te
koop. Brieven ondel
letter B aan burea
Contact, Nieuwstad
12, Vorden.

„Lievertje"-mode
aktuele mode
bij:

RUURLO
elke week nieuwe modellen
wees er snel bij!

KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTST1

Een greep uit ons geweldig assortiment! Profiteer van onze enorme lente-aanbiedingen. Al onze prijzen zijn inkl. B.T.W.
Let op onze pluspunten

PHILIPS

KLEURENTELEVISIE
67 cm

1828,-

NORDMENDE 67 cm inkl. af-
standbediening 1798,-
BLAUPUNKT 67 cm 1798,-
TELEFUNKEN 67 cm 1788,-
SCHAUB-LORENZ 67 cm ... 1848,-
GREATZ 51 cm 1298,-
Zwart-wit T.V.'s vanaf 298,-
STEREO RADIO'S
inklusief boxen vanaf 348,-
RADIO-CASSETTE-
RECORDERS vanaf 148,-
SCHAUB LORENZ STEREO
KOMBINATIE hifi radio-cas-
sette 2 x 45 watt nu 998,-

REMINGTON-ARTIKELEN
BIJ ONS 30% KORTING

DIEPVRIESKASTEN
120 liter 5 jaar garantie vanaf

298,-
Gram 900 liter 1498,-
Bauknecht 350 liter 648,-
Bosch 210 liter 648,-
Bauknecht 460 liter 798,-
Esta 300 liter 528,-

AEG-Linde 220 liter 498,-
Hilton 300 liter 578,-

AEG BOVENLADER

728,-

WASATJTOMATEN
AEG Prinses S.L 1048,-
Bauknecht 4704 S 548,-
Bauknecht W.A. 600 628,-
DROOGTROMMELS
vanaf 298,-
VAATWASSER8
vanaf 698,-

MIELE WASAUTOMATEN
bij ons de laagste prijs!

KOELKASTEN
150 liter vanaf

248,-
5 jaar garantie

DUBBELDEURS KOELKASTEN
Esta 240 liter 448,-
Bauknecht 285 liter 798,-
Linde kombinatie 175 liter koel
100 liter vries nu 748,-

Beschikt u niet over voldoende kon-
tanten, financiering mogelijk

WIJ LEVEREN ALLE
BOSCH

INBOUW APPARATUUR

In onze afdeling
land- en tuinartikelen
alle soorten gaas, puntdraad, draad-
materialen, weidepalen, kruiwagens,
bloembakken

In onze afdeling
gereedschappen
Haakse slijpmachines 2000 W 298,-
Boormachlnes inkl. standaard
kompleet in tas 79,-
Betonmolens 120 liter vanaf... 398,-

KLEIN HUISHOUDELIJK
Afzuigkappen met 3 snelheden
vanaf .". ,.. 98,-
Stoomstrijkhouten vanaf ... 39,95
Haarkrultangen vanaf 9,95
Haardroogkappen vanaf ... 39,95
Centrifuges 3 kg
2800 toeren 128,-
Oarmen krulset c. 17 69,50
Ruim gesorteerd in pannen 20% kor-
ting

SCHAARBEKKEN
TUINMEUBELEN
nu extra lage prtys

Kwaliteit van hoge klasse:
MOTORGAZONMAAIERS
van 580,- voor 248,—
HANDGAZONMAAIERS
vanaf 89,35

Grote keus - lage prijs - vlotte levering
Eigen servicedienst
Dag en nacht service op diepvriezers
Onze wagens zyn uitgerust met mobilofoon
24 uur service op wasautomaten etc.
Vakkundige reparaties en aansluitingen
Eigen onderdelenmagazyn
Wy staan 365 dagen voor u klaar
Voor geregistr. handelaren speciale konëities

Dagel̂ ks geopend van 9 tot 18 uur.
Vrydagsavonds koopavond tot 9 uur.
Onze speciale showrnimte te Teuje iedere avond
geopend van 7 tot 9 uur.

GROOTHANDEL B.V.
IET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 1, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL (05735) 1461

KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTST1



Café Lettink

GESLOTEN
vanaf l april

nog open volgens
de winkelsluiting:

Te koop: alle soorten konfl-
nen. J. ten Have, Maan-
straat 2, Hengelo (Gld.)
telefoon 2541

Te koop: Groot Yorks B+
beren en gedekte gelten.
D. Lettink, Lieferinkweg l,
Vorden, tel. 05753-1526

Tweede Open Huis
op vrijdag l april In
„de Voorde"

Verpleegster, 23 jaar, zoekt
kamer (s) in Vorden.
Ruurloseweg 23, Vorden

Te koop: 2 paar mahonie-
houten ledikanten; 3-pits
gasstel; roestvrijstalen aan-
rechtblad. Molenweg 16 te
Vorden, telefoon 1598

Te koop: snymaiskuil.
G. Heerink, Lankhorster-
straat 4, Wichmond

Te koop: kinderledikant met
matras; 4-pits gasstel (bu-
taan) ; aquarium kompleet
45 x 30 x 27; hekwerk voor
tuin; lier met 50 m kabel en
handpomp voor olie.
Ten Elshof, Geurkenweg 2,
Vorden

Te koop: Simca 1301 b. j. '73
Simca 1501 b. j. '70; Citroen
Dyane L b. j. '71; Daf bestel
b.j. '73 en Opel Kadett b.j.
'69. Ten Elshof, Geurkenw.
2, Vorden, tel. 05752-6864

Dat is fyn om te geven:
zo'n prachtig opge-
maakt

PAASEI
nu is er nog keus

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
telefoon 1750

Te koop: jonge konflnen.
Neerlaar, C 8, Ruurlo

Te koop: 2 jongensfietsen
(type wielrenner) voor de
leeftfld van 6-11 jaar; l ga-
zonmaaier z.g.a.n.
Burg. Galléestraat 21, Vor-
den, telefoon 1443

Te koop: alle soorten konfl-
nen. J. ten Have, Maanstr. 2
Hengelo (Gld.), tel. 2541

JUTE
WANDBEKLEDING

nu voor ƒ 4,50 per
strekkende meter

Doe-het-zelf centrum
Bouwmarkt, keukenshow-
room

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg' 7-20
Ptengeflio GOd. - Ted. 05753-
1225

LOSSE VERKOOP: "
Telegraaf
Alig. Dagblad
Volkskrant
Zfutphens Dagblad
G.O.C.
Graaf schapbode

Sigarenmag. BOER8MA
Dorpsstraat - Tel. 1553

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

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt !

Tankstation

KEUNE
Nflverheldsweg, Vorden

Heden overleed, nog geheel onverwacht, onze ge-
liefde zuster, schoonzuster en tante

JOHANNA GEBDINA REGELINK
in de ouderdom van 68 jaar.

