
Donderdag 9 april 1970
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Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 12 APRIL

Hervormde kerk
8.30 uur ds. Jansen

10.00 uur ds. Jansen

Kapel Wildenborch
10.00 uur ds. Krajenbrink

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Th. P. van Belzen (H. Avondmaal)
19.00 uur ds. N. Schelhaas uit Lochcm
(H. Avondmaal en dankzegging)

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's raterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
I e H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 17.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
van vrijdagavond 18.00 uur tot en met maandag-
avond M. A. Stoop, telefoon (05752) 1762

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

>»#*•

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Roland, zoon van A. Bosch en E. H.
Lenderink.
Ondertrouwd: H. Meenink en G. Oonk; D. J.
Beeftink en A. W. Eggink; P. B. Dalebout en H.
M. Roeterdink.
Gehuwd: J. P. Laus en M. F. T. Radstake; W. van
Wermeskerken en E. Lulofs.
Overleden: Geen.

Groslijst PvdA
De officiële lijst van kandidaten voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen van de afdeling Vor-
den ledenvergadering gelijkluidend als de door de
den van de Partij van de Arbeid is op een gehou-
ontwerpkommissie voorgestelde volgorde vastge-
steld.
De lijst luidt als volgt: 1. G. Koerselman; 2. Mevr.
M. v. d. Heide-v, d. Ploeg; 3. J. Bosch; 4. W.
Kamperman; 5. D. Krol; 6. G. H. Slagman; 7. Me-
vrouw Westerveld-Veerman; 8. W. H. Martinus;
9. G. Stapper; 10. J. G. Hulshof; 11. L. de Boer;
12. G. J. Wolters.

20 jaar De Graafschaprijders
Met 300 leden nationaal bekend

Hoewel men het stilletjes voorbij wil laten gaan,
menen wij toch een artikel te moeten wijden aan
de Vordense Auto- en Motorklub De Graafschap-
rijders die 20 jaar geleden werd opgericht. Dank-
zij een vooruitstrevend bestuur en een stel leden
die het woord 'teamwork' met een hoofdletter
schrijven is de motorklub uitgegroeid tot een ver-
eniging met 300 leden die nationaal bekend is ge-
worden.
Wij hebben geluk, aldus vertelde ons voorzitter
B. Pardijs dat wij zo'n voortreffelijke sekretaris
hebben in de persoon van Rouwenhorst. Jan, die
al van de oprichting af de funktie van sekretaris
uitoefent, is in feite degene geweest, waarop de
vereniging draaide, aldus de voorzitter. Ook in de
periode tussen 17 december 1957 en 13 januari
1959 toen er stemmen opgingen om de vereniging
bij Zutphen of Hengelo aan te sluiten, bleef de
heer Rouwenhorst en de toenmalige penningmees-
ter de heer van Dijk, vechten voor de Vordense
auto- en motorklub. Het resultaat was dan vanaf
die bewuste 13e januari 1959 het crescendo ging
met de vereniging. Pardijs werd op die dag geko-
zen tot voorzitter.

Oprichting

De oprichting van De Graafschaprijders vond
plaats op 23 mei 1950 op initiatief van de heren
Luth, Plomp en Hoornenborg. Het doel was om een
klub op te richten die het houden vnn oriënte-
ringsritten en gezelligheidsritten mogelijk zou ma-
ken. Men startte met 12 leden. Het bestuur be-
stond uit Luth voorzitter, Rouwenhorst sekretaris,
Haverkamp penningmeester en de leden van Ton-
geren, Plomp en Kuipers.
Op 10 juni 1950 werd de eerste oriënteringsrit
gehouden, waaraan door 16 motoren en 11 auto's
werd deelgenomen. Daarna volgde er op 29 juni
een veiligheidsverkeersrit in samenwerking met de
Rijkspolitie Vorden en ^^Idoorin. In de jaren '51-
'52 werd er een kompetUPgehouden met Zutphen
en Hengelo. Een jaar later werd in kombinatie
met Zutphen, Almen en Gorssel de Hemelvaarts-
rit geboren, een rit die inmiddels een jaarlijkse tra-
diti te is geworden. Vanaf 1950 werkte De Graaf-
schaprijders mee aan a^^Oranjefeesten hier ter
plaatse. BehendigheidsAJ^pitrijden, oriënteringsrit-
ten voor schoolkinderen, kortom op de Vordense
auto- en motorklub werd nooit tevergeefs een be-
roep gedaan.

Aansluiting bij de KNMV

In 1953 werd de klub lid van de KNMV. De ver-
eniging telde toen 42 leden. Bij de oriënterings-
ritten waren in die dagen de nachtritten bijzonder
populair. Voor een rit van 180 km (soms zonder
l icht) vond men een normale zaak. Het was in
die tijd toch een vrolijke boel, natuurlijk ook om-
dat het verkeer toen nog niet zo intensief was.
Alles kon. Terugkomende van Zandvoort kregen
we onderweg pech. Vanaf Hilversum namen we el-
kaar op sleeptouw (op de motor) . In één ruk werd
doorgereden naar Vorden. Stapte je dan van de
motor af, dan had je het gevoel dat je arm een
meter langer was geworden, aldus de voorzitter,
die bij de herinnering aan dit voorval zich nog-
eens behoedzaam over de arm streek. En wat te
denken van de avondritten op de Veluwe, als
negers kwamen we in Vorden terug, vulde sekr.
Rouwenhorst aan. Ook de toertochten naar Duits-
land, onder leiding van de heer Poesse liggen nog
vers in het geheugen. Voor een bepaalde aktie
werd er in die tijd een echte cross gehouden rond-
om het voetbalveld waaraan o.a. werd deelgenomen
door de toendertijd bekende renners als ter Avest
en G. Rietman uit Doetinchem. Zonder getraind
te hebben werd de cross gewonnen door de huidige
voorzitter Pardijs op een 500 cc BSA.

Toto

Alsof sekretaris Rouwenhorst al niets te doen had,
verzorgde hij vanaf 1960-1968 ook nog de toto van
de vereniging. Hieruit werd een leuke reserve ge-

UITGAVE
ADRESBOEK VORDEN

Doordat de huisnummers in de buitenwijken
van Vorden gewijzigd zijn en het wel ondui-
delijk zal worden om bepaalde adressen te
vinden, ligt het in de bedoeling om een adres-
boek uit te geven in samenwerking met de
gem. Vorden.
In dit boekje is ook de mogelijkheid om te ad-
verteren, wat natuurlijk aantrekkelijk is voor
de plaatselijke middenstand om ook de aan-
dacht op hun zaak te vestigen.

Diegene die een advertentie in dit boekje wil
plaatsen worden verzocht dit op te geven bij
drukkerij Weevers. Bij voldoende adverten-
ties willen wij trachten om de teLnrs van de
gem. Vorden allemaal op te nemen, wat na-
tuurlijk zeer handig zal zijn inplaats van het
grote boek wat men nu gebruikt.
Ook wordt uw advertentie dan dagelijks ge-
lezen, wat meer effekt zal hebben. Wilt u
even bellen of u 'mee doet?

vormd, waardoor de vereniging weer eens iets kon
organiseren. Het 10-jarig bestaan werd in 1960 ge-
vierd met een geslaagde feestavond. De klub telde
toen 70 leden.

