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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR

VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

GROOTSE HULDIGING „ZILVEREN" SCHOOLHOOFD VAN
DE KRANENBURG DE HEER G. H. BEKKER
Meester Bekker heeft het geweten dat hij vijfentwintig jaar aan de r.k. basisschool
St. Antonius op de Kranenburg — waar hij nu schoolhoofd is — verbonden was. Op
grootse wijze is hij gehuldigd door tal van autoriteiten, zijn leerlingen en oud-leerlingen, maar bovenal door de Kranenburgse gemeenschap die op niet mis te verstane wijze manifesteerde hoe zij „hun" meester Bekker een warm hart toedraagt.

Zondagmorgen werd tot intentie van de juvan het schoolbestuur, die de heer Bekker
bilaris in de Kranenburgse parochiekerk 'n
graag eens in het zonnetje zette.
„Sinds u op l april 1951 in dienst trad van
de Kath. Stichting St. Antoniusscholen hebt
u in die 25 jaar ongeveer 25.000 uren voor
de klos gestaan om de kinderen te luflpen
De lange rij van sprekers werd geopend
door mevrouw Zents-Amtink, voorzitster
plechtige Eucharistieviering gehouden,
waarbij geen plaats onbezet was. Onder de
aanwezigen was het voltallige college van
B. en W., voortts gemeentesecretaris Drijfhout, familieleden, de schooljeugd, oud-leerlingen en vele anderen. Het r.k. gemengd
koor Cantemus Domine verzorgde inclusief
de schooljeugd de liturgische gezangen onder leiding van dirigent Ant. Wissink, terwjjl pater Sutorius (pastoor) in zijn feestpredikatie de grote verdiensen van de jubilaris voor het Kranenburtgse onderwijs belichtte.
HONDERDEN OP RECEPTIE

Op de receptie die door de Stichting St. Antoniusscholen Vorden-KranenJburg hierna in
zaal Schoenaker aan de jubilaris werd aangeboden werd door vele honderden bezocht.
Btjna een vol uur lang schuifelden de belangstellenden de zaal aan en was de jubilaris niet moede iedereen een hand te
schudden.
de eerste sporten van de maatschappelijke
ladder te beklimmen, totdat zij rijp waren
voor het vervolg-onderwijs. Hierbij was en
is steeds gebleven uw levensdevies: de katholieke school voor het kind in samenspel
met de ouders.
U had een grote liefde voor uw werk, vele
oudJleerlingen komen nog graag met hun
rapportcijfers bij u als zij het vervolg-onderwijs volgen. Dat getuigt 'wel dat zij vertrouwen in u hadden. Als hoofd van de
school hechtte u veel waarde aan een goed
en prettig teamverband, de personeelsbesprekingen zijn open en eerlijk. Veel jonge
leerkrachten die aan de school verbonden
waren zeggen nu nog: „het was wel een
kleine school maar
het was een fijne
tijd." Mevrouw Zents wees er op dat de
heer Bekker de ontwikkelingen in het onderwijs op de voet volgt en goede leermiddelen en hoogste prioriteit verdienen. „U
houdt ook de onkosten zo laag mogelijk;
een gebroken ruit of scheur in de muur is
geen probleem voor u als bekwaam „doehet-zelver" en zelfs helpt u de jeugd om
lekke fietsbanden te repareren.
U bent een groot natuurliefhebber en tracht
deze over te brengen op de leerlingen. De
Achterhoek trekt u bijzonder aan." De voorzitster dankt hem namens alle bestuursleden voor al de zorg in die 25 jaar aan
het kind besteedt en sloot met de wens dat
hij nog vele jaren zou mogen arbeiden aan
deze school tot „geluk van uzelf en niet
minder tot geluk van de aan u toevertrouwde jeugd."
Burgemeester mr. Vunderink had veel respect voor de totale inzet van de heer Bekker, zjjn energie, aandacht en kwaliteiten

voor de Kranenburgse school en gemeenschap, die Mervan in ruime mate heeft
ikunnen profieren. Hij wees op de belangrijke 'taak van het (basisonderwijs waarin de
mens gevormd wordt. „Er zijn ook belangrijke relaties tussen de maatschappij en 't
onderwijs, er wordt gezocht naar nieuwe
methoden van onderwijs om de kinderen
een optimale ontplooiing Ie kunnen geven.
Dit proces brengt een extra zware taak
'mee voor het personeel en 'schoolhoofd, die
de schooljeugd ook in een bepaalde levenskeus probeert te stuwen." De burgemeester
wenste de heer Bekker nog veel sterkte en
plezier met hot onderwijs voor de jaren dat
hij hieraan nog verbonden is aan de Kranenburgse school.
De inspecteur van het l.o. de heer Van der
Vlist wees er op dat er nog sporadisch mensen met een warm hart en koel hoofd worden gevonden, die het onmogelijke mogelijk
kunnen maken. Meester Bekker is er een
van. Uit de woorden G. H. Bekker, zoals de
jubilaris bij hem in het kaartsysteem stond
genoteerd wilde hij de volgende kernachtige
woorden halen: Gedenken (25 jaar), Humor, Bekwaam, Energiek, Katholiek, Kranenburg, Enthousiast en Raadgever. Hij
hoopte dat de jubilaris in de komende 25
jaar deze naam net zo waar zou mogen
maken.
De kleuters van de inmiddels bij de basisschool geïntegreerde Kranenburgse kleuterschool hadden onder leiding van hoofdleidster mej. L. Wolbert enkele leuke liedjes ingestudeerd. Dinant Hartman en Marijke Garritsen hielden een samenspraak en
Mirjam Reintjes was kabouter Papeur.
Spontaan werd door de gehele zaaJl hierna
het door de kleuters ingezette „Lang zal
ie leven" meegezongen.
Namens het KOV Kring
Ldchtenvoorde en omstreken sprak de h
J. M. Wieland, dankte de jubilaris voor zijn
prestaties en bood een envelop met inhoud
aan.
Mevrouw Hazekamp-Aalpoel vertolkte
dank met haar groep leerlingen van de
iziekschool Kranenburg en omstreken.
Namens het r.k. kerkbestuur Kranenburg
sprak de heer Fr. Helmink, mede namens
de verhinderde pastoor Sutorius en de gehele parochie. Hij bracht naar voren hoe
de jubilaris aan het begin van zijn loopbaan in dienst van school- en kerkbestuur
was. „Het kerkbestuur heeft in een parochie een belangrijke taak te vervullen,
waarvan het financiële bejeid een groot deel
uitmaakt. Het was een goede gedachte om
dit later in een afzonderlijke stichting onder te brengen. Dat dit niet geheel zonder
kleerscheuren verlopen is, daarvan kunt u
meepraten. De tijd van verandering, van de
wens naar mear inspraak en medebeslissingsrecht heeft de school op de Kranenburg niet onberoerd gelaten. Heit pleit voor
u dat u hierbij als hoofd, het hoofd koel
hebt gehouden." Hij wees er op dat de heer
Bekker veel van zijn vrije tijd had besteed
aan medewerking bij eerste en plechtige
communies, kerst- en paasvieringen, vormsel, schoolverlatersdagen en andere kerke-

lijke diensten, die onmiskenbaar bij een katholieke school horen. De ouders en pastores waarderen dit ten zeerste. Hij dankte
hem voor zijn spontane medewerking en
bood een kleine attentie aan in de vorm
van een echte oude Vordense kaas.
Namens de collega's schoolhoofden uit Vorden sprak de nestor de heer Zeevalkink, die
de heer Bekker een bijzonder prettige collega vond waar nooit moeilijkheden mee
waren. Hij typeerde de jubilaris in de beginletters van Kranenburg: Kerk, kinderen, kollega; Raak; Aktief; Nota's van de
minister; Elegant; Nooit nerveus; Broederbestuur; Uit met de jeugd; Rustig, niet laten opdraaien; Geven. Hij bood hem namens
de collega's een boekenbon aan.
Mevrouw v. d. Sligte sprak als voorzitster
van de plaatselijke KPO Kranenburg-Vorden. Zij dankte hem voor zijn bereidwilligheid om op de verschillende KPO-avonden
medewerking te geven als films en dia's
vertonen, kerstmiddag bejaarden, St. Nicolaasviering en zelfs het beschikbaar stellen ( van de school. Twee KPO-leden boden
een echte Achterhoekse krentewegge aan.
Pater Keverkamp van het Kranenburgse
klooster feliciteerde als „naober" van de
oostzijde, het klooster, en bood een prachtig boekwerk aan over Moeder Aarde, omdat de jubilaris veel en graag reist. Namens
het pas opgerichte Kranenburgse Oudercomité sprak mevrouw Sueters-Sessink,
mede namens de ouders. Medelid de heer J.
Hoenink bood een gouden tientje aan. Kermis-exploitrnt en buurman Jacob de Vries
beklom als' laatste het podium en bracht in
enkele gevoelvolle woorden zijn gelukwensen over.
Tussen de bedrijven door declameerden en
zongen de kinderen van de Kranenburgse
school voor hun jubilerende meester. Een
en ander onder leiding van het onderwijzend personeel.
De heer Bekker dankt hierna iedereen die
had bijgedragen om deze dag voor hem tot
een onvergetelijke te maken. Een speciaal
woord van dank richtte hij tot de verschillende sprekers voor hun waarderende woorden en mooie cadeaus. Met een „Lang zullen ze leven" van de schooljeugd werd deze
druk bezochte jubilei"<iviering besloten.
JUBILEUMRIT LEERLINGEN
ST. ANTONIUSSCHOOL

Donderdag l april (en dat was echt waar!)
vierden de leerlingen van de school op de
Kranenburg het feit dat hun hoofd der
school 25 jaar aan de school verbonden was.
Om één uur 's middags trok de gehele
school- en kleuterschooljeugd onder feestelijk klokgelui naar de kerk. Daar vierden
zij op plechtige wijze hun feest.
Na afloop wachtte hen een speciale bus en
men ging op reis met onbekende bestemming. Doel van de rit bleek Erve Kots in
Lievelde te zijn; daar werden cadeaus aangeboden en daar werd ook de pannekoek
gegeten. Hier werd weer het bewijs geleverd dat een Achterhoeker een pannekoek
als zijn „nationaal" gerecht beschouwt. Na
afloop van de maaltijd was er niets eetbaars op de tafels meer te bespeuren.
De middag werd besloten met een vrije
recreatie in de Witte Wievenkoele bij Barchem. Om half zes konden de aanwezige
ouders hun vermoeide en door de prachtige
voorjaarszon getinte kinderen weer van de
schoolstaf overnemen.