Hengelo: Wed. Ruesink-Regelink
Vorden: A. Wuestenenk-Regelink

J. B. Wuestenenk

Vorden: A. Brandenbarg-Regelink
G. Brandenbarg

Zutphen: M. Oonk-Regelink
B. Oonk

Vorden: M. J. Schutte-Regelink
G. J. Schutte
neven en nichten

Vorden, 28 maart 1977
Condoleantie-adres: Hengeloseweg 20, Vorden

De overledene is opgebaard in de aula van Villa
Nuova. Bezoek van 18.00 tot 19.00 uur.
De rouwdienst zal plaats hebben op zaterdag 2
april om 12.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden, waarbij u wordt uitgenodigd.
De teraardebestelling zal om 13.00 uur plaats heb-
ben op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren in
zaal Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Zojuist ontvangen:

leuke linnen
zomerschoentjes

met touwhok
prijs slechts

f 19,-
ook in meisjesmaten 30 t/m 35

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 • Vorden - Tel. 1M2

PASEN!
Daar hoort wat bij

KBENTEBBOOD
KOZIJNENBROOD
PAASGEBAKJES
AMANDELVLAAIEN
APPELGEBAK
STOKBROOD
HARDE BROODJES
KADETJES
WITTE BOLLEN
KRENTEBOLLEN
ZWAANTJES EN KRAKELINGEN
VOOR DE PALMPASEN

„'t Winkeltje"
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Telefoon 1877

WJj maken onze klanten er op attent, dat onze
kantoren op

vrijdag 8 april
(Goede Vrijdag)

gesloten
zullen zijn.

In verband hiermee wordt de avondopenstelling
van 8 april verplaatst naar

DONDERDAG 7 APRIL

RABOBANK VORDEN
RABOBANK KRANENBURG
NUTSSPAARBANK
AMROBANK

Een stukje nostalgie,
dat kan ...

Houten badkamer-
accessoires
en echt niet duur. Verder hebben wjj
ons assortiment uitgebreid met de
bekende

„Allibert"
accessoires
zoals:

toiletkasten, verlichte

spiegels, hoekkastjes,

badbrug, enz.
Loop maar rustig binnen by de
sanitair-speciaalzaak

Uw sanitair-adviseur
Huishoudelijke artikelen
Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Telefoon 1656
Landelijk erkend gasfitter

OP VRIJDAG l APRIL IN
ZAAL SCHOENAKER: TONEEL

Van Jong Gelre:

„Boeren met hoofd en
handen"

in Laren haalden ze de derde prijs.

Herhaling van het stuk

„Die vrouw past niet
bij onze Jan"
door leden van de CBTB.

Elke gulden batig saldo is voor de melaatsen
van zuster Trix van Kuik. Tot ziens om 8 uur op
de Kranenburg

DE VORDENSE
COOP. ZUIVELFABRIEK

vraagt:

medewerker
voor de afdeling

kaasmokeri j / kaaspakhuis
Sollicitaties schriftelijk of mondeling
aan bovengenoemd adres:

urgemeester Galléestraat 19 te Vorden

NIEUWS VAN FORMAAT

Grootbeeld-Gordijnen
van Carola Olsen

Als u iets zoekt voor een exklusief interieur kunnen wij u het
allernieuwste tonen op het gebied van decoratieve gordijnen.

De dessins zijn ongekend groot (225 cm breed en toepasbaar op
hoogtes tot max. 280 cm), zodat u grote wandvlakken eventueel
inklusief ramen geweldig kunt aankleden.

U kunt kiezen uit verschillende dessins, welke allemaal ontworpen
en gesigneerd zijn door de bekende internationale kunstenares
Carola Olsen.

KLUVERS
SPORT TOTAAL
Zutphenseweg 41 - Vorden - Telefoon 05752-1318

Adidas tennisschoenen
Tcnniskledinq
o.a. Fila en Adidas

Rackets en frames
o.a. Dunlop en Adidas

Tassen, ballen, frames enz.

Voorjaarsaanbieding
DUNLOP MAXPLY
met darmbespanning van 166,50 voor
ƒ 132,50

BÜ aankoop van een racket of frame
boven ƒ 65,— (behalve Maxply)

een doos tennisballen
gratis
(verkoopprijs ƒ 15,95)

Tevens brengen wfl u geen spanloon
in rekening voor het bespannen van
uw racket (normaal ƒ 12,50)

Deze aanbiedingen gelden tot en met 16 april

MOCHT U ZE GEZIEN HEBBEN VOOR DE TELEVISIE:

WIJ HEBBEN DEZE STOFFEN OP VOORRAAD,

KIJKT U MAAR IN ONZE ETALAGE

Dealer:

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 108, tel. 17332

VOOR SPAREN . . .

AUTOMATISCH SPAREN

via uw spaargirorekening

SPAARBANKBOEKJES

met of zonder opzegtermijn

SPAARBILJETTEN (event. aan toonder)

b.v. storting f 665,05 na 5 jaar
f 1.000,- terug

ZOWEL ALS LENEN . , .

HYPOTHEKEN

PERSOONLIJKE LENINGEN

DOORLOPEND KREDIET

NUTSSPAARBANK
EEN BONDSSPAARBANK

Feestelijke opening
Vrijdag aanstaande zullen wij onze nie uwe kantoren en magazijnen aan de
Nedacweg officieel openen met een feestelijke receptie. Deze receptie zal
plaats vinden van 15.30 tot 18.00 uur. De inwoners van Vorden zijn hierbij van

harte welkom.

DIREKTIE NEDAC B.V. / SORBO NEDERLAND



Optocht + muziek Optocht + muziek

Route: vertrek om 14.30 uur van Het Wiemelink (speelveld), De fioonk. Het Jebbink, Burgemeester Galleestraat, Kerkstraat, Marktplein (eindpunt)

pgelet!!
Op her vertrekpunt
worden nummers
uitgedeeld aan iedere
Palmpasendrager.

Op het eindpunt
worden hieruit prijsjes
getrokken.

\Verder ontvangt
ledere Palmpasen-

i drager aan het
\ eindpunt een surprise
\ X ^

Laat uw kinderen ook meedoen aan
deze folklore

Wacht niet tot vrijdag of zaterdag met
kopen van uw krans, haantje of andere
atributen

Verzin zelf iets origineels

Maak er een gezellige optuigmiddag van

Wees kreatief
De Vordense bakkers wensen alle kinderen een prettige middag
Alle deelnemers aan de optocht doen mee voor eigen risi kcMy organisatoren aanvaarden geen enkele t^Pprakelijkheid.

Nu krijgt u een grotere
motor voor hetzelfde geld.

DeSimcalSOSSPlus.

De nieuwe Simca 1308 S
Plus heeft alles wat de
Simca 1307 S zo succesvol
maakte: voorwielaandrijving,
transistorpntsteking, onafhan-

. kelijke wielophanging, vijf
deuren, neerklapbare achter-

; bank en het ruimste comfort
i inz'nldasse.

Plus de grotere 1442 cc
85 DIN-pk motor. Voor soepel-

I er, pittiger rijden. En meer
\ trekkracht Voor dezelfde prijs,
! Be nieuwe Simca 1308 S Plus.