Oost-Gelderlandrit

In 1962 werd voor de eerste maal de Oost-Gelder-
landrit georganiseerd, samen met Harfsen, Lochem
en Hengelo. Dit evenement is tot een groot motor-
sportgebeuren uitgegroeid. Vanaf 1963 maakte de
heer Bielderman als penningmeester (in opvolging
van de heer van Dijk) eveneens deel uit van het
dagelijks bestuur. De overige bestuursleden zijn
momenteel: Pardijs, Jansen, Klein Brinke, Wols-
heimer, Meutstege en Rothman.

Crossterrein leverde kampioenen op

In 1964 kreeg De Graafschaprijders de beschikking
over een crossterrein, beschikbaar gesteld door de
gebrs Gotink en de heren Regelink, Groot Roes-
sink en Reerink. Er kwam onder leiding van de
heer Janssen een crossbestuur. Het resultaat van
dit alles was, dat er elke zaterdagmiddag wordt ge-
traind. Het sleutelen aan de motoren vond plaats
in de keet achter de fam. Janssen aan de Hengelo-
seweg. Het crossterrein heeft zijn vruchten terdege
afgeworpen, want nationaal zorgden leden van De
Graafschaprijders op gebied van crossen en be-
trouwbaarheidsritten voor daverende suksessen. En
.niet te vergeten op het gebied van oriëntering»-
ritten. Wat deze laatste kategorie betreft: Pardijs
werd kampioen van Nederland (bromfietsenduo),
Rouwenhorst nationaal kampioen motoren (solo).

Het klubteam bestaande uit de heren Rouwenhorst
Klein Brinke, Bakker, \Volsheimer en Hendriks
werd in '68 kampioen van Nederland. Voorts wer-
den er door Rouwenhorst, Pardijs, Klein Brinke,
Wolsheimer en W. Rouwenhorst provinciale titels
behaald. Bovendien Agfed ook nog een motor- en
een autoteam provinciBrl kampioen.
Wat de betrouwbaarheidsritten betreft , daar gooi-
en Veenstra, Padijs, Bielderma.n, Bergsma, Len-
selink enz. telkenjare hoge ogen bij de diverse
ritten. Als klap op de vuurpijl werd vorig jaar
Jan Oosterink kampijfc| van Nederland crossen
250 cc junioren. Tale^ris er bij De Graafschap-
rijders dus in ruime mate aanwezig.

Hoog aangeschreven

Door al deze resultaten staat de Vordense auto-
en motorklub in Nederland hoog aangeschreven.
Dit bleek o.a. vorig jaar toen De Graafschap-
rijders in samenwerking met enkele zustervereni-
gingen de vererende opdracht van de KNMV kreeg
de kampioensrit 1969 te organiseren. De Acht-
kastelenrit, toerrit en oriënteringsrit die de vereni-
ging in 1968 voor het eerste organiseerde, blijkt
een groot sukses met vele buitenlandse deelnemers.
Wat natuurlijk ook enorm aan de populariteit en
bekendheid van De Graafschaprijders heeft bij-
gedragen, is o.m. dat sekretaris Rouwenhorst ook
nog ca 12,5 jaar sekretaris van de KNMV afd.
Gelderland is geweest, dat penningmeester Bielder-
man is doorgedrongen tot lid van de centrale sport-
kommissie van de KNMV, terwijl Pardijs zitting
heeft in de tecnhische kommissie (keuren van de
motoren). Dit alles heeft zonder meer good-will
gekweekt, aldus het bestuur.

Vele leden van buiten Vorden

Opmerkelijk is dat van de 300 leden die De Graaf-
schaprijders telt, er velen van buiten Vorden ko-
men. Dit komt aldus het bestuur, dat men in Vor-
den het gevoel heeft er bij te horen. Er heerst een
gezonde geest in de vereniging en iedereen is
enthousiast. Wat bijv. te denken van de heren
Klein Brinke en Wolsheimer die dl jarenlang oriën-
teringsritten organiseren en telkens weer met even-
tueel enthousiasme. En dan de jaarlijkse feestavond
dit is iedere keer weer een evenement waar de leden
naar toe leven, waardoor ook de 'vreemde' leden
zich onmiddellijk thuisvoelen. Leden die Vorden
verlaten vanwege veranderde werkkring of i.d. kom
je op deze feestavond weer tegen.
Het bestuur Is de plaatselijke autoriteiten zeer er-
kentelijk voor de medewerking, die men altijd on-
dervindt. Voor het organiseren van wedstrijden
tegen betaling (door uiteraard toeschouwer) voelt
het bestuur niets. Men is van mening dat het leuke
in de vereniging dan zal gaan verdwijnen wanneer
er centen aan te pas komen. Laten wij maar liever
crossen op zaterdagmiddag, dat houdt de weke-
lijkse vlam branden, aldus voorzitter Pardijs.
Ter versteviging van de onderlinge band geeft De
Graafschaprijders ca 6 maal per jaar een klubblad
uit. Het sekretariaat hiervan berust bij, ja u raadt
het al, sekretaris Rouwenhorst, waarvan voorzitter
Pardijs zo t ref fend opmerkte: 'Je moet iemand
hebben die de huishouding regeert en wij prijzen
ons gelukkig een dergelijk iemand in de vorm van
onze sekretaris te hebben'.

Schrikdraadkontrole
H.H. Landbouwers. U wordt er op attent gemaakt,
dat u bij gebruik van een schrikdraadinstallatie
in het bezit moet zijn van een door een deskundige
opgemaakt bewijs, geldig tot l april van het jaar
volgende op dat van aangifte.

Dash groeit nog steeds
De volleybalvereniging Dash ziet haar ledenaantal
nog steeds gestadig toenemen. Men heeft nu ca
80 leden en neemt met vijf seniorenteams (2 dames
en 3 heren) en 2 jeugdteams deel aan de kompe-
titie. Oorzaak van deze groei is ongetwijfeld de
'open brief' in Contact, waarop veel reakties kwa-
men. Op de in zaal Eskes gehouden vergadering
sprak voorzitter Sligte hierover zijn vreugde uit.
Hij kon een flink aantal leden verwelkomen.
Nadat door de heer Stijl eerst een kleurenfilm was
vertoond van de verleden jaar gehouden avond-
vierdaagse, werd het huishoudelijk deel van deze
vergadering afgehandeld.
In de vakature van sekretaresse, wegens het ver-
trek van mej. Schoenaker, werd voorzien door ver-
kiezing van mevr. v.d. Sligte-Oosterlaar. Naast de
de heer v.d. Sligte als voorz. bestaat het dagelijks
bestuur van 3 personen uit mej. Koning en de 2
reeds genoemde personen. Wedstrijdkommissie:
mevr. van Houte-Denkers en de heer Krol, jeugd-
kommissie: de heren Westerveld en Tiessink.
Uit het financieel overzicht van mej. Koning bleek
dat de vereniging gezond is. Besloten werd dat de
vervoerskosten voortaan uit de verenigingskas zul-
len worden betaald. De kontributie werd verhoogd
tot ƒ 3,50 per lid (senioren) ƒ 2,50 voor junioren
f l ,50 voor aspiranten. Hierna werd de begroting
voor 1971 behandeld, welke een bedrag aan in-
komsten vermeld van ƒ 2600,- en aan uitgaven
ƒ 2100,-. In de kaskommissie werden benoemd de
heren van Houte en Denkers.