Frankering bij abonnement
Port payé

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Vorden

IM. NAPPA LEER

HERENJACKETS
van maat 46 tot 54
alleen deze week
t/m woensdag 14 april

55,MODECENTRUM

TEUNISSEN
RUURLO

HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 11 april (PalmHondag): 10.00 uur
ds. J. C. Krajenbrink. Openbare Geloofsbelijdenis en bevestiging van lidmaten. Samenzang: orgel en trompetten m.m.v. De
Jeugdkerk. Lied van de week: Gezang 60.
Na de dienst begroeting in De Voorde.
Er is GEEN dienst in de Kapel de Wildenborch.
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 11 april: 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, Viering H. Avondmaal. Geen klndernevendienst; 19.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier,
Viering H. Avondmaal en Dankzegging.
R.K. KERK VORDEN

Damrubriek
STAND AARDSLAGVORMEN

Standaard-combinaties kunnen in verschillende standen voorkomen, maar het slagprincipe blijft steeds hetzelfde. Zij ontlenen
soms hun naam aan het karakter van de
slag. Dikwijls worden zij genoemd naar beroemde spelers, die in 't verleden het principe van de slag in een partij hebben toegepast. Een mooi voorbeeld hiervan is de
Coup Springer (coup = slag).
Deze slag kwam voor in een partij tussen
de Nederlandse oud^wereldkampioen B.
Springer en de Franse grootmeester dr. A.
Molüj^-d. In de stand zwart 11 schjjven op
6 l JH. 16 19 21 23 en 24; wit 11 schijven
op ScO 31 32 35 37 38 39 43 44 en 48 speelde de Franse grootmeesterl
21-27.
Hij meende daarmee schijfwinst te behalen,
doordat wit gedwongen was tot 2. 31x22.
volgde 12-18 en wit lijkt geen verhebben. Groot was de verbazing
van cFransman, toen de Nederlander hem
de volgende combinatie voorschotelde 3. 4842, 18x27; 4. 32x21, 23x41; 5. 21-17, 11x22;
6. 42-37, 41x32; 7. 38x29. Zwart gaf op,
want de achterstand in schijven werd te
groot. De „Ooup Springer" was geboren.
Het probleem van deze week. Zwart 8
schijven op 8 17 18 19 20 28 29 en 33. Wit
8 schijven op 27 31 37 38 40 41 42 en 43.
Wit speelt en wint.
Zwart

Op Palmzondag om 5 uur: Palmpasen-viering voor alle kinderen van de basisscholen. Palmzondag om 11.00 uur (crèche)
Eucharistieviering met Lijdensverhaal.
Donderdag 15 april om 19.30 uur: Dienst
van het Laatste Avondmaal
R.K. KERK KRANENBURG

Zaterdag 19.00 uur; Palmzondag 9.00 uur
Euöharistievierinig met Lijdensverhaal;
dinsdagavond om 19.30 uur; donderdag 15
april om 15.30 uur G.W. plechtigheden voor
alle jongens en meisjes van de basisscholen
ZONDAGSDIENST HUISARTS

(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, tel. 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.
WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'a avonds 7
tot 's morgens 7 uur
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wtjkzusters 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 feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreccepten.
BRAND MELDEN

,

de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931.
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

Wit

Dia-avond CJV
Koerselman

cassettes
Z I L . V K M W I T KDCISTAAA.

Ingezonden
(Buiten verantwoordelijkheid der redactie)

„MISVERSTAND"

In Contact van vorige week onder het artikel van Kasteel Vorden, wordt geschreven
over het pad langs de Vordense beek.
Als oud-eigenaar van het landgoed Vorden
waar het bewuste pad vroeger deel van uitmaakte, deel ik u mede dat dit pad nooit
geen officieel kerkpad is geweest en dat
zowel de vroegere eigenaren en de huidige eigenaren van deze grond het volste
recht hebben en hadden om het pad af te
sluiten indien zij dit wensen.
De anonieme schrijver vergist zich dus of
heeft zijn opmerking als een l april-grap
bedoeld.
Vroegere jaren werd het pad eens per jaar
gedurende enkele dagen met een slagboom
afgesloten en om het eigendomsrecht te
handhaven om daarmede te voorkomen dat
het een openbare weg zou worden.
P. A. Baron v. d. Borch
Ook dit jaar hadden wij weer veel succes
met onze aprilmop. Velen hebben vorige

week kaarten gehaald bij het WV-kantoor.
En er is veel en hartelijk gelachen; daar
ging het om. Alles werd sportief opgevat.
En of het nu wel of geen kerkpad is, daar
maken wij ons maar niet al te druk om.
Wij hopen alleen dat weer alle Vordenaren
en de vele vakantiegangers rustig kunnen
wandelen door de prachtige omgeving van
ons Vorden en dat men geen paden of paadjes gaat afsluiten. Bij voorbaat hartelijk
dank.
P.S. Een redacteur is geen anonieme schrijver. De artikelen waar geen namen onder
vermeld staan berusten onder verantwoordelijkheid van de redacteur L. G. Weevers.

POLITIENIEUWS
De politie van Vorden gaat zonder verdere
waarschuwing optreden tegen bezitters van
honden, t.a.v.
1. hen die hun hond gedurende het tijdvak
van l april tot l oktober zonder toezichlt en anders dan aangelijnd laten
lopen;
2. hen die hun honden hun behoefte laten
doen op dat gedeelte van de weg/trottoir dat voor voetgangers is bestemd;
3. hen die hun honden hun behoefte laten
doen in gemeentelijke plantsoenen en/of
parken.

A.s. vrijdagavond organiseert de plaatselijke CJV een dia-avond. Op deze avond zal
oud-Vordenaar Van Roekei aan de hand van
dia's de ontwikkeling vertellen van dat
unieke stukje Nederland, dat Achterhoek
heet. Niet alleen oude gebouwen, maar ook
oude gebruiken en de prachtige natuurschoon krjjgen ruim aandacht.
Voor een ieder die oude herinneringen wil
ophalen of voor hen die hun nieuwe woongebied beter willen leren kennen - en niet
in de laatste plaats voor de jeugd - zal dit
een interessante en gezellige, avond zijn.

Tweede Paasdag
wegraces
Na een jaar van onderbreking wordt er nu
toch weer een wegrace gehouden in Hengelo Gld. en wel op Tweede Paasdag.
Een eerste grote bijzonderheid is dat de
start nu vanaf de molen in Varssel plaatsvindt, waar ook de finishlijn is aangebracht en waar grote tribunes de vele duizenden in staat zullen zijn de races op het
zeer overzichtelijke circuit te volgen.
Er komt weer een uitgelezen rennersveld
in Hengelo Gld. in de verschillende klassen.
De berichten luidden dat er méér dan 300
inschrijvingen zijn.
Hamove, die voor de uiteindelijke organisatie garant staat, weet nu reeds dat er weer
buitengewoon spannende wedstrijden de
toeschouwers te wachten staat, temeer
daar meerdere klassen meetellen voor de
puntentelling van het Nederlands kampioenschap.

De oplossing van het probleem van vorige
week was. Zwart 7 schijven op 4 8 9 10 15
28 en 40. Wit 7 schijven op 23 24 29 32 34
43 en 45. Wit speelt 24-20, 15x33, 43-39, 40x
18, 32x5, 33x44, 45-40, 44x35, 5-23, 4-10, 23x
5, 35-40, 5-28 en Wint. Goede oplossingen
van G. Gosselink, J. Masseüink en J. Boudri.
H. Wansink, Pr. Bernhardweg 18

Kind onder auto
Op de Kranenburg gemeente Vorden is
maandagmiddag weer een ernstig verkeersongeluk gebeurd waarbij het achtjarig
dochtertje Veroni van de familie Schotman
aldaar ernstig gewond raakte. Dokter Sterringa verleende de eerste hulp. Het meisje
werd met ernstige hoofd- en beenwonden
ijlings naar het ziekenhuis Het Nieuwe
Spittaal in Warnsveld vervoerd.
Het ongeluk gebeurde omstreeks vier uur.
Het meisje wilde vanuit de richting Ruurlo
per fiets de Ruurloseweg oversteken naar
de parallelweg op De Banenkamp. Zg werd
hierbq geschept door een tegemoetkomende
personenauto van J. W. K. uit Aalten.