Extra vermogen, Voor
hetzelfde geld

Nu ook tijdelijk verkrijg- ,
baar met gratis fraaie "plus"- \
strips, Kies nu de beste auto /
voor uw geld

Maak een proefrit in de \
nieuwe Simca 1308 S Plus J
f 15.864,- (incL BTW, af importeur) ;

SIMCA 1307
SIMCA 1308

De Simca 1308S Plus staat voor u klaar bij:

Zie onze grote kollektie

GORDIJNEN EN
VITRAGES

ook op kamerhoogte o.a. Gardisette,
Egger

KAMERBREED TAPIJT
op voorraad vanaf 49,50 per meter

Altijd gratis gelegd

WOLLEN BERBER
400 cm breed 139,-— per meter

RUURLO

VRIJDAGS KOOP A VOND

Werkschoenen
leer met rubberzooi. Maten 40 t/m 46
prijs slechts

f30,-

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Verden

bobo**

jeans and ja c kets

Met Ingang van maandag 3 april zyn
wij tassen de middag van 12.80 tot
13.30 uur

gesloten
woensdags open tot: 12.30 uur

zaterdags open tot: 16.00 uur

Sigarenmagazyn, Boek- en Kantoorboekhandel

'Jan Hassink'
Raadhuisstraat 14

textiel en mode

/chooldermciA
raadhuisstraat W. 1367 vonten

Autobedrijf-R ijwïelh andel

A.O.Tragter
Zutphenseweg 85, Tel. 05752-1256
Vorden

c -i

Marktver. Vorden
LEDENVERGADERING
dinsdag 5 april a.s. n.m. 8 uur in
hotel Bloemendaal.

Tijdens deze vergadering worden de subsidies uit
de verloting 1976 uitgekeerd.

De marktkommissie

SPECIALE
PAASAANBIEDING !

showroomkeuken
van 1075,— voor

825,-
Bestaan uit:

inklusief b.t.w.

- blok 1,80 meter
- kunststofblad met spoelbak

— grote servicekast
— 2 bovenkastjes 60 cm breed

- + kast voor afzulgkap

Tevens uw adres voor

inbouwapparaten voor elke
keuken

Doe-het-zelf centrum - Bouwmarkt - Aannemers-
bedryf - Keukenshowroom

H. G. BIJENHOF
Hummeloseweg 7-20 - Hengelo (Gld.)



TWEEDE BLAD CONTACT

ALBERS - Vorden
Nieuwstad 5 - Telefoon 05752-1232

Grandioos feest is feest roor u! Wij laten u meeprofiteren!

Pak KG
KOFFIE
alleen bij OEI
feestprijs

krat a 20 beugelf lessen
mnmumprs

Patates
frites
heel kilo nu189

Schouder- , ,
karbonadeper kil°
500 gram 298

Max. 3 kilo per klant
498

SINAS
DRINK
COLA

A&O

per literfles
altijd

ALBERS Supermarkt
is nu A&O 2000
A&O 2000 is een fantasienaam voor
een nieuw winkeltype van A&O, waar
u naast alle dagverse produkten o.a.
kaas.en buitenlandse kaas
zuivelprodukten
vlees en vleeswaren
ambachtelijke slagerij Alles
brood van de warme bakker onder
banket 1 dak
noten
diepvries produkten
groente en fruit
een uitgekiend assortiment
kruidenierswaren op overzichtelijke
manier gepresenteerd kunt vinden

A&O 2000 is een winkel met frisse
vriendelijke kleuren.
Wij zijn er trots op, dat wij nu
A&O 2000 heten. Daarom bieden wij
u deze week een aantal aanbiedingen
tegen prijzen die ongekend voordelig
zijn



200 gram van 595r voor 225
ELITE HAVER 9ftn

250 gram van 275 voor éL\J\J

SHINKY JAPANSE ZOUTJES
150 gram van 225 voor 175>

TompoucenHeerlijke
Verrukkelijke sneeuwster 398
Slagroomstam per stuk 349
Choa-room IJstaart

va n 475 voor 398
Diepvries spinazie per kilo 149

Kroketten grijpzak van 345 voor 298

Rozijnen- of
Krentenm/k 189

Stokbrood 69
Wïtte bo/ten

6 stu ks
169

l
nze

achtelijke
m «F • •

Donderdag 31 maart, vrijdag 1 en zaterdag 2 april

Prachtige _ _^
Haasf ilet R48

500 gram %f •

Varkens-
haasjes 100 gram

Bptermalse
biefstuk 250 gram

Deense
sfchnitzels
Fijne yerse W0rst

oga
£*

ofSaucijzen 998
, 500 gram •••

CHIQUITA
BANANEN

per kilo

voor

5 HEERLIJKE TEMS -g «n
GRAPE FRUITS l.38



Magere
Speklappen

Maandag 4 en dinsdag 5 april

500 gram

\Abensdag 6 april

Gehakthalf °m
per kilo

.vleeswaren

150 gram

Fijne snijworst 150 gram

Lever 100 gram 89
Filet americain

150 gram

Boeren leverworst
plm. 300 gram

HELE

Ring leverworst
plm. 500 gram

HELE

Gekookte worst
plm. 500 gram

m
179

Slagroom 1/4 liter van JBirvoor

Vanille vla literpak van tërt voor

Yoghurt literpak van \28 voor 99
Roomboter

250 gram van 22£ voor

havarine

Jong belegen kaas
500 gram

Brie v. d. mat
•* IW 100 gram van 1G& voor

Rambol noot
A 150 gram van32§"voor

Pantoffel plantje per stuk

Narcissen bosè 10 stuks

ALUMINIUM NONFOOD

HUISHOUDTBAP

.....UlillllHHHllllllllllll

KROP SLA en
KOMKOMMER

samen

HOLLANDSEmiLLHIWOC 4 AA

TOMATEN 198
500 gram !•

GROTE SAPPIGE

SINAASAPPELEN 2

CHAMPIGNONS
KLEI-RLCI- 5 kno 1QQ
AARDAPPELEN l?0

HlHllHWlllllllTTBll»l!gl»I»tf llf HI11TT

200 gram



Lucifers
A&O

2 pakken 98
Appelmoes

7Q
% blik j |J

Soepen

Radion
baal a 2 kilo

A&O
tomaat/kip/
groente

per blik

Cocktail
van 172 voor

128
Merg-
p p e s 70

per pak jj %p

Sherry
Combano

per fles

Roosvicee flakon
979

Knakworst
Hov pot 8 stuks

109
ö Limonades *AS EN

FRAMBOZEN
van 142 voorsiroop

Moselblümchen
flessen 10.-

Sperziebonen 3/

CHOCOLADE
DRANK

VT fles

KOFFIEMELK
HALFVOL 149

% fles

MARGARINE
ind !O

30250 gram

Waardebon!!
Tegen inlevering van deze bon voor klant en

nieuwe klant, ontvangt u een gratis

POPEYEBOEK en POSTER
winkelwaarde 475
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Donderdag 31 maart 1977

89e jaargang nr. 5 DERDE BLAD CONTACT • VORDEN
NEDAC/SORBO TE VORDEN SLAAT HAAR BEDRUFSVLEUGELS VERDER UIT

Terwijl er momenteel veel bedrijven in ons land moeite hebben het hoofd boven wa-
ter te houden, wordt in het bedrijf van de Nedac/Sorbo te Vorden de laatste hand
gelegd ter voorbereiding van de opening van de nieuwe kantoren en magazijnen aan
de Nieuwstad. Dit zal geschieden op vrijdag 1 april (geen aprilgrap). Dit betekent de
vierde uitbreiding sinds het bedrijf zich in 1969 hier ter plaatse vestigde.