AGENDA

Iedere dinsdagavond
Evangelisatiesamenkomst in het nutsgebouw

Elke vrijdagmorgen weeKmarkt
Dinsdagavonds bridgeclub in hotel Bakker

9 april Ringvergadering Hervormde
Vrouwengroepen te Almen

11 april Bal voor gehuwden en verloofden
in ,,'t Wapen van 't Medler"

11 april Jeugdtoneel uitvoering in zaal
Schoenaker Kranenburg

13 april Ledenvergadering s.v. Ratti
in zaal Schoenaker

13 april Vergadering GMvL in „'t Wapen
van Vorden"

13 april Rekreatiemiddag voor bejaarden
in café de Zon

15 april Hervormde Vrouwengroep Linde
15 april Quiz-avond Ned. Bond van Plat-

telandsvrouwen
18 april Uitvoering Vordens Toneel in het

Nutsgebouw (bal na)
18 april Jong Gelre discobal
19 april Zangdienst in de Hervormde kerk
21 april Jaarvergadering Ned. Chr. Vrou-

wenbond
22 april Voorlichtingsavond Ned. Bond

van Plattelandsvrouwen
23 april Hervormde Vrouwengroep dorp
23 april Bejaardenkr. nutsgeb. 14.15 uur
23 april Ledenvergadering Prinses Juliana-

school Wildenborch in de school
23 april Vrouwenvereniging Wildenborch
25 april Jong Gelre voorjaarsvergadering
25 april Beatclub Turn in zaal Schoenaker
26 april PCC-rit De Graafschaprijders
29 april Jaarlijkse reis Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
7 mei Hondenrally Vordense Honden

Club vanaf café Eskes
20 mei Lezing Ned. Chr. Vrouwenbond
20 mei plattelandsvr. 't Wapen v. Vord.
29 mei Feestavond biljartkring De IJssel-

kring in zaal Schoenaker
30 mei Uitvoering Nutsblokfluit

en melodica-klub

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
tussen- of bijgevoegd.

Gemeentcvcrgadering Gereformeerde kerk
In deze gemeentevergadering sprak de heer Ver-
woerd, reklasseringsambtenaar, tevens ouderling
van de kerk over zijn reklasseringswerk. Op zeer
duidelijke wijze en met humor doorspekte inleiding
werd dit werk uit de doeken gedaan.
Verschillende praktijkgevallen werden door spre-
ker naar voren gebracht waarin de aanwezigen een
kijkje achter de schermen ontvingen van dit zo
belangrijke werk van de 35000 gevallen die in ons
land is behandeling zijn.
Na de pauze werden een groot aantal vragen op
de spreker afgevuurd welke hij op zijn eigen kalme
manier uitstekend wist te beantwoorden. Verder
kwamen in behandeling de rekening der kerk over
het afgelopen jaar alsmede de begroting voor 1970.
De voorzitter ds Th. P. van Belzen, dankte de
spreker voor zijn deelname aan deze gemeentever-
gadering alsmede de kommissie van beheer voor
haar werk.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

A Ons koekje van de week!

Melange de Luxe
250 gram per pak voor

*
U&tde,
SLAVINKEN

RUNDERSTAART

3 stuks

500 gram

98
158

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN

ZURE ZULT

SNIJWORST

HAMWORST

LEVER

500 gram

150

150

150

100

gram 59

gram 89

gram 99

gram 89

GEKOOKTE GELDERSE
aan stuk 200 gram 99

eten, wy vandaag?
Maandag 13 april

Bij aankoop van

500 gram
FIJNE VERSE WORST

Hierbij
PRACHT BLOEMKOOL 149

Dinsdag 14 april

Bij aankoop van

198
Hierbij 500 gram
GEKOOKTE BIETEN

Woensdag 15 april

Bij aankoop van

500 gram
VLEESGEHAKT

Hierbij 500 gram
PANKLARE ANDIJVIE

218

PROFITEER NU

GEZINSFLES

Jus d'Orange
DEZE WEEK PER FLES

SINAAS-
APPEL- OF

FRAM-
BOZEN-

LIMONADE
ftper fles

79

RAAK UP

Liiterfles

63

elke 2e fles

49

24 flesjes

CLASSE
ROYAL BIER

nu nog

650

Setje met
3 flesjes

HAARVER-
STEVIGER

nu voor

69

Oersterke

DWEIL

profiteer nu

89

NIEUW KWIEK EIWITRIJK

tarwebrood
HELPT U SUTOK EN GEZOND BLIJVEN

Kwatta

CHOCOLA-

DEREPEN

nu 4 dikke voor

98

De Heer

BAK J ES BON-
BONS DE

LUXE

van 1 55 voor

139

3/4 literpotten

APPEL-

MOES

nu 2 potten

89

Geweldig

lekker

3 STUKKEN

NUTS

69

Maggi

KIPPE-
SOEP

2 zakjes

89

KARVAN
CEVITAM

per fles

van 1 95 voor

159

1/1 kg Marie

BISCUITS

per blik

169

Italiaanse

TOMATEN-
PUREE

6 blikjes

89

Pyramide

LUCIFERS

3 pakken

75

400 gram

CHOCA
BOTERHAM-

KORRELS

deze week

98

stofdoeken
<J\ocftfce ea (buut
JONGE RAAPSTELEN

BANANEN

MALSE KASANDIJVIE

SINAASAPPELEN

kilo

kilo

kilo

2 kilo

KOMKOMMER per stuk

MALSE KASSLA 2 kroppen

89

98

98

185

69

79

NU 2 STUKS SLECHTS ^^^^^

3/4 literpot

KOMKOM-
MER-

SCHIJVEN

49

3/4 literpot

ZILVER-
UITJES

nu per pot

89

Bij ƒ 10,- aan
boodschappen

1 1
doos

KERSEN-
BONBONS

voor

125

1 6 stuks

MANDOLINE
KOEKEN

deze week

89

Zo lang de
voorraad

strekt

HEERLIJKE
BUSKOEK

voor

89



Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeau's, ter
gelegenheid van ons hu-
welijk, betuigen wij onze
hartelijke dank.

H. Lichtenberg
M. Lichtenbcrg-

I lukvoort
Vorden, april 1970
Lindeseweg 5

Daar het mij onmogelijk
is iedereen persoonlijk te
bedanken voor de vele
blijken van belangstelling
bloemen en cadeau's, ont-
vangen bij mijn 40-jarig
jubileum bij de PTT, zeg
ik allen langs deze weg,
mede namens mijn vrouw
en kinderen, hartelijk
dank.

Th. Eckhardt
Vorden, april 1970

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
het medeleven door het
plotseling overlijden van
onze lieve broer, zwager
en oom
Hendrik Jan Vrccnuin

Fam. Vlogman
Fam. Vreeman

Vorden, april 1970

Voor het medeleven ons
betoond bij de ziekte en
na het overlijden van on-
ze lieve man, vader en
grootvader
Willcm Dijkman
betuigen wij u onze op-
rechte dank.
H. Dijkman-Meenink
Kinderen en
kleinkinderen
Vorden, april 1970

YQOR

NAAK:
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeUreffendI

Zutphenseweg - Vorden

Wij danken mevr. Kelder
voor de goede hulp bij
het schoonmaken van de
school op 't Hoge.