GEMEENTENIEUWS
Het spreekuur van burgemeester mr. M.
Vunderink is op donderdagmiddag 8 april
van 4-5 uur i.p.v. vrijdagmorgen.

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar Tan 9-17 uur,
tel. 05753-2345.
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond 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
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 0575015603. Openingstijden: ma., di., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gessloten.
SPREEKUUR OGZO

agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 vx
woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje
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.

Elk 2e pond voor

2 zware kroppen

PRIJS
maximaal 2 kilo per klant
geldig 8, 9, 10 april

Karbonade

Hand goud
reinetten

SCHOUDER 500 gram
elk 2e pond 199

SINAS

2 kilo

HERO LEKKER FRIS
literfles

HOLLANDSE

TOMATEN
500 gram

MARGARINE

Karbonade

ZEEUWS MEISJE
250 gram van 61 voor

HAAS 500 gram
elk 2e pond 299

Handsinaas
appelen
per net

PROFITEER:

VAT OMO
Ossestaart

3,4 kilo

BEGONIA'S

500 gram

DIVERSE KLEUREN

elk 2e pond 125

nnonadesiroop
DIVERSE SMAKEN
fles van 132 voor

NARCISSEN
BOS

Lever
100 gram

DUYVIS
van 195 voor

10 BEREN

200 gram

Royco soep

KAKELVERS

Gekookte ham

DIVERSE SOORTEN
pakje van 99 voor

Boterhamworst
100 gram

Leverworst
(slagers) hele van 248 v.

CHIPOLATASTAM

Eendrank
BETUWE
fles van 198 voor

MAGERE MELK
literfles van 79 voor

Groentesoep

MAGERE VLA

UNOX EXTRA GEV.
van 245 voor

CHOCOLADE/VANILLE
literpak van 123 voor

nu voor

GEZINS-

Wasverz,

VERSE

ROBIJN
van 298 voor

DAGMELK
liter voor

nu voor

Wortelen
A&O KOFFIE
KOEKEN

EXTRA FIJN
literblik van 145 voor

A*O,meer
dan alleen tnaar
voordeuè

pak van 109 voor
PALMOLIVE

SHAMPOO
3 PACKS
MARS
van 150 voor

flacon van 249 voor
A & O TISSUE

keukenrollen
2 stuks van 239 voor

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Blij en gelukkig zijn we
met de geboorte van ons
zoontje
Hendrik Even
Roepnaam

EDDY

Liter JONGE
GENEVER

Inplaats van kaarten
TONNY LENSELINK
en
RIET KETTELERIJ

Lammert en Jannie
Rietman
Warm veld, l april 1976
Geesinkweg 11
„Groot Starink"
Voor de zeer vele blijken
van spontane hartelijkheid, bloemen en kadoos.
die wij bij ons huwelijk
mochten ontvangen, zeggen wij u hartelijk dank.
Mede daardoor werd onze trouwdag onvergetelijk

hebben de eer u, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatsvinden op donderdag 15 april a.s. om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden en de kerkelijke
inzegening om 13.30 uur in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. Veenendaal.
Vorden, april 1976
Burg. Galléestraat 16 / Het Hoge 37
Toekomstig adres: Prins Bernhardweg 15 te
Vorden

Met leedwezen ontvingen wij het bericht van
het overlijden van onze ere-voorzitter, de heer
B. PARDIJS
Zijn inzet gedurende ruim 18 jaar als voorzitter van onze vereniging zullen wij nooit vergeten. Dat hij ruste in vrede.
Bestuur en leden
V.A.M.C. De Graafschaprijders
Vorden, 5 april 1976

MEUBELEN-, T.V.- EN
ORGELSHOW

Receptie van 16.30 tot 17.30 uur in
hotel Bakker te Vorden.

Bert en Liesbeth
Boot

16, 17, 19 april (2e Paasdag) in hotel Witkamp te
Laren (Gld.)

Vorden, april 1976
Brinkerhof 22'

Florijn citroenbrandewijn
liter van 11,25 voor

BOOTZ
LIKEUREN
grote fles van 10,15 voor

Voor de vele felicitaties
in welke vorm dan ook,
die we bij ons 25-jarig
huwelijk mochten ontvangen, zeggen wij eenieder hartelijk dank.
H. Schot
D. Schot-Menger
Vorden, april 1976
Insulindelaan 21
Voor de vele kaarten,
bloemen en geschenken,
die wij bij ons 25-jarig
huwelijk mochten ontvangen, willen wij u allen
heel hartelijk danken.
A. Meenink
G. Meenink-Ligtenbarg
Vorden, april 1976
Zutphenseweg 90

ORIGINELE
JAGERMEISTER
fles van 14,95 voor

Peregas
Old Douro port
per fles voor

Diensten
Goede Vrijdag 16 c p ril
APOTHEEK
zondagsdienst. Uitsluitend geopend
voor spoed recepten
(bellen aan
apotheekdeur).
Dokter STTERRINGA
géén praktijk
De dienst wordt uitsluitend voor spoedgevallen waargeno•
men door dokter
Van Tongeren,
Christinalaan 18,
telefoon 1678
iSSHOW
a.s. vrijdag 9 april in zaal
Schoenaker, KranenburgVorden

WIJN
FRAMBOZEN/BESSEN lifer
ZOETE

SPAANSE WIJN

Gezocht voor onze kleuter van 2/2 jaar: een oppas voor 3 morgens per
week. Mevr. Kiers, Het
Wiemelink 24, tel. 2320
Af te halen: 2 jonge
hondjes. G. Berendsen,
Van Lennepweg 8, Vorden
Te koop: g.o.h. meisjesfiets 8-12 jaar. H. Vliem,
Waarlerweg 2, Vorden
Te koop: jonge konijnen,
groot soort. A. Smallegoor, De Haar 26 Vorden

2e kop gratis
HBM
APPEL^f^k j mm '«^^ •

per stuk

••
SINAS, UP
OF COLA
per glas

BB
AARDAPPELEN DUUR!

PATATES FRITES
per liferblik
PER TRAY 12 STUKS 675

PRISMA KOFFIE
VAN NELLE 250 gram

Te koop: g.o.h. jongensfiets 24 1-3 8. Het Wiemelink 31, Vorden
Gevraagd in Vorden:
woonruimte voor meisje
19 jaar, liefst vrije opgang- Brieven onder nr.
5-1 buro Contact
Te koop: z.g.o.h. bankstel
met losse kussens. H. J. v.
Eist, Het Jebbink 18," tel.
1319
Te koop: donkere kameruitrusting. R. Schmitz,
De Haar 20, Vorden. telefoon 2076
Te koop aangeboden: zo
goed als nieuwe kinderwagen, eventueel met toebehoren; f lessen warmer
en babysitter. Brinkerhof
63, telefoon 2184
Gevraagd: hulp in de
huishouding voor l morgen per week. M. Wargerink-v. Ditzhuvzen,
Schoneveldsdijk 3, Vorden, telefoon 6783
GASSHOW
a.s. vrijdag 9 april in zaal
Schoenaker, KranenburgVorden
JONGE GENEYER
liter Florijn
13,25
liter Hartevelt
13,25
liter Drie Sterren 13,25
liter Supporter
12,—

Café LETTINK
Almenseweg
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

HERMAN TEUNISSEN
en

FRANCIS BURGER
gaan trouwen op donderdag 22 april
1976 om 13.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de R. K. kerk te Kranenburg.

SHOW

SHOW

Openingstijden:
vrijdag 16 april
van 11.00 tot 20.00 uur
zaterdag 17 april van 14.00 tot 20.00 uur
maandag 19 april van 11.00 tot 20.00 uur
Toegang gratis. Koffie staat klaar
SHOW

SHOW

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.
Vorden, april 1976
Toekomstig adres: Brinkerhof 9, Vorden

Heden overleed zacht en kalm, tot onze diepe
droefheid, mijn inniggeliefde broer en onze
geliefde oom

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

WILLEM LINDENSCHOT
in de ouderdom van 85 jaar.
G. Lindenschot
J. van Ark-Kluvers
J. H. Norde-van Ark
D. Norde
G. van Ark
G. J. van Ark-Berenpas
G. J. Maalderink-van Ark
E. Maalderink
en kinderen
Vorden, 4 april 197
De Wehme
De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 8 april in de Ned. Hervormde kerk te
Vorden om 12.00 u^ waarna de teraardebestelling zal plaatshj^fcn op de Algemene Begraafplaats te VordeVom 13.00 uur.
Gelegenheid tot condoleren hierna in ,.De
Voorde", Kerkstraat 15.

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

BROMMERS
Zundapp, Kreidler,
Yamaha, Puch en Peugeot
alle modellen en kleuren uit voorraad leverbaar.
Inruil en financiering mogelijk.