De Nedac BV werd in 1962 gesticht in
Apeldoorn door oprichter J. H. de Jong (de
huidige direkteur). De naam luidde Neder-
landse Agenturen Combinatie NV. Men trad
op als verkoopkantoor voor verschillende
fabrieken op het gebied van huishoudelijke
onderhoudsprodukten zoals afwasborstels,
zeemleder, sponsen enz. enz. De groei in
Apeldoorn verliep zo stormachtig dat het
ibedrjjf over drie plaatsen was verdeeld.
Een onhoudbare situatie.
In 1968 werd besloten om op het industrie-
terrein in Apeldoorn een nieuw distributie-
centrum te vestigen. De grond was inmid-
dels aangekocht, terwijl in 1969 de bouw-
plannen door de gemeente Apeldoorn wer-
den goedgekeurd.

NAAR VORDEN
Op de valreep kwam de heer De Jong in
kontakt met de heer L. de Boer, direkteur
van de Elshorst in Zutphen en De Enk in
Vorden. Bij die gelegenheid vertelde de heer
De Boer dat in Vorden een fabriekskomplex
was leeggekomen door de bedrijfsbeëindi-
ging van de chroomlederfabriek Albers.
Als inwoner van Vorden drong de heer De
Boer er bij de heer De Jong op aan om toch
eens een kijkje te nemen. Oorspronkelijk
voelde de heer De Jong daar weinig voor,
maar liet zich toch overreden de zaak te
bekijken. Daardoor ontstond een eerste kon-
takt met de heer Voigtlander als mede-di-
rekteur van de zojuist genoemde chroomle-
derfabriek. De bijzoner prettige sfeer van
het gesprek was wellicht de aanleiding voor

de heer De Jong om een vestiging in Vor-
den serieus te bekijken. Wel: hij koos voor
Vorden.
Er vonden een aantal verbouwingen plaats
teneinde het fabriekskomplex geschikt te
maken voor de Nedac-aktiviteiten. Destijds
bestond het personeelsbestand uit plm. 30
medewerkers. Momenteel is dit verdrievou-
digd.

GROTE TEGENSLAG
De start in Vorden begon met een grote te-
genslag doordat twee dagen na de verhui-
zing van een deel van de goederen de ver-
bouwde fabriekshal in vlammen opging (ve-
len zullen zich deze grote brand nog
nen herinneren). Deze tegenslag kostte
dac ruim een kwart miljoen gulden die ri
verhaalbaar was. Niettemin kwam het be-
drijf de tegenslag teboven en groeide uit t^t
een verkooporganisatie die momenteel
een der grootste op haar gebied in Ne
land mag worden gerekend.

WERKMAATSCHAPPIJEN
De aktiviteiten van Nedac zijn de afgelo-
pen jaren ondergebracht in drie werkmaat-
schappijen namelijk Sorbo Nederland BV,
Sorbo Produktie Mij BV en de Nedac Agen-
turen BV.
Sorbo Nederland levert de bekende Sorbo
huishoudprodukten aan meer dan 4000 su-
permarkten in Nederland. In deze winkels
treft men de overal herkenbare Sorbo-stan-
daards aan. Hiermee bestrijkt Sorbo ruim

73% van alle supermarkten in Nederland
boven de 100 vierkante meter verkoopop-
pervlakte. Een belangrijke positie dus.
In de Sorbo Produktie Mij BV worden een
aantal plastic huishoudelijke artikelen ver-
vaardigd die onder meer door Sorbo Neder-
land worden verkocht.

Sorbo Nederland heeft een buitendienst van
plm. 35 personen (vertegenwoordigers, ver-
koopleiding enz.). Deze zijn woonachtig van
Maastricht tot Den Helder.
Nedac Agenturen BV treedt op als ver-
koopkantoor voor 12 verschillende fabrie-
ken op het gebied van huishoudprodukten.
De leveringen geschieden voornamelijk naar
de groothandel die deze produkten op haar
beurt weer distribueert over levensmidde-
lenbedrijven, huishoudelijke zaken en dro-
gisterijen.
Vorig jaar heeft de heer Jac. de Jong te-
vens een Amerikaans bedrijf in Nederland
overgenomen genaamd Goody Nederland
BV. Deze onderneming distribueert voorna-
melijk haarmode-artikelen bij de drogiste-
rijen. Het kantoor hiervan is inmiddels ook
verplaatst naar Vorden. Ook dit bedrijf
heeft een landelijke verkooporganisatie.

ZWEMWEDSTRIJD
De plannen tot de laatste nieuwbouw ont-
stonden door de omzetgroei van de laatste
jaren. Nedac/Sorbo heeft zich niets aange-
trokken van de ekonomische situatie. Hier-
uit blijkt de gezondheid van het bedrijf. In
verband met deze gezonde positie van het
bedrijf merkt direkteur De Jong op: ,,Je
moet dit vergelijken met een zwemwedstrijd
waarbij de diverse regeringen het zwemwa-
ter steeds kouder maken en daarbij de gol-
ven nog opzwepen door onverstandige
maatregelen zoals bijvoorbeeld de versnelde
invoering van de minimumlonen, oversocia-

lisering waardoor de drang tot werken
dreigt te verminderen. Denk aan de inflatie
waardoor het bedrijfsvermogen wordt aan-
getast". De heer De Jong noemde verder
het ongunstige ibelastingklimaat. „Als ik
me bij de vergelijking van de zwemwedstrij-
den houd, dan is het logisch dat vele zwem-
mers verzuipen. Alleen de sterken kunnen
de strijd volhouden."

KREATIVITEIT
Volgens de heer De Jong heeft de Nedac
die strijd kunnen volhouden door de grote
kreativiteit, zoals het ontwikkelen van nieu-
we produkten, nieuwe verkoopsystemen en
het tot stand brengen van grotere efficien-
cy. De staf en de medewerkers van Nedac/
Sorbo waren en zijn ten allen tijde bereid
zich mede in te zetten voor het bedrijf. Ook
dat is belangrijk, aldus direkteur Jac. H.
de Jong. Hij wees er in dit verband nog op
dat werkgevers en werknemers gezamenlijk
de el^ttariie in stand moeten houden.
De '̂ B^F00 J°n& vertelde ons geen tijd
meer Tehebben om zich met de politiek te
bemoeien. „Toch jeuken mijn handen soms.

nu deze kabinetskrisis. Deze komt
veel '̂ ^.at, het had al veel en veel eerder
moe ^^^aatsvinden. De Nederlandse kie-
zer H^P/eel te lang getuige van het on-
waarachtige gedoe op het Binnenhof."

FEESTELIJKE DAG
De opening van de nieuwe kantoren en ma-
gazijnen alsmede het 15-jarig bestaan van
de Nedac en het 10-jarig bestaan van de
Sorbo zullen vrijdag gepaard gaan met een
receptie in de middaguren en 's avonds een
diner-dansant waaraan medewerking zal
worden verleend door onder andere De
Mounties, Lee Towers, Rita Hovink, The
Famely en vele anderen.