Gcrrit

Te koop aardappels,
rode ster, bij
G. Tjoonk, Wiersser-
allee l Vorden

Nog een paar dagen vrij
voor onderhoud en spit-
ten van tuinen.
Tel. 1962

Gevraagd: leren brom-
fiets jack
H. Smallegoor, Almen-
sew. 58 Vorden tel. 1723

Mevrouw S. Thate-Crol
„Den Bramel" Vorden
vraagt een beschaafde
hulp in de huishouding
voor enkele ochtenden in
de week

Konijnen te koop, Nieuw
Zeelanders 3 mnd, voed-
sters en rammen bij
Hummelink 'De Heuve'
Spieker weg 4, Vorden

B.z.a. jonge man leeftijd
22 jaar voor de zaterdag
in bezit van rijbewijs
Brieven onder no. 1-1
bureau Contact

Gevraagd hulp in de
huishouding. 2 ochtenden
of 2 middagen per week
Aanmelden na 19 uur
Zutphenseweg 47 of
tel. 1956

Te koop eerlijke dragen-
de 2e kalfskoe a.d. telling
15 april en een paar voet-
balschoenen mt 38
H. Kettelerij, Zutphen-
seweg 54, tel. 1508

B.z.a. boerenzoon 17 jr
voor hulp tijdens de
vakantiemaanden
Brieven onder no. 1-2
bureau Contact

Op zaterdag 11 april hopen onze ouders \
en grootouders i

H. WAGENVOORT
en
H. W. WAGENVOORT-OLTHOF

hun 40-jarige echtvereniging te herden- II
ken.

Hun dankbare kinderen en I
kleinkinderen <

Warnsveld, april 1()70
't Olthof Dcnncndijk H

Gelegenheid tot feliciteren van 14.00 tot
15.00 uur aan huis.

aaaemOIOIOICKK^^

' '•
l

Heden overleed in volle vrede, mijn lieve
man, onze vader en grootvader

GERRIT KLARENBEEK
echtgenoot van H. Plant

op de leeft i jd van 82 jaar.

„De l leer is mijn l Icr i lcr"

Vorden: 11. Klarcnbeck- lMant

's (i'ravcnhage: C J. klarenbeek
T. Klarenbeek-Volker

Zutphen: J. W. Klarenbeck-Wassink

en kleinkinderen

Vorden, 2 april l l > 7 < )
Ruurloseweg 36

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op
de Algemene Begraafplaats te Vorden.

In de vrede van Christus is van ons heenge-
gaan, voor/ien van de genademiddelen der
11. Kerk, on/e dierbare moeder, behuwd-,
groot-, overgrootmoeder en schoonzuster

GRADA THEODORA MEKKEVELD
weduwe van Wilhelmus Mokkink

in de ouderdom van ruim 93 jaar.

Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

Vorden: .1. F. W. Mokkink
C,\ I I . Mokkink-Hendriks

Kerkrade: Zuster Sidonie

Vorden: 11. Mokkink

Klein- en achterklein-
kinderen

Vorden, O april 1970
Kranegoorsdijk D (>0

De plecht ige ui tvaart /al plaatsvinden op
donderdag 9 april om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de I I . Antonius van Padua te
Vorden Kranenburg, waarna de begrafenis.

lieden is in volle vrede van ons heengegaan,
mi jn lieve vrouw en on/e moeder, grootmoe-
der en zuster

GEERTRUIDA GERHARDA HENDRIKS
echtgenote van P. G. van Asselt

in de ouderdom van 70 jaar.

Moeder getuigde: „Mijn Heiland
is mijn l lerder".

Uit aller naam:

Vorden: P. G. van Asselt

C J roningen: ( J . H e n d r i k s

Vorden, 6 april 1970
Lindeseweg 21

De rouwdienst wordt gehouden in de Herv.
kerk te Vorden donderdag 9 april om 13.30
uur, waarna de teraardebestelling zal plaats-
vinden op de Algemene Begraafplaats te
Vorden om 14.30 uur.

Gelegenheid tot condoleren in eafc-restau-
rant „'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit) na
de begrafenis.

l leden overleed ons geacht bestuurslid,
de heer

T. SCHOTSMAN

Bestuur en leden
ANAB afd. Vorden

Vorden, (> apr i l 1970

Met ontroering geven wij kennis van het
overlijden van ons geliefd trouw medelid

GEERTRUIDA GERHARDA
VAN ASSELT-HENDRIKSEN

oud 70 jaar.

Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij
zijn van de Heer. Rom. 14 : 8.

Hervormde Vrouwengroep Linde

Vorden, 6 april 1970

Na een langdurig en moedig gedragen lijden
overleed in het Berkelpaviljoen te Zutphen
on/e lieve vader, behuwd- en grootvader

TEUNIS SCHOTSMAN
weduwnaar van Chr. te Brake

in de ouderdom van 64 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

J. Schotsman
B. Schotsman-Koopman
1 1 . Schotsman
11. Harmsen-Sehotsman
H. Harmsen
G. Klein Nengerman-Schotsman
A. Klein Nengerman
T. v. d. Mcene-Schotsman
J. v. d. Meene
Teun en Dienie
1 1 e in
en kleinkinderen
Huisgenoot H. J. Schouten

Vorden, (> april 1970
Lekkerbekje 2

De begrafenis zal donderdag 9 april plaats-
hebben om 13.30 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.
Zij die de overledene de laatste eer willen
bewijzen worden daar verwacht.

Heden behaagde het de LIere uit onze fami-
liekring weg te nemen

TEUNIS SCHOTSMAN
weduwnaar van Chr. te Brake

in de ouderdom van 64 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Wed. H. Schotsman-van Essen

1 1 . Schotsman

C. .1. Schotsman
H. Schotsman-Nieuwenampscn

A. Schotsman

K. Schotsman

Vorden, <> april 1(>70

Wegens sterfgeval donderdag 9 april

CESLOTEN

Bakkerij - Linde

Een Levi's „Crimper'
moet je knopen

Want dat is de originele blue
jeans, die je één maat groter
koopt. Daar ga je mee onder de
douche. Of je duikt er mee in
zee. Krijg je tenminste een broek
die precies zo „op maat" voor
jou gemaakt is, als een schilletjc
voor een appel. Alleen moet je
'm wel knopen. Want Levi's
maakt nou wel zo'n krimpende
broek. Maar krimpende ritsen
bestaan niet.

Levi Strauss dealer:

Wapen- en sporthandel

artens
steedf doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

HAAL DE LEVI'S BROCHURE
'70

maakt uw tapijtkeus makkelijk.
Met Desso

Desso is nu eenmaal het grootste merk, Desso biedt ook
de grootste keus: in kleuren, in kwaliteiten, in prijsklassen.

Daarom zullen wij onze kollektie graag laten zien.
Ziet u meteen wat wij bedoelen met vakmanschap!

Hier slechts een greep uit onze Desso-kollektie!

Desso-VALENCIA
Een zeer slijtvaste Desso
kwaliteit (Enkalon) - 86.000
poollussen per m2 - dub-
bele juterug - gemakkelijk
in onderhoud, stofzuigen
vanaf de eerste dag - 10
prachtige kleuren, absoluut
lichtecht - in 300 en 400 cm
breed - f. 32,25 per m2.

Desso-
PAMPLONA
Van de wollig aandoende
Acryl-vezel (Courtelle) -
hoog/laag pool, daardoor
aparte oppervlakte-struk-
tuur - dubbele juterug -
gemakkelijk in onderhoud,
stofzuigen vanaf de eerste
dag - 6 warme, lichtechte
tinten - 400 cm breed -
f. 27,25 per m2.

Desso-650
Een slijtvast Desso-tapijt
(Enkalon) - 73.000 pool-
lussen per m2 - dubbele
juterug - gemakkelijk in
onderhoud, stofzuigen van-
af de eerste dag - 10 bril-
jante kleuren, volkomen
lichtecht - 300 en 400 cm
breed, ca. f. 27,25 per m2.

Vakkundig gemaakt Desso-tapijt
kunt u beter vakkundig laten leggen.... door ons!

U hebt er dan veel langer plezier van.