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld . Tel. 05763-7278

Heden werd, toch nog onverwacht, uit ons
midden weggenomen mijn lieve en zorgzame
man en onze vader en opa
BERTUS PARDIJS
op de leeftijd van 68 jaar.
Vorden: J. J. Pardijs-Beekhuysen
Ans Kraxner-Pardijs
Hans Kraxner
Filibert
Vorden, 5 april 1976
Hertog Karel van Gelreweg 7
De begrafenis zal plaatshebben donderdag 8
april om 14.30 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren
in zaal Smit.
Thuis liever geen bezoek. Geen toespraken.

Heden overleed, nog geheel onverwacht, onze
broer, zwager en oom
BERTUS PARDIJS
echtgenoot van J. J. Beekhuysen
op de leeftijd van 68 jaar.
M. Pardijs
W. Pardijs
A. Pardijs-Ellenkamp
G. Heersink
A. Heersink-Hartelman
neven en nichten
Vorden, 5 april 1976

Donderdagavond 14 april zijn wij
wegens familiefeest na 5 uur

gesloten
dus geen koopavond.
Met vriendelijke dank

Sportief pak
met 'n Plus
Kamgaren voor een korrelde snit.
Sportieve aksenten door dubbele stiknaden
en opgezette zakken, f 298,-

Fortex - mode met*n Persoonlijke Plus
MODECENTRUM

ra cebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 1508 b.g.g. 2054

VORDEN - TEL (05752) 1381

Tuintopper

MODECENTRUM TEUNISSEN
RUURLO
OVERTUIGEND IN MODE EN PRIJS
AKTUEEL, JONG EN MODIEUS,
OOK IN DE GROTE MATEN

vanaf

59,00

vanaf

69fOO

Jonge jurkjes
tot maat 44

EN TOCH . . IS

Mantels
jeugdige modellen met zwierige
rokken tot maat 52
vanaf

89,50

ONBETWIST

Blazers

FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT
FIAT

69r50

Zutphenseweg - Vorden

RUURLO
Telefoon 05735-1426

500 rood
600
850 Special
850 Special
127 groen
127 rood
127 geel 3-deurs
127 blauw
127 geel
127 groen 7000 km
128 groen 4-deurs
128 rood
1972
128 rood
128 geel
128 groen
124 groen
124 geel
125 Special

1973
1970
1970
1972
1972
1973
1973
1973
1973
1975
1972
1973
1974
1973
1973
1971
1972
1972

OPELKADETT
1972
OPELREKORD
1970
VW 1300 mooi
1972
VW 1302 metallic
1972
CITROEN 2CV4 rood 1973
RENAULT R4 zeer mooi 1969
BATAVUS bromfiets
TS50
Diverse opknappers o. a.
VW 1300
1970
VAUXH ALL VI VA
1967
DAF 44
1968
FIAT 125 Special
1970
RENAULT R8
1968
AUDI 70L
1970
SPECIALE AANBIEDING:
FIAT 500 LUXE NIEUW MET
SHOWROOMKORTING

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

UW MEUBEL SPECIALIST!
vanaf

OCCASIONS

Stationsstraat 18

voor slechts 1,50
Voor al uw tuinplanten naar
Boomkwekerij - Tuincentrum
M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden - Tel. 05752-1464
Part. verkoop alleen op vrijdag en zaterdag

Japonnen en pakjes
tot maat 52

TEGER

Een Forsythia struik
(bloeiend hout)

- Telefoon 05752-1514

Jasjes
suède en nappa

vanaf 125,00

Korte jasjes
in tinneroy en poplin, ook met
capuchon en knebelsluiting vanaf

89,00

Herenkostuums

Nieuwe oliekachels
met hoge korting
bij
G. Weulen Kranenbarg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

tot maat 656 in klassiek en blazermodellen
vanaf 245,00

Goede en voordelige
damesconfectie
vindt u bij de
grote matenspecialist

Kolberts en blazers
vanaf

89,50

enorme sortering tot m. 656 vanaf

45,00

CONFECTIEBEDRIJF

Pantalons
LAMMERS

Jasjes
suède en nappa
lm. nappa

vanaf 149,50
vanaf 59,50

Grote kollektie
OVERHEMDEN, PULLI'S EN T-SHIRTS

Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten
Spoorbiels
voor elk doel

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurio f

Gegalvaniseerde

golfplaten
alle maten
bij
G. Weulen KranenA rg en Zonen B.V.

Vrijdags koopavond

wluurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811
Kunstgebitten-reparatie

coneoitiii

Drogisterij

Hengelo <gid>

TEN KATE
iutphenseweg 2

tel. 05753-1461

2219

Dansen

Koopje: VW Sprint spec.
ƒ 500.—.
Burghardt, Koningsweg
28, Hengelo (Gld.)

11 APRIL

Vaste plantenkwekerij
„'T MOKKINK"
, Koningsweg 6, Hengelo
Het adres voor
vaste en rotsplanten

Musketiers

GASSHOW
a.s. vrijdag 9 april in zaal
Schoenaker, KranenburgVorden

H.C.I. BOUWCENTRUM
Hummeloseweg 45

Hengelo (Gld.)

Tel. 05753-2121

Uw adres voor
keukens, badkamers, alle bouwmaterialen, open haarden
ijzerwaren, gereedschappen
Openingstijden: maandag t.m. vrijdag van 9-12.30 en
13.30-17.30 uur - zaterdags van 9-12.30 uur
donderdagavonds van 7-9 uur
Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld

Union „Polly" kinderfietsen, zie etalage, reeds
vanaf ƒ 146,—. ,
Westa sportfietsen, dames en heren, geheel kompleet voor ƒ 248,— (Ned.
fabrikaat).
Westa toerfiets, gebogen
buis en grote wielen
f 290.—
Empo paraat damesfiets,
sport met lage instap
ƒ 335,—
Empo „Mgntreal" trimfiets met 5 of 10 versnellingen vanaf ƒ 475,—
Gazelle toer populair met
gebogen buis en grote
wielen, reeds vanaf
f 352,50
Gazelle trimsport met
grote wielen, ook te leveren met gebogen buis, geheel kompleet met roestvrijstalen velgen en kosrellaeers, kost ƒ 563,—
Jet Star kinderfietsen m.
zijwieltjes, vraagt prijs.
Tnruil van elk merk in iedere staat mogelijk.
Ga kijken bij TRAGTER
Vorden
Antieke contoise klokken
en régulateur met garantie. Staande olielampen
en wandolielampen.
Brinkerhof 48, Vorden,
telefoon 2448

Een verzekerde afzet van mijn biggen?
Dat garanderen wij U.
Een unfek systeem voor meer

Stuur mij geheel vrijblijvend nadere
informatie over uw uniek systeem
vooreen gegarandeerde afname
van mijn biggen

zekerheid op uw bedrijf!
Dat biedt Ruvevo:
1. gegarandeerde Aame van al uw biggen.
2. gegarandeerde rMiimum biggeprijs
(bodemprijs).
3. gegarandeerde hoge biggeprijs,
afgestemd op de 1 A-prijs voor slachtvarkens (zie onze afname-prijstabel).
Wat doet Ruvevo nog méér:
1. technisch advies inzake hokkenbouw etc.
2. wij kunnen zorgen voor best fokmateriaal.
3. wij assisteren bij de aankoop van beren.

Ruvevo biedt toch méér dan alleen
kwaliteitsvoeders.

Naam
Soort bedrijf
Straat

—

Woonplaats
Telefoon
Zenden in open enveloppe, zonder postzegel aan:
Mengvoedercentrale RUVEVO b.v.,
Antwoordnummer 32, Ruurio.

Vlengvoedercentr. RUVEVO b.v., De Venterkamp 8, Ruurio, tel.: 05735-1646/1647

-

Het is geen kleinigheid

Er zitten In Nederland en ons deel van de Noordzee
Verstandig met aardgas
honderden miljarden kubieke meters aardgas. Dat is
Onderhoud, werk voor de
bepaald geen kleinigheid.
vakman
Maar we verbruiken ook nog al wat van deze energie,
metz'n goede eigenschappen (veel toepassingen,
.^Xt^w
milieuvriendelijk, onzichtbaar transport, voorraden
^^r
^^^.
dicht bij huis).
^^r
t^ï-\
^^^^
Redenen te over om er zo lang mogelijk mee te doen.
En daarom zouden we nu al op een aantal dingen
^^^^ jfmjSagjL ^^r\
kunnen letten.
^^f
~^fr^
Een voorbeeld: branden uw gasapparaten wel zo
^S^^m
zuinig als dat zou moeten? Hebben ze geen mankefl
±\
menten? Zijn ze wel schoon?
€•! •:£
'
B
Het is verstandig ze regelmatig te laten onderhouden. ^fljff. •
m^^J
:
^"™ • '
^^^P
Door de erkende vakman. Voor 't iets veiliger stellen
van de toekomst.

£T

En voor uw eigen veiligheid, natuurlijk.