BI'J ONS IN VORDEN
Heel efkes he'w veurugge wekke al iets ezeg oaver d'n Palmpaosenoptoch, die ze
van plan bunt dit jaor dus weer in Vorden te hollen, 't Is meschien wel goed da'w eers
effen kiekt waor ut begin oftewel de oorsprong van dit gebruuk op Palmzondag van-
dan kump. De buuke die'k hebbe oaver olde gebruuken en folklore maakt ons hierin
neet zo volle wiezer.
Veur alle duudelukheid: un goeien palmpaosen, waor de kinder met loopt, besteel
uut un krans, de krakeling, met in ut midden een of meerdere zwaantjes d'r boaven-
op (allebei die dinge wod zo ongeveer as brood ebakken, de bakker wet wel hoe).
De zwane(n) mot dan nog un krintenoge hemmen. Ut hele geval beheurt op un stok
en wod dan opetuugd met palmtakke en paoseier van sukela of suukergoed plus nog
un paar kleurugge lintjes veur ut feestelukke anzien.
At ut geval klaor is Nekt ut net un meiboom en daor zu'w de oorsprong dan ok wel
motten zuuken. De vogel en de eier zölt dan ut ni'je veurjaorsleaven motten veur-
stellen. De zwane zal dan neet anders wean as de olde godin Frigga of Ostara. Ut
duitse Ostern en ut engelse Easter vind hierin meschien wel eur name veur Paosen.
De krakeling is ut symbool van de zunne, of un haorvlechte, die an olde haoroffers
doet denken.
As jonges hadde wi'j altied de meeste moeite um de goeie palmtakke te kriegen (van
de buxushaag). Dat mos meespat in 'n donkeren gebeurn, anders wodd'n de buur-
man waor de hegge van was, zo hellug as un spinnekop. Wi'j zongen op Palmzondag
ok as 'n besten ut volgende liedjen: Palm-Palm-Paosen, ei-koerei, ei-koerei. Tooken
wekke zondag kriege wi'j un ei. Een ei is gin ei, twee ei un half ei. Maor drie ei un
paosei. Onze gedachten wazzen dan al bi'j de eier-vretteri'je met Paosen.
Zo, en dat we'j dan weer. En noe maor hoppen dat ut wat wod met d'n optoch. Dat
t'r neet te volle drukte oaver wod emaakt wie dat allemaol betaalt, 't Veurnaamste
is dat ut olde gebruuk in stand wod ehollen, hier net zo goed as dat in andere
plaatsen van gelieke grote gebeurt. En dan lig ut veur de hand dat in 't vevolg de
plaatselukke VVV al of neet met de winkeliersvereniging dit werk op zich nemt. Dan
kan gin mense zeggen dat ze ut doet um d'r better an te wodden, iets wa'j met un
partikulier of zakeluk initiatief al gauw te heurn kriegt.
Daorumme maor net as de oranje-jonges vegange zaoterdag in Antwerpen: ,,neet te
volle woorden, maor daden". Dan kan d'r nog heel wat van de grond kommen bi'j
ons in Vorden. H- Leestman.

W. Tolkamp-Siemes en souffleur H. Sue-
ters en de medewerkers achter de scher-
men. Iedereen kreeg bloemen van voorzitter
Wiggers die namens de aanwezigen harte-
lijk dankte voor het vertoonde spel.
Krato zal dit stuk waarvan zaterdag de
première werd gespeeld, ook opvoeren voor
de bewoners van het P. W. Janssen zieken-
huis in Almen (6 april), de bejaarden van
De Wehme te Vorden (eind april) en de be-
jaarden van het St. Elisabethshuis te Zut-
phen.
Na een goed geslaagde verloting werd de
avond gezellig doorgebracht met een dansje
waarbij de gebr. Kamperman voor de mu-
zikale omlijsting zorgden.

Veilig Verkeer
De onlangs geplande verkeerscodekursus
van de afdeling Vorden kan door te weinig

belangstelling hiervoor geen doorgang vin-
den. De komende herfst zal opnieuw gepro-
beerd worden deze kursus te houden.

Modeshow voor
een goed doel
Woensdagavond 13 april showen een zestal
Vordense zaken 'hun voorjaars- en zomer-
kollekties in hotel Bakker. Op zichzelf niets
bijzonders, alleen het bijzondere van deze
avond is dat het hier gaat om geld bij el-
kaar te brengen voor een projekt in India
nl. het Holy Spirit-Hospital in Bombay. Dit
projekt is in overleg met Sheherazade van
het damesblad Libelle uitgekozen door een
groep dames uit Aalten welke groep ook
als mannequins fungeren en dit al meerde-
re malen met sukses hebben gedaan. De

meeste onkosten worden door de deelne-
mende zaken gedragen opdat een zo groot
mogelijk bedrag voor dit projekt beschik-
baar komt. (Zie ook de advertentie in dit
nummer.)

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

BELIJDENISDIENSTEN
In deze tijd voor Pasen zijn er overal weer
groepen jongeren, die, na een tijd van inten-
sieve voorbereiding op hun beslissing, de
wens hebben geuit belijdenis van hun ge-
loof te doen en als belijdende leden te wor-
den opgenomen in de gemeenschap van de
kerk. In Vorden was er afgelopen zondag
zo'n feestelijke belijdenisdienst in de Gere-
formeerde kerk, waarin 12 jongeren tot lid-
maten werden bevestigd. En a.s. zondag
(Palmzondag) zijn het 35 jongeren die be-
lijdenis van het geloof afleggen in de Her-
vormde kerk. Men kan het betreuren dat
zulke belijdenisdiensten nog, afzonderlijk
gehouden worden. Maar terecht merkte één
van die jongeren op: ,,we doen geen belij-
denis voor een bepaalde kerk. We doen het
voor de Heer en Zijn gemeente. En die ge-
meente is niet beperkt tot een bepaald
kerkgenootschap".

OECUMENISCHE PASSIEDIENST
De Raad van Kerken te Vorden/Kranen-
burg heeft op a.s. zondag 3 april een oecu-
menische dienst belegd, waarin gezamenlijk
het lijden en de overwinning van Christus
wordt herdacht en gevierd. Deze dienst is
voorbereid door de leden van de raad, ver-
tegenwoordigers dus van de Gereformeerde
Hervormde en Rooms Katholieke kerk. Ds.
Kühlemeier, Geref. predikant te Vorden, zal
de korte preek houden.

Geslaagden
Zaterdag jl. werden te Apeldoorn onder aus-
piciën van de KNLTB examens afgenomen
voor scheidsrechter van tenniswedstrijden.
De volgende leden van de tennisvereniging
Vordens Tennispark die hieraan deelnamen
zijn geslaagd: mevr. J. H. v. Wijk, mevr. P.
v. d. Voort, mevr. N. Tuin, mevr. A. K. Ho-
nig, Els Pijnappel en de heren R. R. v. Wijk,
O. Wempe, F. J. Stertefeld, J. Krooi, T. A.
M. Hompe, H. J. Breunis, G. J. te Brake, J.
Bos, Peter Pijnappel, Ludolf de Vries, Mar-
cel Helmink.