BLAUWE ASBEST

golfplaten
GOEDKOPER DAN OOIT

lengten 153, 183, 213, 248, uit voorraad leverbaar.

DOE-HI T-Z J CEN1 IM
HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN
TELEFOON 05752-1486

Hoe verwarmt u
uw tweede
kamer?
(en ook uw derde, vierde, vijfde enz.)

Doet u dat het liefst met aardgas-
centraleverwarming? Gelijk hebt
u, want aardgas is schoon en
voordelig.Geen zorg over de
brandstofvoorraad: de gasbuis
zorgt voortdurend voor aanvoer.
Geen zorg over de bediening:
de thermostaat denkt voor u aan
de juiste temperatuur. Geen zorg over de installatie: die is bij ons
in vertrouwde handen. Vraagt ons eens vrijblijvend
inlichtingen.

LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK
Het Hoge 26 Telefoon 1656

LANDELIJK ERKEND GASFITTER

Blaupunkt radio en televisie - Fa Bredeveld
Eerste klas reparatie-inrichting! Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 3813



OPGELET1.!

Alweer kwam er een trailer vol keukens binnen! Ja. en alweer gaan ~e er
voor verrassend lage prijzen de deur uit!

Zo gaat het nou bij het Doe~het-:elf centrum. Door de steeds groeiende klanten-
kring en dus snellere omzet, zijn wij in staat u keukens aan te bieden ver onder
de normale prijzen!

Ziet en overtuigt u!

KUNSTSTOF KEUKEN
100 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad f 195,-
165 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad f 377,-
180 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad f 404,-
200 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad f 450-
enz. enz. enz.

KEUKENBUFFET
bestaande uit: 2 onderkasten, 2 laden, l werkblad, 2 boven-
kasten,

Kompleet met ingebouwd stopkontakt en wekker,
100 cm breed, geen ƒ 320,~

BIJ ONS ƒ 230,-

(alle prijzen exclusief btw)

Ook leveren wij wandtegels en vloertegels, kranen, mengkranen, af voer materiaal
koperen buis, wastafels, enz', enz.

Dus alles onder één dak, wat een gemak! Bij:

DOE HET ZELF CENTRUM
HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN - TELEFOON 05752-1486

In onze afdeling winkel hebben wij plaats
voor een

VERKOOPSTER
(of leerling-verkoopster)

Inlichtingen dagelijks aan de zaak.
Na s avonds 7 uur Wilhelminalaan 8

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

Burgemeester en wethouders van Vorden
maken bekend, dat er in de maand april 70
geen zitting voor woningzoekenden zal wor-
den gehouden.

Vorden, 9 april 1970.

Burgemeester en wethouders,

de burgemeester,
van Arkel
de sekretaris,
J. Drijfhout

NIEUWE MEUBELEN?

Natuurlijk eerst kijken bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

"ELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

A.S. ZATERDAG 11 APRIL

Bal voor gehuwden en
verloofden
Muziek:
„THE MOODCHERS"

Aanvang 1().30 uur.

Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Cïebr . Kykelkamp Kuurloseweg 114
Vorden

1970
HEREN KOSTUUMS
moderne dessins - vlotte modellen

reeds vanaf f 149,-

KOLBERTS
moderne dessins

vanaf ƒ 59,-

BLAZERS
in donker blauw, donker groen en bruin

f89,-

PANTALONS
moderne kleuren en modellen

vanaf ƒ 27,50

TERLENKA REGENJASSEN
reeds vanaf ƒ 59,-

ZIE ETALAGE!

fa.£Schoolaerman
^̂ ^̂ •̂  l lf\ Slnllrfll A /^ A M f t l l L l ISVOORHEEN A.G.MELL INK

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommclschudders
Strooiers cnc.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

VOOR41 UW

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds

Zutphenseweg - Vorden

VERDUBBEL
UW

(binnen 10 jaar)

Schuldbrieven met
rentebijschrijving

Stukken van
f 500,- en M 000.-
Alle inlichtingen:

Vorden:

W. ter Haar
H. K. v. Gelrew. 3

overdag tel. gem,
huis 05752-1541

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

In alle gevallen blijft
uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem, tel. 08344-414

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Te koop of te huur ge-
vraagd: Bouw- of wei-
land. Inlichtingen bureau
Contact

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

Kurkbehang
UITERWEERD

G ras weefsel
UITERWEERD

Behangtegels
UITERWEERD

Fabeltjes-
behang

UITERWEERD

KEUZE UIT MEER
DAN 200 DESSINS

Auto-
behang

UITERWEERD

Houtbehang
UITERWEERD

Beatbehang
UITERWEERD

Kleuter-
behang

UITERWEERD

RUIME PARKEER-
GELEGENHEID

Plakplastic
voor deuren

UITERWEERD

Toilet-
ventilator
UITERWEERD

Bagetlijsten
UITERWEERD

Suwide
UITERWEERD

Raam-
ventilator
UITERWEERD

Plafondtegels
UITERWEERD

TE HUUR: BEHANG-
AFSTOOMAPARATUUR

Marmoplast
UITERWEERD

Autolakken
UITERWEERD

Kleurlakken
UITERWEERD

Kurust
UITERWEERD

Traktor-
verven

UITERWEERD

Witkalk
UITERWEERD

ALUMINIUM JALOEZIEëN
5 en 3 1/2 cm breed

UITERWEERD

Verhuur
gelcgcnheidsklcding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij. Rozen-
hoflaan l , Zutphen,
telefoon 2264

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkenshandel
Vorden ,. Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poeliersbedr.
Rossel

I'1«Ï1Ö3 Hengelose-
t v"»-*» 5 ,weg l

tel. 1283

Geen tarief- of handwerk
en toch goed verdienen,
plus mooie japonnen
leren maken.
Dat kan bij confectiebe-
drijf Lammers!
Kom eens praten natuur-
lijk vrijblijvend. Raad-
huisstraat 16a, tel. 1971

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

8J4% RENTE
stukken a ƒ l .000 —

Inlichtingen en prospekti
bij de heer
W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

HuSh
Van piqskin. Vccrtjelicht.
Makkelii 'houden.

voor iedereen
Vele tinten en iroHrl'en.
Voor man. Vrou.v

koopt u bij:

Hét Schoenenhuis
FA JANSEN
Dorpsstraat 34 . Vorden

u weet wel:
4

van de televisie

Flamingo behang
Alles VOOÏgeverfd, dus lieht- en
kleurecht.

Van ƒ 2,35 tot ƒ 4,50 per rol.

Plaktafel en gereedschap in
bruikleen, gratis thuisbezorgd.

DROGISTERU „De Olde Meulle"
J. M. van der Wal & Zn

gediplomeerd drogist

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts f 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Voor goede
rijwielreparatie

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER



Ttveede blad Contact - Donderdag 9 april 1970 - No. l

Nagekomen familie-advertenties

Heden overleed, na een geduldig gedragen
lijden, onze beste zwager en oom

TEUNIS SCHOTSMAN
•weduwnaar van Chr. te Brake

in de ouderdom van 64 jaar.

War,nsveld: F. Groot Tjooitink-te Brake
A. J. Groot Tjooitink

Hengelo Gld: A. H. te Brake
L. te Brake-Jansen

Neven en nichten

Vorden, 6 april 1970

Heden ging onverwacht van ons heen, mijn
lieve man en onze lieve vader

HENDRIK BARGMAN
echtgenoot van M. Keizer

in de ouderdom van 80 jaar.