^É

^^
^s|X^

^^^

N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zu'phen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

Donderdag 8 april 1976
38e jaargang nr. 5

TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

VORDEN ZEVEN (VETERANE N) BESTAAT TIEN JAAR
BIJ ELKAAR VIER EEUWEN VOETBAL . . .
Zo op het eerste gezicht zal menigeen zijn
schouders ophalen en zich afvragen is dat
nu zo iets bijzonders dat Vonden Zeven 10
jaren bestaat. Bij ed voetbalvereniging Vorden ligt dat wel even anders, want de veteranen die onder de naam Vonden Zeven in
de competittie uitkomen nemen binnen de
geelawarte vereniging een aparte plaats in.
Wanneer er bJV. op vergaderingen een belangrijk voorstel aan de orde is dan wegen
de stemmen van de spelers van het zevende
dikwijls bijzonder zwaar om de doodeenvoudige redenen dat altijd een flink aantal
van hen op de vergadering aanwezig is.
Uit dat oogpunt bezien is het natuurlijk
niet zo verwonderlijk dat sinds Vorden Zeven wend opgericht er altijd wel één of
meer spelers udt haar midden een bestuursfunktie bekleedde. Wat de oprichting betreft die vond in 1966 plaats in het voormalige café De Zon, onder het genot van
een koel glas pils.
Het elftal bestond hoofdzakelijk uit oudeerste elftalspelers die op gegeven moment
voor dut elftal, gezien hun leeftijd, niet meer
in aanmerking kwamen. Het bestuur gaf
toestemming en de veteranen konden in
competitieverband starten.
Gezien hun voetibalervaring bleek alras dat
het zevende (in de beginjaren werd gespeeld onder de naam Vorden Vier, meer
senioren-elftallen kende Vorden toen niet)
voor eïke ploeg een gevreesde tegenstander
was. In die afgelopen jaren werd vijfmaal
een kampioenschap behaald, terwijl het er
naar uitziet dat ook in dit seizoen de kampioenisvlag kan worden gehesen. Met nog
drie wedstrijden te spelen hebben de Vorde-

naren twee punen voorsprong op hun naaste concurrent.
WAT IS VORDEN ZEVEN
ZONDER DAMES?

Waar Vorden Zeven zich speciaal door kenmerkt is de grote supportersschare die het
team begeleid. Wanneer een uitwedstrijd
gespeeld moet wonden dan vertrekt er
meestal een hele stoet uit Vonden, want
vrijwel élke speler is dan vergezeld van zijn
gezin.
De vrouwen spelen dan ook een zeer grote
rol binnen de ploeg. Door die grote onderlinge band bij de dames is het waarschijnlijk te verklaren dat het team nu al tien
jaren in vrijwel dezelfde formatie speelt. De
afgelopen vijf jaren is er b.v. maar één
nieuwe speler bijgekomen. Meer was ook
niet nodig want de heren blijven elke zondagmorgen hun balletje trappen.
Door die hechte band die er bestaat doet
het bestuur nooit een beroep op deze groep
wanneer hier of daar hulp nodig is. Gedurende enkele jaren hebben de spelers van
het zevende met hun dames ook de jaarlijkse feestavond georganiseerd die een
'groot succes wenden.
Een belangrijke rol heeft Vorden Zeven gesipeeld in de huidige relatie die er bestaat
tussen de voetbalverenigingen Vorden en
Ratti. Insiders weten dat hier in het verleden nog wel eens iets aan haperde. Toen
vorig jaar Vorden Zeven een groot internationaal
voetlbaltoernooa
organiseerde
mocht op het Vorden-terrein wegens de
droogte niet gespeeld worden.
Ojm. door medewerking van burgemeester
Vunderink kwamen de veteranen in kón-

takt met het bestuur van Ratti. Hieruit
vloeide voort dat het toernooi op de velden
van Ratti kon worden gehouden en dat er
na afloop in het dulbgèbouw van Vorden
een daverende feestavond plaatsvond waaribrj het voltallige Ratti-toestuur aanwezig
wa.s
WAARDERING VAN HET BESTsUR

Vordens voorzitter Fred Scharrenbarg
toonde zich zeer erkentelijk dat hierdoor 'n
'goede band was geschapen met Ratti. De
waardering die het bestuur van Vorden
voor niet alleen de voetbaüaktiviteiten maar
bovenal voor het gehele team heeft, werd
dezer dagen nog weer eens bewezen.
Tijdens een intieme feestavond waarbij de
heren van Vorden Zeven elkaar plechtig
tot ere-leden bombardeenden (de feestcommissie bood een ieder hierbij een oorkonde
met foto aan) kwam een afvaardiging van
het bestuur het team complimenteren met
het tweede lustrum.
Voorzitter Scharrenibang lichtte zich hierbij speciaal tot de dames. „Zonder jullie
zou Vonden Zeven niet zijn wat het nu is,"
zo sprak hij. Alle dames (18) kregen een
(boeket bloemen alsmede een fles wijn aangeboden. Een geste die bijzonder op prijs
werd gesteld.
Wanneer we de voetbaljaren van de spelers
ibij elkaar optellen (er zijn er zes die al
meer dan 25 jaar aktief spelen en hiervoor
tjzjt. zullen worden gehuldigd) dan komen
we tot in totaal vier eeuwen voetbal en wie
de heren kent weet dat (bijzondere omstandigheden voorbehouden) over enkele jaren
geschreven kan worden: „Vorden Zeven,
vijf eeuwen voetlbalervaring!''

VAN DE
KERKEN
PALMZONDAG IN DE HERV. KERK

A.s. zondag 11 april, Palmizondag, hopen in
de morgendienst een twintigtal jongeren in
het midden van de gemeente hun geloof te
belijden en bevestigd te worden als lidmaat
van de Nederlandse Hervormde kerk en wereldwijd gezien: van de Wereldraad van
Kerken.
Zo willen ook deze jongeren behoren bij de
Gemeente van Jezus Christus. Het belooft
een feestelijke dienst te worden. De te zingen liederen en de Bijbelgedeelten en de
preektekst zijn gekozen in en na overleg
met de a.s. nieuwe lidmaten.
De Jeugdkerk zingt onder leiding van de
heer Hans van Hees een toepasselijk lied.
De samenzang zal begeleid worden door orgel en trompetten: Rudy van Straten en
Gerard Dimmendaal en Hans Denkers.
Na de dienst is er in De Voorde gelegenheid
de nieuwe lidmaten te begroeten en samen
een kopje koffie te drinken.
Er is a.s. zondagmorgen geen dienst in de
Kapel de Wildenlborch. Heel de Gemeente
wondt uitgenodigd samen te komen in de
Hervormde dórpskerk.
KINDER-CRECHE OP PASEN

Op verzoek is er tijden BEIDE morgendiensten op de Ie Paasdag kinderoppas in De
Voorde. Dus ook tijdens de Paasjubel. We
geven dit bericht vnoegtijdig aan de ouders
door.
Natuurlijk is er ook kinder-crèche tijdens
de gezamenlijke Paasdiienst op 2e Paasdag.
Elke zondagmorgen is er kinderoppas voor
de tien-uur dienst in De Voorde, Kerkstraat 15.

HERVORMD WERELDDIAKONAAT
VRAAGT RUIM VIER MILJOEN

Neéltje Johanna Bernarda Langenhoff (d.);

Van de „sectie internationale hulpverlening" te Utrecht, het hervormd werelddiakonaat, is verschenen de lijst met „Projekten 1976". Er zfln interkerkelijk en internationaal te steunen aktiviteiten in vele
landen op genomen, ten bedrage van in
totaal ƒ3.012.180,—. Inbegrepen de verdere behoeften aan bijdragen voor zgn. „stille
hulp", zoals humanitaire hulp aan mensen
onder een vervolgingsregiem, in de loop
van 1976 alsnog aanvaarde pnojekten, bureau- en andere kosten, en extra voorzieningen bij nog onvoorziene rampen, vraagt
het hervormd werélddiakonaat voor dit
jaar om ruim vier miljoen gulden.
De resultaten van 1975 zijn nu bekend. De
inkomsten bedroegen vorig jaar 3.833.711,68
gulden en de kosten die het hervormd werélddiakonaat maakte ƒ475.000,—. Besteed
wend echter ƒ 4.439.557,57 omdat in 1975 de
laatste reserves, die nog uit voorgaande
jaren waren overgebleven, ook werden opgemaakt. Daarom heeft heit werelddiakonaat de diakonieëu en predikanten en zijn
eigen plaatselijke correspondenten in de
hervormde kerk geschreven: „De verantwoordelijkheden die tot uitdrukking zijn
gebracht in het projektenboekje, zullen dit
jaar slechts betaald kunnen worden uit bijdragen die dit jaar binnenkomen. Wij hopen dat u weer met nieuwe moet aan de
gang kunt gaan".
De lijst van 1976 omvat 88 gespecificeerde
pnojekten, in behoefte uiteenlopend van
ƒ 4000,— voor b.v. een instituut voor vorming van zwarte werknemers in Zuid-Afrika en voor vervoersmiddelen op Celebes, tot
ƒ 200.000,— voor hulp aan vluchtelingen en
gereserveerd voor (natuur) rampen. In een
centrale post voor Europa, inbegrepen het
hervormde aandeel voor hulp in Oost-Europa, is in totaal ƒ330.000,— opgenomen.

Ondertrouwd: H. F. M. Helmink en B. Th.
M. de Wit.

Verheugende samenwerking

Eén van de ontwikkelingen in deze jaarlijkse lijst is de vermelding van vijf projekten die aan de Youth for Christ-groepen
in Nederland de mogelijkheid bieden aan 't
hulpvenleningswerk over de grenzen deel te
nemen. Het hervormd werélddiakonaat
„verheugt zich over deze samenwerking".