Voetbal
COLMSCHATE — VORDEN 1—3
De door Vorden zo fel begeerde promotie
naar de KNVB is zondagmiddag een hele
stap dichterbij gekomen. Geheel onver-
wacht wonnen de geelzwarten de uitwed-
strijd tegen Colmschate met l—3.
Het werd een door beide teams goed ge-
speelde ontmoeting waarbij de thuisklub
weliswaar een veldoverwicht had, maar de
Vordenaren daarentegen veel gevaarlijker
waren met de counters. Hierbij moet wor-
den aangetekend dat de Vordense doelman
Gerard ten Have een formidabele wedstrijd
speelde. Vooral bij de vele corners van de
thuisklub trad hij resoluut op. Vorden nam
in deze wedstrijd, al gauw een O—l voor-
sprong door een doelpunt van Gerard ter
Beest. Tot aan de rust een sterker Colm-
schate dat een solide spelende Vordense de-
fensie tegenover zich vond.
In de tweede helft werd het O—2 toen Geert
Heersink uit een corner van André te Veld-
huis fraai inkopte. Tien minuten later op-
nieuw een tegenaanval van de geelzwarten.
Met een „juweeltje" knalde André te Veld-
huis Vorden van grote afstand naar O—3.
Vijf minuten voor tijd gelukte het Colm-
schate de meer dan verdiende tegentreffer
te scoren l—3.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Ratti afdeling zaterdag: Erica l—Ratti 1;
Harfsen 5—Ratti 2; Ratti 3—Helios 2; Sp.
Ambon 2—Ratti 4; Sp. Brummen A2—Rat-
ti Al. Afdeling zondag: Ratti l—Gorssel 1;
Ratti 2—Warnsveldse Boys 7. Afdeling da-
mes: De Hoven—Ratti.

Dash l heren
kampioen van
de eerste klas
volleybal
IJsselstreek

Krato bij Kranen-
burgs Belang
Het was een goede gedachte van het be-
stuur van de buurtvereniging Kranenburgs
Belang om ditmaal op de jaarlijkse feest-
avond de plaatselijke toneelvereniging Kra-
to uit te nodigen. Ondanks de voetbalmatch
België—Nederland was zaal Schoenaker za-
terdagavond praktisch geheel bezet om zich

te amuseren met het door Krato vertoonde
blijspel.
De heer H. Wiggers, voorzitter van deze
buurtvereniging, was verheugd over de gro-
te belangstelling en stelde hierna de spe-
lers/speelsters aan de zaal voor. Krato
kwam vervolgens voor het voetlicht met
het blijspel in twee bedrijven: „Een mandje
eieren". De zeven spelers brachten het stuk
met veel verve en wisten de zaal ruim an-
derhalf uur kostelijk te amuseren. Het
spontane applaus na afloop gold niet alleen
de groep maar evenzeer regiseuse mevrouw

Op de foto:

van links naar rechts staande Wim
Lubbers, Ab Hartelman, Gerrit Ol-
denhave, Wim Oldenhave, Herman
Kettelerij.

Van links naar rechts zittend: J. v.
d. Waals (trainer-coach), Henk Lie-
verdink, Gerrit Ellenkamp.



GROTE GEZAMENLIJKE MODESHOW IN HOTEL BAKKER, VORDEN
WOENSDAG 13 APRIL
's AVONDS 8 UUR

entree f 5,- inklusief konsumptie

In de pauze verloting. Opbrengst voor het Holy
Spirit-Hospital in Bombay.

Kaarten en loten bij alle deelnemende zaken in
voorverkoop verkrijgbaar.

LAMMERS
DIJKERMAN
SCHOOLDERMAN
OPLAAT
SIEMERINK
WULLINK

Zutphenseweg, dames mode
bloemsierkunst
heren,mode/mode voor de jonge vrouw
banket
juwelier en optiek
schoenenmode

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor kompleie en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532

MODECENTRUM TEUNISSEN
luidt het voorjaar in met een

BIJ-DE-TIJDSE
KOLLEKTIE
in een geweldig assortiment

JAPONNEN
duizenden stuks van zeer jong tot
klassiek m-34 - m-52 vanaf 69,00

MANTELS
modieuze en zwierige modellen
vanaf 89,00

COATS, JACKETS EN BLAZERS
vanaf 105,00

ROKKEN, BLOUSES, T-SHIRTS
vanaf 15,00

DE WITTE SMID

Spuiten van bronnen
voor:
huiswatervoorziening
weidepompen
tuinpompen en bere-
geningsinstallaties

ibissen Lochem en ZutpheK

LENTETIJD - MODETIJD
Vrijdag l april (geen grap)
van 19.00 tot 21.00 uur

KIJKAVOND
U kunt dan onze nieuwe kolleldie heren-
dames- en kindermode geheel
vrijblijvend bewonderen onder het genot
van een drankje.

Voor de dames hebben wij een leuke
attentie.

Parkeerruimte aanwezig

en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Maandag 4 april begint
weer de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.00
uur en van 17.00-19.00 u.

DE WITTE SMID

landbouwwerktuigen

aanhangwagens

bagagewagens

veetrailers achter

auto en tractor

Tussen Lochem en Zutphen

Verloren op 28 maart, rij-
dend van de Belten naar de
Wildenborch: l kort heren-
jasje, groen-grijs met vier
zakken. Tegen beloning te-
rug te bezorgen bij Mr. A.
Staring, Hoppenhof, Wilden-
borchseweg 24, Vorden

Te koop: i.z.g.st. verkeren-
de 3-persoons caravan zon-
der voortent. Ruurloseweg
24, Vorden, telefoon 1561
's avonds na 5 uur

Welke 65+ wil ons helpen
met het onderhoud van de
tuin. Tel. 6668, Kostedew. 8

In onze speciale aanbiedingen:

JAPONNEN vanaf

MANTELS vanaf

ROKKEN vanaf

BLOUSES vanaf

29,50

39,50
15,00
10,00

Vrijdags gezellige koopavond

RUURLO

Toonaangevend in mode

Hier zullen we
eig fijn wonen. J
.(De hypotheek is afgesloten bij de
Rabobank. Ze hebben ons alles
haarfijn uitgelegd en liet is een
prettig gevoel te weten waar je aan
toe bent 1)

Tenslotte gaat het ook om 'n stuk
toekomst. Daarom is de Juiste
hypotheckvorm zo belangrijk. Laat
u dat precies uitleggen en praat er
daarom over smet de Rabobank.
Het is ons vak. sinds ijaar en dag!
Er liggen 'brochures voor u klaar,
dan kunt 11 alles nog eens op iiw
gemak nalezen?