Uit aller naam:
M. Bargman-Keizer

Vorden, 7 april 1970
Ruurloseweg 55

De teraardebestelling zal plaatshebben zater-
dag 11 april om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Uitvoering Jeugdtoneel
A.s. zaterdagavond geeft het Jeugdtoneel Kranen-
burg haar eerste uitvoering in zaal Schoenaker.
Opgevoerd zal worden de klucht Het woelige nest.
Het belooft een leuke avond te worden.

Chr. Huishoudschool
Dinsdag werd weer de traditionele feestelijke ou-
deraovnd gehouden. Het bestuur van de school
bij monde van sekretaris Mennink, sprak in zijn
openingswoord zijn dank uit voor de grote belang-
stelling van de zijde van de ouders voor deze bij-
zondere avond. De spreker wees er in zijn wel-
komstwoord op, dat het onderwijs een belangrijk
fundament vormt voor de verdere levensloop van
het kind i.c. meisje.

De avond werd vervolgens met veel sukses ver-
zorgd door de leerlingen van de huishoudschool
met een optreden van resp. muziek- en volksdans-
groep. Na het kopje koffie kregen de toneelspeels-
ters gelegenheid hun niet geringe kunnen te tonen
in 3 moralistische en komische stukjes welke door
de aanwezigen rijkelijk met applaus werden be-
loond.

Donderdagmiddag werd in de gymnastiekzaal van
de huishoudschool de jaarlijkse feestmiddag voor
de leerlingen gehouden. Het grootste gedeelte van
deze middag werd door de leerlingen zelf verzorgd.
Na de opening door direktrice mej. Disbergen,
kregen de leerlingen uit de tweede klas gelegenheid
hun kunnen te tonen aan de leerlingen uit de an-
dere klassen. Allereerst was er een optreden van
een blokfluitgroep en daarna lieten een aantal leer-
lingen een prachtig stukje volksdansen zien. Na
dit muzikale gedelte werden een drietal toneel-
stukjes opgevoerd. Uit alles bleek dat er zeer veel
zorg aan de voorbereiding was besteed en de aan-
wezigen zullen dan ook zeer zeker hebben genoten
van het prachtig espel van deze meisjes.

Namens de andere leerlingen kregen allen die had-
den meegewerkt aan dit programma, een kleinig-
heid aangeboden.

In de pauze was er een traktatie voor de leerlingen
waarna er een verrassing kwam van de zijde van
de leraren. Deze hadden zich in allerlei vreemde
kledij uitgedost en stelde een klas niet al te brave
leerlingen voor. Dit zorgde voor de nodige hilariteit
bij de leerlingen. Hierna werd deze zeer geslaagde
middag besloten.

VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

DENK AAN DE LEDENVER-
GADERING OP MAANDAG
13 APRIL IN HOTEL BAKKER
AANVANG 8 UUR

Gymnastiekvereniging Sparta
De gymnastiekvereniging Sparta hield zaterdag-
middag- en avond haar jaarlijkse uitvoering. Zowel
's middags bij de jeugd als 's avonds toen de se-
nioren aan de beurt waren, bestond een flinke pu-
blieke belangstelling.

Alvorens de jeugd haar beste beentje voorzette
deed voorzitster mevrouw Sikkens enkele medede-
lingen. Zo deed zij een beroep op de leden om.aan
de avondvierdaagse, die van 10 tot en met 13 juni
zal worden gehouden, namens Sparta mee te lo-
pen. Wij vinden het als organisatoren niet prettig
dat onze leden met bv. scholen of andere vereni-
gingen aan deze vierdaagse deelnemen,aldus me-
vrouw Sikkens, die verder meedeelde dat Sparta
deze zomer aan een kampweek zal meedoen, terwijl
zij de hoop uitsprak dat de weergoden Sparta guns-
tig gezind zullen zijn bij de jeugdturndag die op
het terrein van de s.v. Ratti gehouden zal worden.
Hierna werden Mark Heersink, Wimp Koop, Eric
ter Beest en Jan Kloppers voor het voetlicht ge-
haald vanwege hun fraaie 4e plaats, behaald tijdens

de in Gendringen gehouden kringwedstrijden van
jongens van 10 t.m. 12 jaar. Uit handen van me-
vrouw Sikkens mochten zij een medaille in ont-
vangst nemen, 's Avonds vond er opnieuw een hul-
diging plaats. Toen kregen Ria Gotink, Hermien
Flamma en Elly Tiessink een medaille voor hun
suksessen behaald in Varsseveld voor hun persoon-
lijke oefeningen. Voorts werden de dames Gerda
Hellewegen, mevrouw De Gruyter, Tekla Jansen,
Lnie ter Beest, Hannie Meenink en Truus Oonk
gehuldigd voor de tweede plaats die zij als team
behaald hadden tijdens de turnkampioenschappen
van de Graafschap in Terborg. Individueel eindig-
de Gerda Hellewegen daar op een gedeelde twee-
de plaats.

Begeleid door mevrouw Brandenbarg aan de piano
werkten de jongste deelnemers van Sparta 's mid-
dags een indrukwekkend programma af dat bestond
uit 21 nummers. Wellicht iets te lang, maar men
ging van het standpunt uit dat alle kinderen aan
bod moesten komen. Voorts bestond het jeugdpro-
gramma uit vrije oefeningen aan de brug etc. De
leiding was in handen van de heren Groot Was-
sink, De Grutyer en Gerda Hellewegen.

Aan het avondprogramma werd deelgenomen door
de oudere jeugdgroepen en de dames en heren se-
nioren. Duidelijk kwam vast te staan dat Sparta
gebrek heeft aan heren aangezien deze groep uit
slechts drie leden bestaat. Wat zij o.a. lieten zien
aan de hoge brug met atfelspringen getuigde wel
van kwaliteit. De dames deden het ook voortref-
felijk en oogstten o.a. sukses bij de brug met on-
gelijke leggers. De oefeningen van de dames op de
evenwichtsbalk stelde sommigen voor problemen.

Met veel vaart brachten de dames en de heren een
oefening op de lange mat en ook het tafelspringen
werd vlot gebracht. Voorts gaf de heer Groot
W'assink aan seniorleden een lesoefening om te
laten zien hoe men fit en lenig blijft . Dit kostte de
heren menig zweetdruppeltje.

De lintoefening van de dames senioren aan het
slot van de avond gaf een heel mooi l ichteffekt.
Na afloop bracht mevrouw Sikkens dank aan de
pianiste en mevrouw Groot Wassink onder aanbie-
ding van een boeket bloemen. Gerda Hellewegen
werd dank gebracht voor alle geduld die zij bij de
kleuters aan de dag legt, terwijl de heren De Gruy-
ter en Groot Wassink een geschenk onder couvert
werd overhandigd.

Schooldamtoernooi
Zaterdagmorgen organiseerde de Vordense dam-
club DCV haar traditionele schooldamtoemooi dat
werd gehouden in de zaal van café Eskes. Ook dit-
maal werd het toernooi weer voor de helft gesub-
sidieerd door de gemeente Vorden. De Vordense
Winkeliersvereniging liet zich evenmin onbetuigd
en bood de jongelui een versnapering ean, dat
door de jeugd enthousiast werd aanvaard.

Deelnemende scholen war^^de Prinses Juliana-
school in de Wildenborch^le Bijzondere school
aan Het Hoge en de beide openbare scholen in
het dorp en in Linde. De R.K. school uit de Kra-
nenburg was ditmaal niet van de partij. Door de
deelnemende scholen werd^^en halve kompetitie
gespeeld (zowel een jonge^J als een meisjesvijf-
ta l ) . De Bijzondere school ana Het Hoge toonde
zich de sterkste en behaalde twee eerste prijzen.