HET LIEDBOEK VOOR DE KERKEN

Een prachtige bundel. Vele kerken zingen
er samen uit. Ook een goed geschenk voor
de nieuwe lidmaten. Het gaat jaren mee.
En het is goed om samen te zingen. Naam
en datum kan er voor ingeschreven worden.
Echt, een goed geschenk. Een tip voor u?

In dissen tied, waorin bi'j heel volle mensen weurde as ,onbespotten gruunte' en
,terugge nao de natuur' hoge in eure vlagge steet 'eschreven, köj soms wondere
dinge metmaken.
Zondagmiddag, too d'r een betjen motregen veel en 't neet al te kold anvuulen,
bun'k maor es weer op de fletse 'estapt. In de winterdag kump daor neet zo volle
van. Dan blief i'j meespats op d'n heerd zitten braon.
Bi'j un huus dat vrogger boerderi'je was 'ewes, maor now de achterdeuren van glas
wazzen, was un vrouwspesoon in 't höfken an 't wark.
'k Zegge: .Goeienmiddag mevrouw, wil 't nogal met de kwekkoe?'
,We hebben alleen nog maar spinazie gepoot en de groente die u noemt ken ik
niet,' antwoordden zee met un hooghartig gezichte, waorin 't ene oge naor 't spinaziebedde kek en 't andere nao de maone. Zee zei ok nog dat kwekkoe wel neet
volle besunders zol wean, want zee had jao biologie 'estudeerd.
,Now,' zei ik daorop, ,ow veurganger hef ow vaste nog wel wat egund, daor langs
de kante steet nog un heleboel van dat spul. Dat mo'j d'r uutstekken en netjes daor
op un beddeken potten met flink mes t'r onder, dan zo'j es zeen wat un grei a'j
kriegt.'
,lk weet zelf mijn tuin wel in te delen," was 't bitse antwoord.
'k Bun maor wieter 'egaon want daor is toch gin land met te bezeilen, dach ik bi'j
m/en eiges. Too 'k maondagaovund van m/en wark kwamme bun 'k d'r nog effen
langs 'ereen en veduld: ze had de kwekkoe netjes uut 'epot. Ze kon straks wel es
den eersten wean die kwekkoe et bi'j ons in V orden.
H. Leestman

VORDENS MANNENKOOR HULDIGDE
JUBILARISSEN
Tijdens een intieme feestavond van het
Vordens Mannenkoor zijn enkele leden door
het bestuur in het zonnetje gezet, vanwege
het feit dat zij resp. 40, 30 en 25 jaren lid
zijn van het koor.
De bedoeling van deze feestavond was in
eerste instantie dat er nagekaart zou worden over het julbdleumconcert. Helaas kon
dit concert vanwege de vele zieken niet
doorgaan en wordt het thans gehouden op
zaterdagavond 15 mei.
Voorzitter Leo Westerhof bracht deze
avond in de eerste plaats dank aan dirigent Bert Nijhof voor de grote inzet die hij
aan de dag heeft gelegd voor het jubileumconcert. „Dankzij zijn bekwaamheid was
het ons mogelijk om goede solisten van
buiten af aan te trekken. Wij hebben er het
valste vertrouwen in dat hij op 15 mei alsnog het jubileumconcert zal doen slagen,"
alklus sprak voorzitter Westerhof, die vermevr. Nijhof een bloemetje aanFïiUPfa werd overgegaan tot de huldiging
van de heren Derk de Boer en Karel Spiegéleniberg voor het feit dat zij 40 jaar lid
zijn, en nog steeds aktief meezingen. „Derk,
jij bent een steunpilaar te midden van de
. Mede door jouw kennis van muziek
een stimulerende kracht voor het
koor/' aldus de heer Weisterhof.
Tot de heer Spiegelenberg zei hij o.a.: „Jij

Het zevende elftal
van de
voetbalvereniging
Vorden.
Het elftal
waar meer pit
in zit .

NIEUWS

BI'J ONS IN VORDEN

BURGERLIJKE
STAND
Geboren: Banbara Maria Huitink

(d.);

Gehuwd: B. W. Veenstra en C. J. Voskamp;
G. J. Radstake en G. W. Bloemendaal.

WflfflEUUW
Voetbal
VORDEN-BABBERICH 0—0

270 deelnemers
aan verkeersproef
Aan de venkeersproef van Veilig Verkeer
Nederland, welke in samenwerking met de
plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer en
de Rijkspolitie dit jaar in alle 5e en 6e klassen van de Vordense basisscholen werd afgenomen, namen in totaal 270 leerlingen
deel.
Hiervan wisten er 28 het maximale aantal
punten (40) te halen, terwijl er tien deelnemers moesten worden afgewezen. Naast
het venkeersdipiloma onltvingen alle geslaagden het daarbij behorende draaginisigne van Veilig Verkeer.

Door zondagmiddag thuis met O—O gelijk
te spelen tegen Babberich zijn de kansen
op promotie voor Vonden vrijwel verkeken.
De Vondenaren moeten nu nog twee wedstrijden spelen. Zij hebben resp. twee punten achitenstanid op Zelhem en een punt op
Babberich. Weliswaar komt Zelhem nog
naar Vonden toe, maar Vonden moet zelf
uit naar WG Gaanderen, terwijl Babberich
nog twee thuiswedstrijden voor de boeg
heeft.
Wat de wedstrijd tegen Babberich betreft,
hierover kunnen we kort zijn. Hot was een
vrtj rommelig duel, waarbij Vorden gedurende de gehele wedstrijd wel een veldmeenderheM had, die niets opleverde. Wel
kreeg Gerand ter Beest voor de rust een
opgelegde kans. Vlak voor doel miste hfl
echter.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld,
waarbij voor de toeschouwers weinig te genieten viel. Behalve ver in deze tweede
helft toen één der Babbericluspelers een
klap uitdeelde en hij daardoor terecht van
het veld wend gezonden. Vlak voor tijd
werd nog een kopbal van Bertus Nijenhuis
van de doellijn gehaald. De stand bleef echter zoals bq de aanvang: dubbelblank.
YVV 1-RATTI 1: 1—0

BERTUS
PARDIJS
OVERLEDEN
Op 68-jarige leeftijd is in het ziekenhuis te
Zutphen overleden de heer Bertus Pardijs.
In motorsportkrinigen een bekende figuur.
Niet minder dan 18 jaren heeft hij de voorzittershamer van de Vonden motorolub De
Graafschaprijders gehanteerd.
Onder zijn leiding heeft deze motorolub een
flinke bloeiperiode doorgemaakt. Zo zelfs
dat deze Vordense vereniging een nationale en internationale bekendheid heeft verworven met o.a. haar jaarlijkse Achitkastelenrit. Bertus Pardijs heeft aan de gehele
ontwikkeling van deze motorsportvereniging een belangrijk steentje bijgedragen.

Ratti speelde in Doetinchem tegen een der
koplopers YW en leed tegen deze sterke
tegenstander een kleine l—O nederlaag.
Het was vooral van de zijde der thuisclub
een bikkelharde strijd, waarbij YW, doordat een speler het veld uit wend gestuurd,
zelfs met tien man speelde.
De groenwiitten speelden met vijf invallers,
waaronder een goed keepende doelman van
het derde Tijmesen. Het enige en winnende
doelpunt kwam zes minuten voor het einde,
toen Theo Heuvèlink over de bal trapte die
juist voor een toestormende YW-speler belandde: l—O.
SV RATTI 1-SP. AMBON 1: 1—1

Vele toeschouwers waren aanwezig bij de
wedstrijld SV Ratti tegen koploper Sp. Ambon uit Doesburg. Deze toeschouwers waren niet voor niets gekomen want zij kregen een goede en spannende wedstrijd voorgeschoteld.

levert een bijzondere bijdrage op repetitieavoniden en uitvoeringe, door iedereen van
de noodzakelijke muziekJbleden te voorzien.
Daarnaast is de aankleding van de zaal een
speciale zorg voor jou." Beide heren kregen
een wanldbord met daarop hun namen aangeboden.
Vervolgens wenden twee jubilarissen gehuldigd die 30 jaar lid zijn van het koor, t.w.
de heer Biélderman en Van Zuilekom.
Eerstgenoemde, thans ere-voorzitter, heeft
ruim 18 jaar de voorzittershamer gehanteerd en de vereniging in deze funktie vaak
door moeilijke periodes heengeloosd. Jubilaris Van Zuilekom kon wegens een heupoperatie niet aanwezig zijn. Beide jubilarissen kregen de toezegging dat zij een
bandopname zuillen ontvangen van het ju'bileumconcert op 15 mei.
Ditzelfde cadeau zal de heren Oonk en
Bernhard Eykelkamp ten deel vallen voor
het feit dat zij 25 jaar deel uit maken van
het Vordens Mannenkoor. Behalve het zojuist genoemde geschenk kregen de dames
van de verschillende jubilarissen bloemen
aangeboden. Namens de dames van 't koor
bood mevrouw Bielderman de jubilarissen
élk een muziekmap aan.
Na dit officiële gedeelte was het de beurt
aan de gebr. Eykelikamp die de aanwezigen een poas vermaakten met de opvoering van een komische opera.