Rabobank O
igcld T .-n {goede raad

17 2 n? £8519

Graskantsteker
voor haarscherpe
graskanten f̂ 80"

f3.90

Grandioze Wel koopjes
^^^••^••••«•IJ^^^H^^^H^MHM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

April-aktie gazonmaaiers

Meststof...
Gold-N
Eén keer
strooien op gazon,
in border, groente-
tuin of kas
3/4 kg 15*95"

f4.40

Qualcast Jetstream
electric cirkelmaaier Welkoop
maaibreedte 30 cm graszaad
van U&ör̂  voor voor Uw

f 166.50
Husqvarna5/35
handgazonmaaier
maaibreedte 35 cm van

gazon!

Beomix kant en
klare metselspecie
25 kg: groen (diversen), blauw
(binnenmuren, tegelzetten enz.) of
rood (opritten, ankers, f _

als betonmortel f C
t&rWnu l U

nu

Maak méér van Uw tuin

tuinvijver en
vijverpomp

^Welkoop biedt tal van kant ;|;|
en klare oplossingen.

f 12.-
Ö :=t HENG ELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713

RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Voorjaors
bollen zoais
dahlia's, gladiolen en

begonia's. Nu planten!

VOOR PRETTY-MARKT:
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is! U doet
er de zwemklub een plezier
mee. Bel 2523 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

Kunstgebittenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Sutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

STAAJLSTRALEN
WO maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A.. M. Heuvelink, MetaaJ-
waren, Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

De grote matenspeciallst
Lammere confectiebedrtyf
is het voordelige adres vooi
damesconfectie en stoffen
Zonodig wordt naar maat
gemaakt. Zutphenseweg 29
Vorden, tel. 05752-1971



met de nieuwste modellen Uw garantie voor vakmanschap

GRAETZ 51 cm
KLEURENTELEVISIE
type Peer, inklusief draadloze afstandbediening ... 1698,-

GRAETZ 66 cm.
KLEURENTELEVISIE
type Exzellenz inklusief draadloze afstandbediening 2298,-

GRAETZ 51 cm.
1498,-KLEURENTELEVISIE

type Fahnrich —

GRAETZ 44 cm.
1448,-PORTABLE KLEURENTELEVISIE

met ingebouwde antenne

GRAETZ 66 cm.
2098,-KLEURENTELEVISIE

type Kornett

EIGEN SNELLE
SERVICE-DIENST

VOORAAN IN SERVICE - VOORAAN IN TECHNIEK

FA. ELD
R.K. School voor Techniek en Ambacht
School voor Technisch Onderwijs - Wessel van Eyll-laan D 152 • Borculo

Aanmelding van leerlingen
VOOR DE KURSUS 1977-1978

a. Rechtstreeks aan de school (telefoon 05457-1413)
b. Via hoofden of direkteuren van scholen.

Toelating tot:
a. Eerste algemene leerjaar

b. Tweede algemene leerjaar

Leerlingen moeten beantwoorden aan:
: Het 6e leerjaar van de basisschool doorlopen

hebben
: Het Ie algemene jaar van een school voor be-

roepsonderwijs doorlopen hebben.
Het Ie leerjaar van een school voor voortgezet on-
derwijs doorlopen hebben.
Plaatsing vindt plaats na overleg.

c. Afdelingen: Het 2e leerjaar van een school voor beroeps- of
Bouwtechniek ander voortgezet onderwijs met goed gevolg heb-
(metselen, schilderen, timmeren) ben doorlopen.
Mechanische techniek
(mechanische metaalbewerking,
konstruktie bankwerken, lassen)
Konsumptieve techniek
(brood- en banketbakken)

C-niveau (voorheen T-stroom)

Voor leerlingen die op grond van hun kapaciteiten de theoretische vakken op C-niveau kunnen
volgen bestaat de mogelijkheid door te stromen naar diverse vormen van Middelbaar Beroepson-
derwijs.

De direkteur,
Fr. Wibertus Bosma

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Reklame vrijdag en zaterdag:

APPEL-
LIENTJES
LEKKER FRIS

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:

ZWANENHALZEN

924 - Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 13813

C
§ Hoera, het voorjaar
i is aangekomen ...

Maar heeft u het al vernomen:

w\j hebben zojuist onze kollektie

| TENNISKLEDING

l

ontvangen.

Zoveel soorten en modellen heeft u
nooit zien hangen:

rokjes, jurkjes, shorts,
shirts, pullovers, vesten,
jacks
en onze prijzen zijn te gek.

Kom gezellig en vrijblijvend even
kijken en u zal er zeker voor
bezwijken

Wapen en Sporthandel

••••l

tteeds doeltrtffendl

Zutphenseweg — Vorden

IBM

U w huis wordt
BEDREIGD.
^p Op veel plaatsen tegelijkzetfs.

Laat de schilder 't beschermen.
Maar bel eerst even.
Dan komen we bekijken wat er gebeuren moet»
en hoeveel dat gaat kosten.
In overleg met u.
En helemaal vrijblijvend, dat spreekt

SCHILDERSBEDRIJF
Meester schilder - Ruurloseweg 35

J. M. Uiterweerd
Vorden - Telefoon 05752-1523

Uwhulsiseenvakmanwaard.

WEEKEND-
AANBIEDING

Leuke geruite

India blouses
in de maten 116-164 17.50

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Grote rommelmarkt
MET DIVERSE FRAAIE OUDE STUKKEN

Bazar
met vele attrakties w.o. schiettent;
schitterende prijzen.

Op zaterdag 2 april a.s.
van 14 tot 22 uur in het Jeugdcen-
trum, Insulindelaan 4 te Vorden

PASEN
Wilt u met de Pasen er op z'n paas-
best uitzien, dan hoort er toch
misschien een

nieuwe bril bij
Ook in de nieuwe moderne kleuren
zijn ze aanwezig.

Uw opticien:

AGROOTKORMELINK
horlogerie goud & zilver optiek

Hengelo - Spalstraat - Telefoon



Werkgroep
Leefbaarheid
Vorden
plantte bpmen
in plan
Brinkerhof

Hierbij een foto van deze aktie wel-
ke werd gevoerd in het teken van
meer groen In Vorden.
Voor verder verslag hiervan wijzen
wij naar de berichtgeving op het
eerste blad van Contact.

G. J. Vreeman, Zutphen; 4. C. Kranenburg,
Borculo; 5. G. Versteege, Hengelo.
Auto's en bromfietsen (B-klasse): 1. E. A.
Versteege^ Hengelo; 2. J. Mennink, Ruurlo;
3. L. G. J. Memelink, Almen; 4. B. A. M.
Horsting, Vorden; 5. J. A. Postma, Warns-
veld.
Auto's toerklasse: 1. M. M. v. d. Berg, Ulft;
2. A. Wolsheimer, Lochem; 3. W. Weyers,
Halle; 4. G. J. Beek, Vorden; 5. G. Huetink,
Vorden; 6. J. M. Pelgrum, Vorden. De pech-
prijs ging naar A. J. Hartemink uit Warns-
veld.

Waterpolo

Dammen
ONDERLINGE KOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge kompetitie van DCV
werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Lamers—Boudri 1—1; Hoenink—Masselink
O—2; Ruesink—Oukes afgebroken; Wiers-
ma—Grotenhuis l—l; Dimmendaal—Slut-
ter 0—2.

Motorsport
VOORJAABSORIENTERINGSEIT
DE GRAAFSCHAPRIJDERS
De Vordense auto- en motorklub De Graaf -
schaprijders organiseerde zondagmidag een
oriënteringsrit die geheel in het teken van
het voorjaar stond, al liet het voorjaarszon-
netje het wel afweten.

De rit voerde de plm. 60 deelnemers geheel
door de omgeving van Vorden. De heren J.
Luiten en B. A. W. Horsting hadden een rit
uitgezet met een lengte van 48 kilometer.
tSart en finish waren bij café Schoenaker
waar de heer D. J. Rouwenhorst na afloop
de prijzen uitreikte, die gezien de aard van
de rit bestonden uit bloemen en planten.
Auto's en motor (A-klasse): 1. B. Regelink
Vorden; 2. D. J. Denneboom, Harfsen; 3.

NEDERLAAG VORDENSE POLOERS
Het eerste herenzevental van Vorden heeft
in de uitwedstrijd tegen DWK l beide pun-
ten in Barneveld moeten laten. In een ge-
lijk opgaande strijd, waarin DWK wat ge-
lukkiger was in het schieten, werd de eers-
te speelperiode met een l—O stand voor
DWK afgesloten.

In de tweede periode kon DWK ondanks een
numerieke meerderheid niet scoren en werd
het pas 2—O toen doelman Jan ter Heurne
de bal onder zijn armen door liet glippen.
Vlak voor het verstrijken van deze periode
liet Arjan Mengerink 2—l aantekenen.
De derde periode gaf een beter DWK te
zien dat uitliep tot 4—1. In de slotfase van
de vierde periode bepaalde Arjan Menge-
rink de eindstand op 4—2.

Voetbal
RATTI — SOCII 1—1
Ratti is er niet in geslaagd om de onderste
plaats van de kompetitieladder te verlaten;
de ontmoeting thuis tegen Socii uit Vierak-
ker/Wichmond eindigde in een l—l gelijk-
spel.

Onze kollektie

GORDIJNSTOF
is weer geheel kompleet.

Kunstenaars van naam ont-
wierpen deze mooie dessins
voor u. Wij kunnen u uit voor-
raad leveren terwijl u keus
kunt maken uit meer dan 200
dessins.

Zie ook onze kollektie

kamerhoog
gordijnen
Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

I'AASDAO VAN 11 TOT 17 l l K

meubel- en
tapijtshow

3x Nieuws
1 Vanaf heden ook SINGLES in voorraad.

Het bestaande LANGSPEELPLATEN-program-
ma is met HONDERD langspeelplaten uitgebreid

Ook de MUSICASSETTES hebben een belangrij-
ke verbetering ondergaan.

Nieuws en voordeel voor u
TER KENNISMAKING ALLE SINGLES
voor maar

GRATIS: Top Veertig Krant (vanaf donderdagmid-
dag) zolang de voorraad strekt!

Voordeel-aanbiedingen
HiFi STEREO ELEKTRO GRAMMOFOON

2 x 20 watt muziekvermogen. Aansluitmogelijkheid
voor vier luidsprekers, recorder, tuner en hoofdtele-
foon. Merk „Erres". Prijs inklusief twee luidspreker-
boxen nu van 965,— voor 780,—

STEREO PLATENSPELER
met boxen vanaf 199,—

PLATENSPELER MONO
nu van 172,— voor 135,—

KOMBINATIE HiFi STEREO
tuner, versterker, platenspeler en cassetterecorder,
kompleet met geluidboxen. Uitgangsvermogen 2 x 17
watt. Nu van 1395,— voor 1198,—

STEREO KOMBINATIE
van tuner, versterker, platenspeler en luidspreker-
boxen. Nu van 699,— voor 499,—

STEREO TUNER VERSTERKER
met geluidboxen. Merk Philips 399,—

CASSETTERECORDERS
voor lichtnet- en batterijvoeding 115,—

RADIO CASSETTERECORDERS
ingebouwde mikrofoon, FM en middengolf. Voor licht-
net- en batterij voeding. Nu van 279,— voor 220,—

DRAAGBARE RADIO „Erres"
voor lichtnet- en batterijvoeding. FM, midden, lange
en korte golf. Nu van 162,— voor 129,—

Televisie
KLEURENTELEVISIE „Erres"

grootbeeld 66 cm. Nieuwste uitvoering.
Nu van 2455,— voor 2195,—

SCHAUB LORENZ
grootbeeld kleurentelevisie met afstandbediening, mo-
del 1849. Nu van 2728,— voor 2250,—

SCHAUB LORENZ
model 1844 met 66 cm grootbeeld. Nu v. 2478,— voor 1998,—

KLEURENTELEVISIE „Erres11

voorzien van 56 cm beeldbuis. Nu van 2485,— voor ... 2195,—

SCHAUB LORENZ
kleinbeeld kleurentelevisie model 1843, 51 cm beeld-
buis met afstandbediening. Nu van 1958,— voor 1625,—

SCHAUB LORENZ
model 1742 51 cm kleinbeeld kleurentelevisie.
Nu van 1798,— voor 1499,—

• VRAAG NAAR ONZE MEERJAREN-
GARANTIEREGELING

• KIJK, VERGELIJK EN KIES VOOR ZEKERHEID

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

GEVRAAGD:

konstruktie-
bankwerkers

liefst met ervaring op het gebied van

stalinrichtingen.

Afspraken na telefonisch kontakt.

WOLBRINK
stalinrichtingen

Wolfsstraat 2 - Baak

telefoon 05754-206

Zonneschermen
kunnen wij u nu uit voorraad leveren

VRAAG EENS PRIJSOPGAAF

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

! HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Het adres voor lekker en gezond

HANDWERK WARME BAKKER

DO Oplaat
. J 1 1 **. •» »-k *• ^ J> •• & n * iDorpsstraat I I , tel. 1373

Voor het weekend:

krenten- of
rozijnenmik

u wilt toch kiezen?
De juiste zomerkombinatie die u wilt hebben hangt in onze zaak

U bent toch modebewust en wilt kiezen ? Nou, kom dan snel
naar ons toe. Tien tegen één dat u slaagt.

Sportieve blazer.

Pilotenshirt.

Edeljeans pantalon.

_ID VAN DE

first
LmanJ

textiel en mode
/chooldermon

Geen „doorlopende" of „tussenlopende" hennen,
maar regelmatig te koop:

PRIMA KIPPEN
MET ENTINGSCERTIFIKATEN

BRETVELD
Ruurloseweg 88 - Hengelo G - Tel. 05753-7282

Speciale
aanbieding in wol

onze bekende kwaliteit formule 5

per bol van 50 gram nu maar:

f 1,98

H.LUTH

Speciale aanbieding

KLEURENTELEVISIE

Graetz Fahnrich
color 2633

nu voor f 1348,-
Ferfekte kleuren weergave op 51 cm beeld.
Vingertlpbedlening.

Met volledige garantie alleen bjj de erkende Audiosafe/
Telesafe-dealer.

Zolang de voorraad strekt.

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 05750-13818

EIGEN SEEVICEDIENST
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