De leiding van dit toernooi was bij de heren B.
Nijenhuis en W. Wassink in goede handen.

Bij de jongens waren de uitslagen als volgt: school
dorp-school Het Hoge 4-6; Wildenborch-Linde 8-
2; Linde-school dorp 1-9; school Het Hoge-Wil-
denborch 7-3; school dorp-Wildenborch 8-2; school
Het Hoge--Linde 10-0. De eindstand werd dus:
1. Bijzondere school Het Hoge; 2. Openbare school
dorp; 3. Prinses Julianaschool; 4. Openbare school
Linde. Namens het winnende team mocht Bert
Klein Brinke uit handen van de sekretaris van de
damclub DCV, J. F. Geerken, een fraaie beker in
ontvangst nemen. Namens de openbare school dorp
werd de tweede prijs in ontvangst genomen door
Jos Heuvelink.

Bij de meisjes waren de uitslagen als volgt: school
dorp-Linde 10-0; school Het Hoge-Wildenborch
8-2; Wildenborch-school dorp 2-8; Linde-school
Het Hoge 3-7; school dorp-school Het Hoge 5-5;
Wildenborch-Linde 7-3. Door deze resultaten ein-
digden de teams van de openbare school dorp en
de Bijzondere school Het Hoge bovenaan met 5
punten uit 3 wedstrijden. Hierdoor was een beslis-
singswedstrijd noodzakelijk, die op overtuigende
wijze door de Bijzondere school Het Hoge met 8-2
werd gewonnen. School Wildenborch werd derde
en school Linde vierde. Erna Weustenenk inam
voor haèr team de beker in ontvangst terwijl Man-
na Stijl namens de openbare school de tweede prijs
uit handen van de heer Geerken ontving.

Na afloop bracht het hoofd van de Bijzondere la-
gere school Het Hoge, de heer Zeevalkink, de or-
ganiserende vereniging dank voor de organisatie
van dit spotieve gebeuen.

Bond voor Staatspensionering
Onder voorzitterschap van de heer Koerselman jr
hield de afdeling Vorden van de Bond voor Staats-
pensionering in café De Zon haar jaarvergadering
waarvoor maar matige belangstelling bestond. De
heer Simmelink, voorzitter van het distrikt Gelder-
land, werd speciaal welkom geheten.

Een minuut stilte werd in acht genomen voor het
trouwe en aktieve lid de heer Kip, die eind vorig
jaar overleed. De heer Koerselman memoreerde het-
geen de heer Kip voor de afdeling Vorden heeft
gedaan.

De penningmeester maakte in zijn financieel ver-
slag melding van een klein nadelig saldo.

Onder de ingekomen stukken was een brief van
het hoofdbestuur, waarin de afdeling werd mede-
gedeeld dat de jaarkontributie in 1970 met een
gulden wordt verhoogd.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende le-
den Stapper jr en J. Harwich bij akklamatie herko-
zen. Inplaats van de heer Stapper sr werd gekozen
de heer J. Hilverink. Tot leden van de kaskommis-
sie werden gekozen mevrouw Stapper jr en de heer

In onze ijssalon
serveren wij diverse
ijsspecialiteiten !
IJssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Te koop: Orgel en een
gasgeiser voor aardgas.
Wilhelminalaan 7
Vorden

AANBIEDING

Vier stevige
plastic bakken

in de maten
40, 36, 32 en 28
cm

voor maar 4,15
Ideaal voor huis-
houding en
camping

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Hele liter vers ijs met
verse slagroom en
vruchten ƒ 3,75
Halve liter ƒ 1,95
IJssalon D. Boer s ma
Dorpsstraat 6, Vorden
Tel. 05752-1553

Onderlinge
damkornpetitie

Voor de onderlinge dam-
kompetitie van DCV
werden de volgende wed-
strijden gespeeld:

Lamers jr-Wiersma sr 0-
2; Wansink-Lamers sr 2
-0; Hoenink-Nijenhuis O
-2; Wiersma jr-Dimmen-
daal 2-0; Esselink-W.
Wassink 0-2; Hulshof-
Breuker 1-1; Heuvink-ter
Beest 2-0; Geerken sr-
Oukes 0-2; Klein Kra-
nenbarg-Sloetjes 2-0.

vast tapijt
OP KAMERBREEDTE

Als het u niets kan schelen, wat u op de

vloer wilt leggen dan ...

moet u NIET bij ons zijn, want

wij willen u na vele jaren nog

graag van dienst zijn.

DAAROM, WILT U EEN

duurzaam, gemakkelijk en

gezellig tapijt

Uw zaak

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

Daar hebben ze verstand van tapi j t , al meer dan
40 jaar

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EEKJRACHT"
Opgave bij:

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensew. 95
of donderdags van 7 ^0 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café *es Dorpsstraat Vorden

sinds 1830

Gems
Metaalwerken n.v.
Postbus 2, Vorden
telefoon 05752-1540

Op het bedrijfsbureau is op korte termijn
plaats voor een

administratieve
medewerkster
Wij denken hierbij aan een meisje van onge-
veer 20 jaar al of niet in be/it van een mavo
(mulo)-diploma ,of aan een vrouw die reeds
getrouwd is, doch no<i jjraai» halve of gehele
lianen administrat ief werk xou willen ver-
r ichten.

Mocht u hiervoor iets voelen, neem dan t e -
lefonisch of schr i f te l i jk kontakt met ons op.

DRIE MAANDEN
THUIS PROBEREN

Wanneer n belangstelling heeft in
/ t koken kunt u nu

Koken op elektrisch
en gedurende drie maanden gratis
een elektrisch fornuis niet pannen
thuis proberen.

Bovendien nog een fikse korting
op de pannen rnogelijk(

AANBIEDING

4-plaats elektrisch fornuis
l snelkookplaat, oven met ther-
mostaat

f 299,-

H i e r b i j géén proefplaatsing.
Vraag vrijblijvend inlichtingen.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 1546

Stapper sr. De heer Holsbeke bl i j f t nog een jaar
zitten.

Besloten werd om de jaarli jkse feestavond te hou-
den op 25 september a.s! Vordens Toneel zal aan
deze feestavond medewerking verlenen. Op 18
april is er een regionale feestavond in Neede waar
ook leden van de afdeling Vorden naar toe kunnen.

De rekreatiemiddag voor bejaarden „lopen" gewel-
dig. De bejaarden die een dagje uit willen, hebben
het bestuur om medewerking verzocht, hetgeen nog
nader zal worden bekeken.

Het ledental van de afdeling Vorden is vrijwel
gelijk gebleven nl. plm. 490. De voorzitter wees
er op dat dit aantal beslist hoger kan worden als er
maar meer jongeren lid worden van de Bond van
Staatspensionering.

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:
Markelo l-Vorden 1; Vorden 2-Varsseveld 2; Vor-
den 4-War.nsveldse Boys 2; De Hoven 6-Vorden
6; Vorden Al-Socii A l ; Ratti B l-Vorden B2; Be
Quick C l-Vorden Cl; Warnsveldse Boys C l-Vor-
den C2.

Nieuws van
de kerken
Zendingsavond Hervormde kerk
donderdag 16 april
De gemeentelijke zendingskommissie van de plaat-

Adverteren doet verkopen

selijke Hervormde kerk organiseert een zendings-
avond op donderdag 16 april. Als spreker hoopt te
komen dokter Sijsma. Hij is als zendingsarts ver-
bonden aan de classis Zutphen waartoe ook Vor-
den behoort.