SV Ratti beperkte zich met verdedigend
voetbal en probeerde dan met snelle uitvallen toch nog gevaarlijk te wonden. Maar
echt gevaarlijk werd SV Ratti nauwelijks.
Ook al omdat men maar met één spits ging
spelen. Tegen zo'n snefflle ploeg is een versterkt middenveld noodzakelijk. Kwam de
Sipitsspeler H. Sloetjes toch in het bezit van
de bal, hfl werd steeds op correcte wijze
afgestopt.
Het spel golfde heen en weer en wekte de
spanning naar de top. Toch kan SV Ratti
van geluk spreken dat vele ballen via lat
en paal weer terug in het veld kwamen.
En ook al omdat doelman H. Ebbink in deze wedstrijd naar een hoogtepunt groeide.
Toch moesten W. Berenpas en J. Nijenhuis
enkele reddingen op de doellijn brengen.
SV Ratti hield het hoofd koel en ging het
spel steeds meer onder controle te krijgen
en waagde zich meer op de helft van Sp.
Amiban. Via de vleugelspelers J. Dijkman
en J. Anendsen werden er toch nog kansen
georeerd, maar de uitstekende doelman van
Sp. Amlbon hield het doel schoon. Rust 0-0.
Met deze stand wend aan de tweede helft
begonnen. Het middenveld wend uitstekend
bezet door invaller G. Bannink die voor de
zieke P. Bielawski was opgesteld en H.
Heyink en L. Toebers.
Een moeilijke middag was het voor H. KI.
Ikkink en W. Stokkink. Die hadden de taak
om de snelle vlegelspelers van Sp. Amfoon
uit te schakelen, wat zij dan op een correcte wijze deden. Voor H. Eggink was de wedstrijd van korte duur. Hij moest na enkele
minuten spelen hot veld verlaten met een
snijwond bij het linkeroog dat gehecht
moest worden.
Toch kwam Sp. Amlbon op een gelukkige
wijze aan een voorsprong door de hulp van
W. StokkinSk. Doelman H. Ebbink was reeds
gepasseerd. StoWkink wilde de bal van de
doellijn halen, maar aan deze bal zat veel
effect zodat hét in hét doel verdween: l—0.
Even was SV Ratti door het eigen doelpunt
aangeslagen. Maar enkele minuten later
kon SV Ratti juichen. Uit een prachtig genomen vrije schop in de bovenhoek bracht
J. Nijenhuis de stand op l—1.
Door deze stand werd Sp. Ambon wat feller en werd SV Ratti met de rug tegen de
muur gedrukt. Maar door gezamenlijk hard
te werken en een geweldige inzet te tonen
kon dit zo begeerde gelijke spel behouden
worden. Een prachtig resultaat van SV
Ratti afd. zaterdag, die de spanning in onze afdeling terugbracht omdat nu Sp. Ambon en Avantt op gelijke voet staan.
SV Ratlti 2 wacht nog steeds op de misstap
van de CJV-ers uit Deventer omdat zQ dan
de ranglijst alleen aanvoeren want ook nu
won SV Ratita 2 weer met 9—3 van Gazélfle 1.

b.v
•

UAARÖEI

spoorstraat 46 ruurlo

rechtstreeks van fabriek aan verbruiker
KATOENCLOQUE EN CRINKLE
ook in folklore- en Mexico-look 90 br.

7,90

COUPONS 10% KORTING

g QQ
^j^**

vanaf
EIKEN LAMELLEN KEUKEN310 cm. kleurWad naar keuze
met: inbouwoven
kookplaat, gas of electr.
afzuigkap, 3 standen

•0;

180 Itr. koelkast- —, M«%e
tijdelijk .
ƒ 2.895--

GEWOLKTE WANDTEGELS
15x15 groen, rose, blauw, p.m2
MOSA WANDTEGELS
10 x 20, type „romance"
p.m2 van 51.50 voor..
WITTE WANDTEGELS
'15x15
MOZAÏEK, verglaasd
per matje 30 x 30
ABC - PLAVUIZEN
.12,5x24

DENIMS EN JEANS
in uni en strepen

KINDERJACKS
kleine stijging per maat

OPEN
HAARDEN
v.a.

325.-

p.m* 20.

idem, formaat 20 x 20

78,50

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

SPECIALE AANBIEDING
KOMPLETE BADKAMER
in div. kleuren
ligbad 1700 mm, kompl
badmengkraan
handdouche + slang
opsteekgamituur kompl.
wastafel kompl.eengatsmengkraan
cc c
planchet spiegel
OOD."

p.ms

vanaf

REGENMANTELS
ook in Schinter of met capuchon vanaf

13.95 —
p.m2

150 breed vanaf

Wij maken onze cliënten er op attent,
dat onze kantoren op

VRIJDAG 16 APRIL 1976

coen POUCUS

(GOEDE VRIJDAG)

gesloten zullen zijn
In verband hiermee wordt de avondopenstelling van 16 april 1976 verplaatst
naar

donderdag 15 april 1976

Openingstijden maandag t.m. vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.30 uur; zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur; vrijdagavond koopavond tot 9 uur. Verheulstraat 2, Doetinchem.

Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota
o

4

BIEDT TE KOOP AAN:

&
OPEL KADETT
ALFA ROMEO 1750
FIAT 128
SIMCA 1100 Special
VW1302
A
FIAT 127
SIMCA 1100 LS
FORD 1600 L
DAF 55
HANOMAG F 20 diesel
gesloten bestel
BED]
AUTOMOBIELBEDRIJF

S
*-i
o

U vraagt, wij mengen.
Er staat in onze zaak een
kleurenmenger van Histor. Met
850 kleuren. Daarmee maken
we waar u bijstaat de kleur die
u hebben wilt. In een paar tellen.
Of 't nou om seringenpaars gaat of clematis- rose.
Wat zegt u? Da's gemakkelijk?
Daar was 't Histor nou precies
om begonnen.

Histor vindt:
gemak dient de mens.
Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat

Vorden

Telefoon 1486

GASSHOW
a.s. vrijdag 9 april in zaal
Schoenaker, KranenburgVorden

5*
o

1973
1969
1970
nov. 1972
nov. 1971
1973
1974
1972
1969

Gevraagd: stierkalveren
voor de mesterij.
W. Heusinkveld, telefoon
05753-1728

NIEUW VAN „PLOEG"

zijn de Multifesta
stoffen

nov. 1971

een fijn katoentje, waar u nou eens alles
mee kunt doen en zelf kunt maken.

BENNIE WENTING

Een gordijntje, jurkje, kleedje, ovenwant,
kussen, schort, enz. . . . noemt u maar op

OFF. TOYOTA-DEALER
_~
_~_ m
Spalstr.
28-30, Hengelo,
tel.. 05753-1256 o
ï*1
R
Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota
_

>^

MULTIFESTA
is 140 breed . . . en de prijs

administratiekantoor
HUIZINGA

14,95
fijner kan het toch niet ?

horsterkamp 15 - vorden

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

05752-1463
• verzekeringen

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's
Geopend 8.30-12.30

• boekhoudingen
• automatische gegevens verwerking
• belastingzaken

GARAGE KURZ

• bedrijfsadviezen

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

Skandinavië — look.
Functionele pasvorm
voor veel gezondheid.

Top in dog.
Voor twenners
in spe e. 27-30OO95

36-42^95

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

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108
Tel. 05750-17332

»*»»»»»»»+»•»»»»»»»»»»»»»+»»»»»»»»»»»»»+»»»+»+»»»»»»»»»+»»»»

KIJKAVOND

BlQ

Remo
Nieuw aspect voor
freetimen - houten
dog in naturel leder.
36-42 OO95

Kom eens kijken, u weet niet wat u ziet !

U kunt bij ons
ferec/if voor:

30*

31-35~

Mini

Komt u ook a.s. vrijdagavond 9 april
onze nieuwe

VOORJAARSKOLLEKTIE
bezichtigen!
Kijk vrijblijvend rond en stel u op de
hoogte wat de nieuwe voorjaarsmode
u brengt.

verstelbare hielband.
Clog met veel f\"jQc
mogelijkheden. J J*^
27-35

Een frisdrankje staat voor u klaar
TOT VRIJDAG VAN 19.00 TOT 21.00 UUR

IcHliel en mode

WULLINK

Vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

/choolclermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Zware eiken meubels
ai fabriek
riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets
Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonkamer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

Voor uw

Neem de oudste !
Elektra, c.v.r gas-, water-,
sanitair-, lood- en zlnkwerk
Nieuwbouw, verbouw en
onderhoudswerkzaamheden

Installatiebedrijf

Neem de beste voor

chemisch
reinigen

WINTERS

GEVRAAGD:

zelfstandige
2e monteur
voor onze auto-afdeling

Autobedrijf Kuypers

Spalstraat 8 - Hengelo (G.) - Tel. 05753-1280
Met volledig erkende Philips- en
Miele-service

,De Achterste Molen'

Dorpsstraat 12-14, Vorden, tel. 05752-1393

Depots:
Fa Aartsen, Stationsstraat 12

BIJENHOPS

H. J. Bennink, Molen weg 11

FUNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Lubbers, Het Wiemelink 15

Pak toch de fiets!
Enorme kollektie van mini tot
race.
Ook uw adres:

Mevr. Mombarg, Kranenburg
en . . . iedere dinsdag ons

Service Station

Fa Kuypers
Telefoon 1393

in Vorden, Wichmond, Baak
telefoon 05780-2290

Dankzij ontdekking van onderaardse gangen in het kasteel vorige
week donderdag en het aldaar
gevonden plm. 400 jaar oude
receptenboek hebben wij
REKLAME
Vrijdag en zaterdag:

Ridderschijven
(namen de heren altijd mee op
kruistochten en dergelijke)

Gevuld schuim
BANKETBAKKERIJ

Marktver. Vorden
Rap, snel en
sportief. Junior
trimmers in
leuke kleuren.

In verband met Goede Vrijdag en
Koninginnedag worden de markten van 16 en 30 april verplaatst
naar resp.
WOENSDAG 14 EN
28 APRIL vanaf half twee

U beticeft geen
Iep-sporter te zün
Een korrekt kostuum en van top tot teen
sportief. Ontdek het aan de luchtige zomer
tweed en de vlotte belijning. Aan u de keus.

J. Wiekart

Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750
Specialiteit: ZWANEHALZEN
Pracht kollektie Paaseieren
Paaseitjes 35 soorten

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist
RIJWIELFABRIEK EMPO
H. B. EMSBROEK B.V.
YORDEN

J. J. Dijker-man
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334

Wij zoeken medewerkers, die onderstaande werkzaamheden voor
ons kunnen verrichten of hiervoor
opgeleid wensen te worden, in de
leeftijd van 18-30 jaar.

Voetbalver. gorden

Ravotten maar
sterk, robuust
en met het

HET BIEZEN VAN FRAMES
EN VORKEN

VOORJAARSVERGADERING

noodzakelijke
voetbed.

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Wilt u gezond brood ?

op 12 april
bouw, aanva

HET MONTEREN VAN RIJWIELEN EN ONDERDELEN
HIERVOOR

in het klubge.00 uur.

AGENDA:
Opening
Notulen najaarsvergadering
Mededelingen
Pauze
Bestuursverkiezing. Aftredend T. Meyer en
H. Schouten (niet herkiesbaar)
Rondvraag
Sluiting

CHAUFFEUR/
MAGAZIJNBEDIENDE
Sollicitaties, zowel schriftelijk als
mondeling, te richten aan: afdeling personeelszaken, Enkweg 17,
Vorden

EMPO

Het bestuur

Probeer dan eens

Gelders tarwe
absoluut vetloos !
Uw warme bakker

Oplaat
Weekendreklame:
KRUIDKOEK EN
KOFFIEBROODJES

WEEKENDAANBIEDING

GASSHOW
en voorlichting van lokale en
centrale verwarming, kookapparaten enz.
OP A.S. VRIJDAG 9 APRIL
in zaal Schoenaker te Kranenburg
U wordt hier van harte uitgenodigd door

EEN NIEUWE BROMFIETS !
Kijk dan eerst bij

KUYPERS
textiel en mode

/chooIcJerman

Instal.bedrijf „Takke"
WILLY WEULEN KRANENBARG
Zelhem

Spijkerbroeken
dames en heren
deze week voor
Uw zaak

en kies uit
KREIDLER, YAMAHA,
TOMOS, PUCH, KAPTEIN
MOBYLETTE, SPARTA
en nu ook PUCH MAXI

VOOR MODIEUZE

denim-artikelen
HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

o.a.:
PANTALONS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Café-Restaurant

BROEKROKKEN

HELMINK

ROKKEN

Medlcr - Tel. 6634
Tank

merkbenzine
Vrije prijzen

bij

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

Dia-avond CJ.V.
op vrijdag 9 april in het Jeugdcentrum, aanvang 19.30 uur.
Leden gratis toegang. Entree ƒ 2,-,
kinderen tot 14 jaar ƒ 1,(Tot de pauze wordt er speciaal met hen
rekening gehouden)

Vdndaarde Handige
HIsforHujples.
Die zijn bedoeld om het verven
met Histor nog makkelijker te maken.
U kunt bij ons kiezen uit een overall,
spetterpetje, lekcirkel, busophanger,
roerhoutje, rechtlijner, handschoenen
en overschoenen.

Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6 . Vorden - Telefoon 05752-1486

KIELTJES
JAPONNEN EN MANTELS
zeer voordelige prijzen !
Grote kolektie

blouses/rokken
vanaf 19,50 en 29,50
MOOECENTRUM

Teunissen - Ruurlo

Vrijdagmorgen 9 april en woensd agmiddag 14 april staan wij op de Vordense markt met...
een enorme
sortering:
CHOCOLADEEITJES

SLAGROOMFONDANTEITJES 250 gram voor 1,25

diverse soorten

AARDBEIEN- OF ABRIKOZENGEBAK

Grote netten
CHOCOLADEEIEREN

GEVULDE KOEKEN

Goede Vrijdag
donderdag 15 april koopavond t/m 9 uur
Goede Vrijdag 16 april
t/m 6 uur geopend

BUURTVERENIGING DELDEN
Ledenvergadering
op donderdag 15 april in café
't Zwaantje.
Agenda: o.a. zomerprogramma

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!
Koop daarom bij een
SPECIAALZAAK
die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !
Kleuren-TV-speciaalzaak

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

250 gram 1,25
2,25

GROTE SLAGROOMTAART

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN 1976

2 pak 2,50

nu 500 gram voor

SUIKEREITJES
ENZ. ENZ.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214
DAK VERNIEUWEN
OF REPAREREN ?
Dakbedekking aan
te brengen met
kwast, rol of spuit.
Voor elk dak.
VRAAG TEN HAVE
ADVIES
Telefoon 08350-3938
Te koop: 2 dwerggeitenbokjes, jonge konijnen gr.
soort en kleine dwergkonijntjes. H. Doornink, v.
Lennepweg 4, na 5 uur
Nieuwe Puch's 4 versnellingen van ƒ 1898,—
voor ƒ 1575,—
Overjarige Puch Maxi's
van ƒ 890,— voor ƒ 800,Nieuwe en gebruikte kinderrijwielen zeer lage
prijs.
FA J. TH. SLOTBOOM
Kieftendorp 11, Hengelo
Te koop aangeboden:
gashaard, gasfornuis, gevelkachel (aardgas), kinderbox en kinderle
(tot 3 jaar). Te bevrag
Burg. Galléestraat 54 te
Vorden
Te koop gevraagd:
kasten, kisten, kl
ken. stoelen, taf
kabinetten, goud en
zilver en grootmoeders-tijd-artikelen
MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
fGld.V tel. 05753-1637
Aan komen lopen: hond
(kees-fox) zwart met
bruin, reu. Af te halen bij
Coobs, Hamsveldsezijweg
2 te Vorden

Twentse krentenwegge

1 pak a 6 stuks 1,40

ZANDKOEKJES OF SPRITS

PAASFIGUREN
AANRIJGEITJES

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

Tevens elke week weer vers, de ouderwetse

Als extra aanbieding:

van 7,- voor 6,50

T. W. Brethouwer
Polstraat 45

„speciaal

Aalten

2e Paasdag
van 11.00
tot 17.00 uur

Diverse
geblokte
blouses
lange en korte
mouwen

v.a. 27,90
icKliel en mode

/chooldermctit
raadhuisstraat tel 1367 vonten

Meubel-

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt!
Of als u sterven moet!
Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12
2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38
3e Bent u op weg naar de hel of de
Joh. 3:36
Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de
E.O.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een
persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.
STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

bij uw zaak
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Let op de vele paas-aanbiedingen in dit blad

Laat nu uw motormaaier of handmaaier

vakkundig slijpen en
reviseren

EXTRA AANBIEDING

Fa Gebr. BARENDSEN

SLAAPKAMERS

SLAAPKAMER zeer modern bruin/beige
ledikant 140x190 met opbouw en spiegel
en 2 royale kastjes
nu voor

475,-

met kast 3-deurs

895,-

SLAAPKAMER
ledikant 130x190 staalkonstruktie macoré/
wit met prima spiraal, 2 ladenkastjes,
2 stoelen en tafeltje
zonder kast adviesprijs 698,- nu
uw voordeel 20%

KIJKAVOND
op 7 en 8 april a.s.
kijkavonden i.v.m.
nieuwe kollektie
MEUBELEN, TAPIJT EN
GORDIJNEN

Wij nodigen u uit
's avonds na 7.00 uur
een kijkje te komen nemen

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo

Telefoon 1261

VORDEN

Zutphenseweg

PRACHT KAMER groen/wit
ledikant 140x190 met opzet en verlichting
2 nachtkastjes met passpiegel,
grote 3-deurs linnenkast
Adviesprijs 1150,- - bij ons
RCK .
uw voordeel 255,Ow%Jj"

Vrijdags koopavond

-

MAAK VAN DE PAASDAGEN
DAGEN!
Neem wat extra's in huis.
Wij hebben voor u:
PAASKRENTENBROOD
PAASROZIJNENBROOD
GROTE SORTERING BROOD
WITTEBROODJES
KRENTENBOLLEN
alles van de warme bakker

ALLE SOORTEN KOEKJES
PAASEITJES ENZ.
Bestellingen gaarne tijdig

uioninginrichiing
Hengelo (Gld.) - Telefoon 05753-1286

A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 26

Vorden

Telefoon 1877