Dokter Sijsma werkt in de stad Bangwa in Kame-
roen ( A f r i k a ) . Hij is nu met verlof en zal tevens
op deze avond dia's vertonen over zijn werk.

Voor deze zendingsavond wordt een goede belang-
stelling verwacht van jong en oud en tevens van
de catechisanten. In het bijzonder worden uitgeno-
digd allen die meewerken en meewerkten aan de
zendingskollekte bij alle Hervormde gezinnen
(Zie advertentie in ons volgende nummer . )

Hervormde D ia kon ie: vakantiemogelijkheden

Voor valide bejaarden zijn er enkele vakantieweken
gepland in het prachtig gelegen konferentie- en va-
kantie-oord De blije wereld in Lunteren. De weken
vallen in jul i en augustus.

Voor lichamelijk gehandikapte jongeren worden
zowel in het voor- als najaar een l O-daagse vakan-
tiebootreis over de Belgische Maas georganiseerd
op 29 april-9 mei en 19-29 september. Leeftijd van
16-35 jaar.

De landelijke diakonie van de Hervormde kerk
heeft in Doorn-Driebergen een vakantietehuis ge-
bouwd speciaal aangepast voor lichamelijk gehan-
dikapten nl. het Rooseveltshuis. Er is bv. een va-
kantieweek van 24-29 september a.s.

Over al deze vakantiemogelijkheden voor bejaar-
den en gehandikapten geeft de Hervormde diako-
nie graag nadere inlichtingen.



3 flessen Spar-sinas

2 blikken SPAR-SPERCIEBONEN

5 stukken M1LKY WAY

2 blikjes LEVERPASTEI

10 grote Sinaasappelen

HAANTJES per kilo

150 gram HAMKAAS

Jampot AUGURKEN

l pot PINDAKAAS

Y2 liter FRUITCOCKTAIL

l potje SPAR-POEDERKOFFIE

van 204 voor 169

139

van 100 voor 79

119

voor 149

318

van 102 voor 89

72

van 128 voor 114

125

175

10-11 april: l komkommer en l krop sla 59

REMMERS
supermarkt

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Hebt u al gehoord
van de aardgas-
hniler'?Is^vyilwi •
(Het nieuwste op warmwatergebied.)

Jawel, een boiler die wordt verwarmd
door aardgas. Hij levert daardoor
.dag en nacht tegen hetzelfde voor-
delige tarief warm water. Geen
miezerig straaltje, maar een royale
stroom. Als u wilt uit meer kranen
tegelijk. Een nieuwe luxe in uw
huis. Aangepast aan de grootte van
uw gezin. Redelijk in aanschaffings-
prijs. Over 't algemeen eenvoudig te
installeren en te onderhouden.
Wij laten u er graag meer van horen.

T

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

PLASTIC
EMMERS

6 stuks voor f 10,-

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486

Wij vernieuwen voor u
ritsen in pantalons, rok-
ken, windjacks enz.
Ook verkorten wij win-
termantels, rokken en
japonnen!
STOMERIJ VISSER
Burg. Galléestraat 44
Telefoon 1670

BEHANG
nergens zo voordelig

nergens zo'n grote
kollektie

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

Makelaars- en
assurantiekantoor

J. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

hoe uilt u

wonen

ULJ kunnen uu
uens vervullen

Ja, natuurlijk!!
Wij laten onze woning inrichten dooi

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Apart, gezellig, anders dan anderen

Enne . . . weet u wat zo belangrijk is?
Ze hebben er verstand van, al meer dan 40 jaar !

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Voor al uw

BLOEMZADEN

TUINZADEN

VOORJAARSBLOEMBOLLEN

ROZEN

VASTE PLANTEN

BLOEMPOTTEN (rood steen)

SIERPOTTEN

GEDROOGDE KOEMEST

POTGROND

Tevens het adres voor

DIERENBENODIGDHEDEN

DIBEVO DIERENSPECIAALZAAK

FA B. A. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 05752-1385

KIES UIT ONZE

RIJK GESCHAKEERDE

KOLLEKTIE
VLOERBEDEKKING

Meer keus - .'Meer serviee en

voordelige prijzen

Uw woninginrichting

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK
Het Hoge 26 Telefoon 1656

LANDELIJK ERKEND GASFITTER

Bij speciale
SKULTUIMA

ki€bbestendige
koekepannen

TEFIHINTf/to»

a 2,50
terug voor Uw
oude koekepan

VAKWINKELIER:

GEWIS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

..De Zilveruloot
Verstandige tieners kiezen het Ideaal Spaarplan 'De Zilvervloot'
bij de Rüü'feisenbank. Ben je 15 geweest en jonger dan 21 jaar, dan
kun je deelnemen aan deze gunstige spaarregeling. Minimaal
f 30,— en maximaal f 300,— per jaar sparen. Als je dat zes jaar
volhoudt ontvang je als kroon-op-
het-spaarwerk een premie van
10% over het totale gespaarde
bedrag, vermeerderd met de
a a n t r e k k e l i j k e bankrente. Het
is ook mogelijk langer dan
/es jaar te sparen. Na 9 jaar
bijvoorbeeld kun je ge-
makkelijk een bedrag van
ca. f 3.700, - bereiken.
Kom eens een folder niet
uitgebreide in l icht ingen
halen!

TE KOOP
NIEUW TE BOUWEN
PREMIEWONINGEN
IN

's-HEERENBERG '

aan de Hotfe Distelwei*.

3 onder één kap, per woning be-
vattende: hall, keuken, toilet,
woonkamer, 3 slaapkamers, dou-
eheeel en bevloerde zolder.

De woning wordt eentraal ver-
warmd (gas). De buitenwoningen
hebben een garage.

Koop per woning vanaf ƒ 43.800,-.
Maximum rijksbijdrage ƒ 11.205,-
hypotheek tot 90% mogelijk.

HENGELO GLD.

aan de Korenbloemstraat.

Dubbele woning met garages.
I'c r woning bevattende: hall, toi-
let, keuken, woonkamer, 3 slaap-
kamers, doueheeel en bevloerde
zolder.

Koopsom per woning vanaf
/ 43.900—.
Maximum rijksbijdrage ƒ 5.388,-
hypotheek tot 90% mogelijk.

Inl icht ingen (gratis en vrijblijvend)

N.V.MIJ EIGEN WONINGBEZIT
GELDERLAND
Dieren, Spoorstraat 42a, tel. 08330-4053
b.g.g. 4508

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Heel kilo vet spek 150
Verse worst 500 gram 260
Gehakt 500 gram 225
Haas-, rib-, schouder-
karbonade 500 gram 325
Fijne rookw. 500 gram 225
Boterhamw. 200 gram 80
4 pakken Treffer 100
Haantjes 325
Koffie 250 gram 155

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Sportmode 70
MET NIEUWE LEUKE

MODELLEN GEMAKKELIJKE

VRIJETIJDSKLEDING

Wapen- en sporthandel

Martens
.teedc doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

bedekking

Bestellingen t.m. 11 april

vierkantemtr
geschikt voor keuken, hall, trap,
douehe, slaapkamers en/, enz.

Doe-het-zelf Centrum
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

RAIFFEISENBANK
lVORDEN

SPAARBANK EN ALLE BANKZAKEN
Vorden, Ruurloseweg 21, tel. 05752-1888
Wichmond, Dorpsstraat 9, tel. 05754-514

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN, T* W TH TVTCTTVT
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT * Xl. J/lllI dfiJNT SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN


