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Bi'j ons in d'n Achterhoek
,,'k Motte zo ok nog effen nao darp en halen d'r wat carbeleum bi'j, want ik gleuve
da'k t'r neet helemaol met rondkomme." Dat zei ik vri'jdagmargen onder ut koffie-
drinken tegen mien vrouw.
„Gao dan ok effen nao de banke en haal d'r wat geld bi'j. Ik mot veur de Paosen
nog zo ut een en ander in huus halen en honderd gulden bun'k zo kwiet. Veural noe
ow zuster uut Holten met Derk-Jan (da's eur kearl) kump, mo'w nog wel wat ekstra's
in huus halen. A'w daor komp is ut ok nooit zo'n kötterugge boel dus mo'w vanzelf
wel wat weerumme doen."
„Ik ztl wel un honderd of wat ophalen. A'w d'r dan nog wat betaalsjeks bi'j nemt,
komme wi'j de Paosdage wel deur."
„Zorg wel da'j goed wat antrekt, ut is jao nog zo onmundug kold veur de tied van 't
jaor, a'j ow neet in de gaten hold, bu'j met de Paosen zo vekeld as un hond."
Umdat mien vrouw noast un hoop onzin ok nog wel us un wies woord zeg, trok ik
d'n duffelsen jekker an met de grolse hantsen d'r bi'j: at ut weer zich neet schaamt,
hoef ik mien ok neet te schamen.

In ut darp ha'k de carbeleum gauw genog te pakken, ut was t'r wat röstugger dan
anders umdat ze de mark in veband met d'n Goeien Vri'jdag nao de woesdagmiddag
hadd'n veplaatst. Bi'j de banke was ut anders. Daor wazzen ze allemaole an 't Goeien
Vri'jdag hollen en hadd'n de deure netjes d'n helen dag op slot. En dat veel mien
goed tegen, i'j zollen zo zeggen: de banken, da's un diensvelenend bedrief, dus die
past zich wel bi'j de winkels an. Maor niks t'r van, röstug in huus, languut in un stoel.
Noe kan ik bes zien dat die luu un vri'jen dag höb, eur wark breg ok de neudugge
inspanning met zich met, dus mot t'r ok ontspanning wean, maor dan toch maor
liever un andere keer. Juus zo veur twee zondage geef de mensen un hoop uut, d'r
wöd wat ekstra's ekoch dus heb ze ok meer geld neudug. Deur volle reklame te
maken in de kranten en op de tillevisie heb ze ons zo wiet ekregen da'w ons loontjen
daor maor neer laot zetten, zee bewaart ut dan wel veur ons. En i'j heb altied de
beschikking d'r oaver wod t'r ezeg. At ze los bunt teminsten. En at de bank-meneer
die in de Ster-reklame zo met ons met prakkezeert, ut neet in zien kop krig um de
zaak dichte te doen, zonder d'r oaver nao te denken of dat in ut belang van zien
klanten is.

Now he'w bt'j de winkeliers in 't darp motten poffen, wat ze oaveruggens welwillend
genog deijen, maor veur eur ok un hoop ekstra wark gaf.
Maor meschien kont de banken volgend jaor ok an eur klanten denken en neet allene
maor an eur andeelholders. Want as de klanten d'r neet wazzen stonnen d'r ok neet
zukke grote bankgebouwen bi'j ons in d'n Achterhook. H. Leestman.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouw.
Onder leiding van vice-presidente mevrouw
Harmsen-Groot Jebbink hield de afdeling
Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen haar maandelijkse bijeenkomst in
zaal Smit. Voor deze bijeenkomst was uit-
genodigd de afdeling voorlichting van het
produktschap voor groenten en fruit uit
Den Haag. Ze besprak o.a. produkten welke
hier over het algemeen nog niet zo bekend
zijn en toonde interessante dia's over teelt,
handel, industrie en op de juiste manier be-
reide schotels. Er kon iets worden geproefd
en fruit werd verloot. De avond werd be-
sloten met een tweetal industriële films.
De laatste avond van het winterseizoen zal
worden gehouden op 25 mei.

Eierzoekwedstrijd
De traditionele eierzoekwedstrijd voor de
jeugd, uitgaande van de buurtvereniging
Kranenburgs Belang, werd op Eerste Paas-
dag gehouden. Er was flink wat belangstel-
ling, meer dan vijftig kinderen gaven zich
op. De kommissie had de jeugd in twei

groepen gesplitst nl. van 4—7 en 8—12 jaar.
Bij de groteren presteerde Henri Schotman
het om maar liefst zes eieren te vinden
waardoor hij de hoofdprijs kreeg; 2. Caro-
lien Wijers; 3. Ton Tolkamp; 4. Annie Slot;
5. Robert Bos; 6. Norbert Gerritsen.
Bij de jongste groep werd Dinant Hartman
met liefst vijf gevonden eieren winnaar; 2.
Ton Schotman; 3. Eddy Hartman; 4. Ste-
phan Besselink; 5. Mar ja Strijd; 6. Angela
Bos.
Voorzitter H. Wiggers reikte na afloop in
zaal Schoenaker de prijsjes uit. Ook de kin-
deren die niets gevonden hadden kregen een
traktatie. Veel ouders toonden bij deze eier-
zoekwedstrijd hun belangstelling.

Prijswinnaars
ballonwedstrijd
Amrobank
Ter gelegenheid van de opening van de
Amrobank vorige maand, heeft de direktie
een kleur- en ballonnenwedstrijd uitgeschre-
ven. De kleurplaten van Olivier Bommel en
Torn Poes zijn inmiddels door een jury uit-
gekozen. In deze jury hadden zitting mevr.
S. Schipper-Planting (namens de Amro-
bank); de heer A. A. M. Overmars (hoofd
r.k. school De Vordering); G. W. Hazekamp
(hoofd lagere school Linde) en de heer A.
W. Werner (hoofd lagere school Wilden-
borch). Voor de jury geen gemakkelijke
taak, want er waren heel wat kleurplaten
ingezonden. Woensdagmiddag werden de
volgende kinderen met een prijs verrast.
Groep O—6 jaar: Albert Schaafsma 5 jaar
ƒ 50,—; Marije Burbach 5 jaar ƒ 35,—;
Sandra ten Have 4 jaar ƒ 15,—.
Groep 6—9 jaar: Christiaan Wissels 8 jaar

OEREND HARD
nieuwste single van

Normaal
Alleen verkrijgbaar bij de
echte grammofoonplatenzaak

OLDENKAMP
Stationsweg l - Vorden

Koerselman
cassettes
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GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

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

Aan de orde komen deze week de navolgen-
de onderwerpen:

1. De raadsvergadering van 19 april a.s.;
2. Het parkeren van auto's;
3. Aanvragen subsidie door verenigingen;
4. Spreekuur wethouder Bogchelman.

Ad 1.
De raadsvergadering van 19 april a.s.
Op dinsdag 19 april a.s. zal 's avonds om
half 8 ten gemeentehuize openbare raads-
vergadering worden gehouden. Op de agen-
da komen de volgende punten voor:

1. Schrflven van Gedeputeerde Staten van
Gelderland van 9 februari 1977 met be-
trekking tot de rechtspositie van de wet-
houders.

2. Wijziging rechtspositieregelingen
gemeentepersoneel.

3. Voorlopige vaststelling gemeentereke-
ning 1975.

4. Verkoop van twee percelen bouwterrein
in het bestemmingsplan „Brinkerhof
1973, nr. 2" aan de woningbouwvereni-
ging Thuis Best voor de bouw van 16
éénsgezinswoningen en 13 bejaardenwo-
ningen.

.5 Verkoop van drie percelen bouwterrein
aan de Raadhuisstraat/Komvonderlaan
aan partikulieren.

6. Aan- en verkoop van een strook grond
hoek Raadhuisstraat/Dorpsstraat van
respektieveiyk aan de Amrobank te
Amsterdam.

7. Financiële afwikkeling onteigening van
gronden in het bestemmingsplan „Brin-
kerhof 1973, nr. 2".

8. Aanschaf graaflaadkombinatie en trek-
ker met toebehoren, alsmede revisie
vrachtauto ten behoeve van gemeente-
werken.

Op enkele punten van deze agenda zal wat
nader worden ingegaan.

Verkoop bouwterrein aan de woningbouw-
vereniging Thuis Best
De koopprijs van het bouwterrein, groot ±
5050 m2, kadastraal bekend gemeente Vor-

den, sektie M, nrs. 51 (ged.), 52 (ged), 53
(ged.), 54 (ged.), 55 (ged.) en sektie K nr.
3930 (ged.), waarop 16 ééngezinswoningen
en 13 bejaardenwoningen kunnen worden
gerealiseerd, bedraagt in totaal konform de
exploitatie-opzet 1977, behoudens hogere
goedkeuring ƒ 284.589,— exkl. btw, zijnde
ƒ 164.079,— exkl. btw voor de bouwgrond
waarop 16 ééngezinswoningen gerealisered
kunnen worden en ƒ 120.510,— exkl. btw
voor het terrein bestemd voor de bouw van
13 bejaardenwoningen.

Verkoop bouwterrein gelegen aan de
Kaadhuisstraat/Komvonderlaan
aan partikulieren
Zoals blijkt uit het door de raad d.d. 29
juni 1976 vastgestelde bestemmingsplan
„Vorden 1975" kunnen op het gebied om-
sloten door de Komvonderlaan, het kerkpad,
de beek en de Raadhuisstraat, nadat het
bestemmingsplan onherroepelijk is gewor*
den of door middel van een artikel 19 Wet
Ruimtelijke Ordening-procedure, vier wo-
ningen worden gerealiseerd. Van een klein
gedeelte van dit gebied heeft de gemeente
nog niet de eigendom verworven, zodat mo-
menteel slechts drie bouwkavels kunnen
worden uitgegeven.
Voor deze bouwpercelen hebben zich een
zestal gegadigden aangemeld. Doordat twee
van deze gegadigden elders en in Vorden
reeds een woning hebben gekocht en door
toepassing van de door ons kollege vastge-
stelde selektie-kriteria menen wij dat thans
voor deze bouwgrond in aanmerking dienen
te komen de heren B. Bargeman, Wilden-
borchseweg 25 te Vorden, H. J. van Lo-
chem, Mispelkampdijk 10 te Vorden en Ir.
G. J. M. Wolbers, P. van Vollenhovenlaan 2
te Vorden.

Aan- en verkoop van een strook grond ge-
legen aan de Raadhuisstraat/Dorpsstraat
van resp. aan de Amrobank te Amsterdam
Zoals u bekend is, werd ongeveer 2% jaar
geleden het winkelpand/woonhuis Raad-
huisstraat nr. l afgebroken. Op die plaats
is inmiddels de nieuwe Amrobank gebouwd.
Nadat de Amrobank onderhavig terrein in

eigendom had verkregen en een bouwplan
voor het nieuwe bankgebouw in behande-
ling werd genomen, leek het de gemeente
het juiste moment om te trachten een oude
kwestie op te lossen. Vanouds was namelijk
een gedeelte van de grond in eigendom van
de gemeente, bij het winkelpand/woonhuis
als tuin in gebruik, terwijl een gedeelte van
de partikuliere grond als openbaar terrein
- door de aanleg van trottoir en weg - werd
beschouwd.
Door het kollege van burgemeester en wet-
houders werd bij schrijven d.d. 14 juli 1976
kontakt opgenomen met de Amrobank te
Amsterdam, afdeling gebouwendienst, ten-
einde te trachten voor deze kwestie een af-
doende regeling te treffen. Bij schrijven d.d.
4 oktober 1976 deelde de Amrobank mede,
bereid te zijn een strook met een oppervlak-
te van ± 150 m? te verkopen voor ƒ l,—
onder meer onder de voorwaarde dat de aan
de overdracht verbonden kosten voor reke-
ning van de gemeente dienen te komen. Ter
verbetering van de terreingrens lijkt het
wenselijk dat de gemeente aan de Amro-
bank een strookje grond met een oppervlak-
te van 12 m2 verkoopt eveneens voor de
prijs van ƒ l,—.

Ad 2.
Het parkeren van auto's
U wordt allen verzocht uw auto zo veel
mogelijk in de daartoe bestemde parkeerha-
vens te parkeren, aangezien het overige
verkeer van anders geparkeerde auto's hin-
der kan ondervinden.
Indien geen verbetering optreedt zullen ge-
le strepen getrokken moeten worden.

Ad 3.
Aanvragen subsidie door verenigingen
De besturen van diverse verenigingen wor-
den er nogmaals op gewezen dat aanvra-
gen voor subsidies vóór l mei a.s. ingediend
dienen te worden.

Ad 4.
Spreekuur wethouder Bogchelman
Wethouder Bogchelman houdt op donder-
dag 14 april a.s. géén spreekuur.

ƒ 50,—; Diana Pijpers 6 jaar ƒ 35,—; Alex
Hoebink 8 jaar ƒ 15,—.
Groep 9—12 jaar: Meranda Kruitbosch 9
jaar ƒ 50,—; Wim Hazekamp 9 jaar ƒ 35,—
Petra van der Boom 9 jaar ƒ 15,—.
Ondanks de hoge bomen en veel wind is ook
de ballonnenwedstrijd een groot sukses ge-
worden. De wedstrijd begon reeds in Vorden
en eindigde in het plaatsje Eschenbach in
Beieren West-Deutsland. Hemelsbreed 500
kilometer. De eerste prijs werd gewonnen
door Mare Lieverdink (ƒ 50,—). De bollon
van Dinand van Zuilekom legde 400 kilo-
meter af. Hij werd beloond met ƒ 40,—.
Alle prezen, zowel bij de kleurwedstrljd als
de ballonnenwedstrijd, werden uitgereikt
door de heer Schipper in de vorm van spaar-
boekjes.

UITSCHIETER

VAN DE WEEK:

vrijetijds-
kostuum

polyester-denim kwaliteit

nu 97,50

Vrijdags koopavond

Ingezonden
(Balten verantwoordelijkheid der redactie)

L.S.
Yazd is een stad midden in Iran van onge-
veer 140.4000 inwoners. Het ligt tussen 2
woest fnen in en het wordt daardoor zomers
erg h^^Tot de jaren vijftig had de Iraan-
se ke^paar een school en tot de Tweede
Wereldoorlog een ziekenhuis. Het laatste
werd beschadigd door langdurige regenval
en is nooit weer opgebouwd. Nu, in 1977 is
er geen dominee meer en het aantal chris-
tenen is gedaald tot drie, allen boven de
vijftig.
Vorige week waren we daar met vakantie
voor een dag of vijf. We konden logeren in
een huis van de kerk wat nog in vrij goede
staat verkeerde. Het was een merkwaardig
huis, gebouwd in een halve cirkel met 9
slaapkamers, 2 badkamers, l grote woon-
kamer (15 x 17 meter) en een flinke eetka-
mer. De keuken was ook groot genoeg voor
een weeshuis.
In Yazd is de meerderheid van de mensen
moslim. Daarnaast is er nog een grote
groep Zaroastriens. Dit is de oudste gods-
dienst in Iran. Deze mensen geloven in God,
de Schepper van alles. Ze hebben verschil-
lende regels die niet aan tijden gebonden
zijn. Eén ervan is dat de mens de aarde
moet bewerken tijdens zijn leven en bij zijn
sterven de aarde beter moet zijn als toen
hij werd geboren. Een andere regel is het
vermijden van lucht-, water- en grondver-
vuiling. Hieruit volgt hun manier van do-
den „begraven". In de grond zou de grond
vervuilen. Verbranden zou de lucht vervui-
len. De oplossing was ,d elijken op te laten
eten door roofvogels. Hiervoor bouwde men
ronde muren boven op een berg. Daarbin-
nen werd het lijk neergelegd door de pries-
ter. Helaas zijn de roofvogels uitgestorven,
waarschijnlijk DDT-vergiftiging, maar de
„torens van stilte" zijn er nog steeds. Zicht-
baar voor iedereen en wij zijn er ook ge-
weest en na veel geklauter zagen we ook
nog enkele stukken van geraamtes. De Za-
roastriens hebben nu begraafplaatsen.
Toen we in Yazd waren, hebben we ook
alle gebouwen bezichtigd die de kerk daar
nog in eigendom heeft, waaronder een klein
kerkje. Heel misschien komt er weer een
ngelse dokter om daar weer een begin te

maken met het werk van de kerk. Het is te
hopen dat het doorgaat want de mensen in
Yazd willen ook graag dat de kerk weer
ets gaat doen.

De Iraanse kerk is klein maar heeft toch
ook de opdracht om het werk uit te brei-
den. Toch komen we dan voor problemen
;e staan en vooral financiële. Dit speelt ook
en rol in het blindenwerk. Iran is en wordt

nog steeds rijker van de olie, maar de re-
ering zal niet gauw sociaal werk van de

kerk subsidiëren. Kunnen we van de Euro-
pese kerken nog meer geld verwachten?
Er is een inflatie van 15% per jaar. De sa-
arissen die we uitbetalen aan het personeel
^aan net zo hard omhoog. Uitbreiding van
het werk bv. naar Yazd zou de begroting
nog eens met 20% verhogen. Toch kunnen
we er niet omheen dat ook in een moslim-
and (olieland) de kerk zich moet manifes-

teren om tenminste een gesprek (dialoog)
;e kunnen beginnen met de mensen hier.

Familie J. Lenselink, p/a postbox 12
Isfahan, Iran.
Ons verlof-adres is:
p/a Familie Weenk, Schuttestraat 12
Vorden

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

17 april: 10 uur ds. J. Veenendaal; 19 uur
ds. J. B. Kuhlemeier interkerkelijke zang-
dienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
17 april: 10 uur ds. Joh. Bonnes, Neede kin-
dernevendienst; 19 uur ds. J. B. Kuhlemeier
zangdienst in de Herv. kerk

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

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, Zutphenseweg 58, tel. 2432
Sjv.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
sjv.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
J. van Dijke, Hengelo, telefoon 05753-1370
en J. H. Hagedoorn, Lochem, tel. 05730-
1483

WEEKENlL)-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. J. Wegdhelaer, t«L 1666

De daarop volgend* week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. WegcheJaer, tel. 1W6

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtfkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur 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 feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheèkdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753n2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoiiekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18̂ 19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

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.

18.30n21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U.

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

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



Uit onze kwaliteltsslagerij 500 gram

RBLAPPEN

Enorme
Stunt-
przen

Donderdag - vrijdag - zaterdag
bij A&O

GROENT i EN FRUIT

MALSE SLA
2 kroppen

Donderdag, vrijdag en zaterdag

Borstlappen
500 gram

HBB
DOORREGEN

rundérlappen
500 gram

BHB

Schenkel
500 gram

Gold. Delic.

Mager poulet
MET GRATIS BEENTJE

250 gram

Palingworst
100 gram

Hongaarse mix
100 gram

Gekookte ham
100 gram

Ardenner worst
100 gram

Hele bloedworst
plm. 500 gram

BRUINE BONEN OF

KAPUCUNERS

literblik

HONIG

Brinta
van 154 voor

CALYE

pindakaas
350 gram van 240 voor

Gevulde koeken
pak van 6 stuks

0
A&O chips
grote baal

A&O theebiskwie
400 gram ........................

2 kilo

Sinaasapp.
2 kilo

Bamigroente
per pak

Hazelnootstam

5 tompoucen

Pak gangmakers

379
269

DRAAGKARTON

Dixan
2 kilo .

3 STUKKEN

Fa toiletzeep
van 303 voor .

BELEGEN

Unie kaas
500 gram van 530 voor

mam
100 GRAM

Rambol noot
van 206 voor

Magere melk
liter

Jonge kaas
500 gram nu

POLLY

closetpapier
pak 4 rollen van 162 v.

!•
CALVE

slasaus
van 319 voor

BH»
LEEUWEZEGEL

halvarine
2 kuipjes

A&O sinas
iter

A&O cola of drink
iter .

VAT

Fleuril
3 kilo

BHB

FLACON

Presto
van 120 voor

A&O,meer
dan alleen,maar

voordelig

Albers - Vorden



brandewij

DE KORENAER

bessenjenever
liter

DE KORENAER

jonge jenever

FINEST SCOTCH WHISKY

Ballantïnes
van 15,95 voor

ikeuren
van 995 voor

Uit onze notenbar

SHANG HAI NUTS
250 gram van 185 voor

NIET GEZOUTEN PINDA'S
250 gram van 185 voor

PARA NOTEN
250 gram van 275 voor

Uit onze diepvries

315
398
169
365

KROKETTEN
grijpzak 25 stuks

BRAADKUIKEN
950 gram

VISSTICKS
10 stuks

SPERZIEBONEN
kilo

Glas en aardewerk
KOP EN SCHOTEL
set van 3 stuks van 595 voor

KOP EN SCHOTI
set van 2 stuks van 995 voor

Diverse soorten
GILDA GLAZEN STERK AFGEPRIJSD

alles zolang de voorraad strekt

Jonge vrouw met hond
zoekt z.sp.m. vrije woon-
ruimte in Vorden.
Brieven onder nr. 7—l buro
Contact

Welke jeugdruiter/amazone
wil 4-jarige temperament-
volle eerlijke Arabische
halfbloedruin (st.m. 1,46 m)
onder leiding berijden?
Inl. tel. 05752-2001

Te koop: uitneemb. stalen
teener-schrijfburo.
Telefoon 05752-2001

B.z.a. als vakantiehulp in
de huishouding: meisje van
16 jaar. Brieven onder nr.
7—2 buro Contact

Te koop: Braun batterij-
elektronenflitser computer
F 4 + 5,6 ƒ 75,—.
Molenweg 19, tel. 1898

Te koop: partijtje eerste na-
bouw Surprise pootaardap-
pelen. H. J. A. Wesselink,
Slotsteege 18, Hengelo (G.)
telefoon 05753-2510

Gevraagd: werkster voor
één morgen in de week.
Brieven onder nr. 7—3 buro
Contact

Meisje, 15 jaar, zoekt va- -
kantiewerk voor halve da-
gen. Tel. 05752-2193

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

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

Vóór iedere
raadsvergadering
meepraten over

gemeentezaken ?

Dat kan bij de

VVD!
Inlichtingen:

mevr. Stenger, tel. 6731

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

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

•russen Lochem en Zutphea

DE WITTE SMID
landbouwwerktuigen
aanhangwagens
bagagewagens
veetrailers achter
auto en tractor

Tussen Lochem en Zutphen

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt!

Tankstation

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

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

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

Op vrijdag 22 april a.s. hopen wij met onze kin-
deren ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

J. H. LENSELINK
G. H. LENSELINK-TEN HAVE

Receptie 's middags van 4.00 - 5.00 uur in hotel
Bakker.

Vorden, april 1977
Kerkhoflaan 4

MOEILIJKE VOETEN ?

Durea
schoenen
lossen veel problemen op.

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

(Inplaats van kaarten)

Op zaterdag 16 april hopen wfl met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk te
herdenken.

A. BOERS en
H. J. BOERS-MEERBEEK

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17.00 uur
in zaal Bakker te Vorden.

Vorden, april 1977
Stationsweg 17

Zin om te zingen ?
Kom dan naar de

in de Ned. Hervormde
kerk op zondag 17 april

Medewerking verlenen: ds. Kuhlemeyer, Rudi van
Straten, orgel; Ineke Tegelaar, fluit.

Aanvang 19.00 uur.

Hoera, het voorjaar
is aangekomen ...

Maar heeft u het al vernomen:

wij hebben zojuist onze kollektie

TENNISKLEDING
ontvangen.

Zoveel soorten en modellen heeft u
nooit zien hangen:

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

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

5
Wapen en Sporthandel

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparatie» altijd aan huis,
binnen 24 uur.
AMe onderdelen uit eigen magazijn.

DE WILD
Rietbergatraat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

sleedt doeltrtf/endl

Zutphenseweg — Vorden

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

BANKSTELLEN. WANDKASTEN. SLAAPKAMERS. KLEINMEUgfl
MEUBELS. TWEEZITSBANKEN. SALOf"
OEKEN. FAUTEUILS. ZITELEMENTEN.:
EN. SLAAPKAMERS. KLEINÏMBELm E
SALONTAFELS. BANKSTElW^feiDKl
TEN. STEREOMEUBELS. TWEE7J
ELEN. EETHOEKENLiAUTEUIL/

EETHOEKEN. FAUTEUILS. ZTTELEMENTEN. STEREO
Mv^rc^ SLAAPKAMERS. KLEINMEUBELEN. EETH

'" ̂ NTAFELS. BANKSTELLEN. WANDKAST
TFOMEUBELS. TWEEZITSBANKEN.
•̂ ^EN. FAUTEUILS. ZITELEMEN

^APKAMERS. KLEINMEUB
" ÏELS. BANKSTELLEN.

3ELS.TWEEZ
"iFAUsajy s

prijsbewust
mooierwonen!

65 plussers attentie!
Dit is 'n werkelijk ideale fauteuil voor u. Apart van

vormgeving en fijn van zit. Diverse stoffen mogelijk.
Los rug- en zitkussen. Rugkussen met oren.

Voor 435.-
exklusief eiken!
Kies nu 'n kast met erg veel ruimte.
Eigentijds model. Natuurlijk in eiken en mooi
massief van vormgeving.
Afmeting 190 x 75 x 26 cm. Voor 298.-

Erf*

In volle schoonheid!
Een originele herenfauteuil in volle schoonheid
neergezet voor prijsbewuste mannen! Voorzien van|
oren en lendesteun. Met los zitkussen.
En gestoffeerd in velours de gêne.
Ongekend goed voor slechts 595.-

Stijlvol TV-meubel...,
om op prijsbewuste
wijze het kijkgenot
te verhogen. Een
van de vele fraaie

modellen uit onze kollektie.
In echt eiken voor
een kleurrijke prijs! 495.-

Voor jarenlang woon-en
muziekplezier! Klassiek stereomeubel met plenty
opbergmogelijkheden voor platen en apparatuur.

Een lust voor oog en oor! Voor precies 235.-

MW773

VORDEN



is uiterweerd uwEn toch
Meester schilder - Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 1523

Voor tapijt
uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Jussenlopende"
hennen is ook niet alles.

.Omgangs"
kippen evenmin.

Bretveld
Ruurloseweg 88, Hengelo, tel. 7282

Volkorenbrood
geen dikdoener
In geen enkel dieet ontbreekt het graan. Brood
van de hele tarwekorrel gebakken - het volkoren-
brood - is dan ook geknipt voor slankmoedigen:
het geeft de bouwstoffen overvloedig en de calo-
rieën mondjesmaat. Wie zijn maal doet met vol-
korenbrood van een Echte Bakker, eet bewust
naar hartelust . . . vers van uw Warme Bakker:

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

volop lente.'
...« pen Ma Bout» wi ne KanninanV MTjn man fa tnfam^q yag gf \

vroege ochtend tot de late avond. Hij zaait, want het is lente! Daarom
staat hij niet, zoals de vorige maand, zelf in de krant Geen tijd, weet je.
Hij is maar bezig. Overal kleur. Fleur. Bladeren en bloemen. Groen. rood.
geel blauw, paars, oranje, purper, wit... Hij helpt iedereen. In de tuinen,
in de bloembakken op de balkons. In de potten. In steden en dorpen.
Waar maar Rabobanken zijn. Help je mee?

Hoejekuntzaa/en.
Bij de Rabobank liggen drie soorten bloemzaadjes voor je Haar. Die kramen

bijna overal worden gebruikt De prachtige Chinese Anjer. De Aster en de Chrysant
wachten op je. Ga even naar je Rabobank. Als je toch spaart, dan kun je ,
gelijk nog een fleurig presentje meenemen: een sticker met mijn portret
erop, Ma Bouter. Ik vertel je daarop duidelijk hoe je het allemaal precies
moet doen met de bloemzaadjes.

Noeje kunt sparen.
Bij de Rabobank sparen jonge spaarders ekstra voordelig!
Natuurlijk is er de spaarpot voor de peuters. Gezellige kleurtjes.
Staat overal leuk. spaart gemakkelijk. Sparen op school met Ekko
de Eekhoorn. Van 6 t/m 10 jaar. Elk jaar een leuke verrassing!
Grijp-5 voor de jeugd van 11 t/m 14 jaar, levert een ekstra premie
op van 5%, da's niet mis... En als je 15 bent geworden kun je
meedoen aan het Ideaal Spaarplan "De Zilvervloot", met zelfs 10%

ekstra premie, \taag er allemaal maar eens naar bij de Rabobank.

En oh, ja-haüor-Van Pa Bouter moest ik jullie zeggen dat de volgende
maand onze dochter Ka komt. Opletten dus.
Sparen en.,«zaaien maarl

geld en goede raad

• 8565
016558

GROTE KOLLEKTIE

KINDERKLEDING

communie-
pakjes/jurkjes
de grootste sortering

van de Achterhoek

RUURLO

Vrijdags koopavond

#
*

Zolang de voorraad strekt nog af te
geven enkele soorten

pootaardappelen
o.a. Surprise, Pimpernel,
blauwe Eigenheimer

ALBERS
Nieuwstad. Vorden

Wist u ...
dat wij uw oude meubels

weer als nieuw
stofferen ?
Vraag eens vrijblijvend
prijsopgaaf

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

*
*
*

Vrijdag 15 april

couponverkoop
MET GROTE KORTING

van alle stoffen die ge-etaleerd
zijn tijdens onze show bij hotel
Bakker op woensdag 13 april

**

*

AMMERS
Zutphenseweg 29

in Vorden

#

*

eoneoiiiiifi
Hengelo <gid.>
tel.O5753~1461

Dansen
17 APRIL

Musketiers

Kunstgebittenreparatle

Drogisten]
TEN KATE

Sutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Uw adres voor:

GEWASSEN
GRINTTEGELS

Doe-het-zelf centrum
Bouwmarkt, keukenshow-
room

H. G. BIJENHOF
Humoneloseweg1 7-20
Hengelo OM. - Tel. 05753-
1220

Jongeman, 39 Jaar, zoekt
werk voor 3 dagen voor alle
voorkomende werkzaamhe-
den of 's avonds en in de
weekeinden in een horeca-
bedrijf, liefst intern.
Berkenlaan 40, Hengelo G.

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

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

STAALSTBALEN

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

Stomörij voor Vorden e.o.

• •••••••»•••••••••••••••••••• ̂̂ ••••••••••••o •••••••••

Good Clean
chemisch reinigen bij

DROGISTERIJ

J. W. TEN KATE
Sutphenseweg 2, Vorden

Unieke 1-dag-servlce

Ruime keuze en spotgoedkoop !

GEBRUIKTE
MEUBELS
voor huis, kantoor, kantine, magazrjn
enz.

HANDELSONDERNEMING

KUYK
EN MEUBELBEURS

Hulshof straat 8 (bij de Drtehoek)
Lichtenvoorde, telefoon 05443-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

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

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-JJEALER

Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

uit voorraad leverbaar.

PLAATSEN GRATIS

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEM-ZUTPHENSEWEG: TEL 05752-1514
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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

BOUW 16 EENSGEZINSWONINGEN EN
13 BEJAARDENWONINGEN
IN PLAN BRINKERHOF
In de raadsvergadering van dinsdagavond
19 april zal de raad van Vorden worden
voorgesteld om 5050 m? grond te verkopen
aan de woningbouwvereniging Thuis Best
te Hengelo. Op deze grond (gelegen in het
plan Brinkerhof) wil de woningbouwvereni-
ging 16 éénsgezinswoningen bouwen en 13
bejaardenwoningen. De koopprijs van het
bouwterrein bedraagt in totaal ƒ 284.589,—
te weten ƒ 164.079,— voor de bouwgrond
van de 16 éénsgezinswoningen en ƒ 120.510,-
voor het terrein bestemd voor de bouw van
de 13 bejaardenwoningen.
Zoals blijkt uit het door de raad van Vor-
den in juni 1976 vastgestelde bestemmings-
plan Vorden 1975, kunnen op het gebied
omsloten door de Komvonderlaan, het Kerk-
pad ,de beek en de Raadhuisstraat, vier
woningen worden gerealiseerd. Van een
klein gedeelte van dit gebied heeft de ge-
meente nog niet de eigendom verworven,
zodat momenteel slechts drie bouwkavels
kunnen worden uitgegeven. Voor deze per-
celen hebben zich een zestal gegadigden
gemeld. Doordat twee van deze gegadigden
elders en in Vorden reeds een woning heb-
ben gekocht en door de toepassing van de
vastgestelde selektie-kriteria menen B&W
dat thans voor deze bouwgrond in aanmer-

king dienen te komen de heren B. Barge-
man, Wildenborchseweg 25 Vorden; H. J.
van Lochem, Mispelkampdijk 10 Vorden en
Ir G. J. M. Wolbers, P. van Vollenhoven-
laan 2 Vorden. B&W van Vorden merken
in hun toelichting aan de raad nog op dat
de heer Van Lochem reeds in februari 1976
heeft verzocht in aanmerking te komen
voor een bouwterrein gelegen aan de Raad-
huisstraat daar hij in sterke mate prefe-
reerde nabij zijn zaak (textiel- en modezaak
Schoolderman) te wonen. Het kollege meent
aan de wensen van de heer Van Lochem
te moeten voldoen en stelt de raad voor om
560 m2 grond aan de Raadhuisstraat aan
de heer Van Lochem te verkopen voor een
koopsom van ƒ 50.000,—; aan de heer Bar-
geman 590 m? aan de Raadhuisstraat voor
een koopsom van ƒ 50.000,—; aan de heer
Wolbers 840 m? grond aan de Komvonder-
laan ad ƒ 80.000,—.
De raad van Vorden zal volgende week te-
vens het voorstel bereiken om 150 m2 grond
te verkopen aan de Amrobank voor ƒ l,—
en voor hetzelfde bedrag (ook 150 m2)
grond terug te kopen. Aan de Raadhuis-
straat (waar thans het nieuwe Amroban-
gebouw staat) was namelijk vanouds een
gedeelte van de grond in eigendom van de
gemeente, terwijl een gedeelte van de grond
als openbaar terrein werd beschouwd. Van-
daar deze grondtransaktie.

AFWIKKELING GRONDONTEIGENING
IN PLAN BRINKERHOF
De raad van Vorden zal worden voorgesteld
om ƒ 170.883,13 beschikbaar te stellen. Dit
in verband met de financiële afwikkeling
van de grondonteigening in het bestem-
mingsplan Brinkerhof II. Aan de negen ge-
daagden en pachters moet namelijk een be-
drag van ƒ 144.737,02 worden betaald ter-
wijl aan honoraria en voorschotten van
door de rechtbank benoemde deskundigen
ƒ 23.712,36 moet worden betaald. Een be-
drag van ƒ 2.433,75 moet de gemeente nog
betalen voor de aankoop van een aantal
stukjes grond in dit bestemmingsplan.

REVISIE EN AANSCHAF NIEUW
MATERIAAL VOOR
GEMEENTEWERKEN
Volgens een werkgroep, bestaande uit le-
den van de gemeenteraad van Vorden, moet
in Vorden worden overgegaan tot de revi-
sie van de vrachtauto; de vervanging van
de graaf-laad-kombinatie en tot de aan-
schaffing van een trekker van 69 pk met
de volgende werktuigen: klepelmaaier, frais
ploeg, rolbezem en aanhangwagen. De raad
wordt voorgesteld om in verband hiermee
van de begroting 1977 aan de post on-
voorzien een bedrag van ƒ 29.417,40 te ont-
trekken.

Varkens k.i. Gelder l and breidt zich uit
Op de algemene ledenvergadering in Dieren
legde het bestuur rekening en verantwoor-
ding af over het boekjaar 1975/1976. Voor-
zitter G. H. Peters stelde in zijn openings-
woord dat de kunstmatige inseminatie bij
varkens bijzonder in de belangstelling staat.

UITBREIDING 100%
De uitbreiding was bij varkens KI Gelder-
land dit verslagjaar 41%. Na l juli 1976 was
de uitbreiding nog groter nl. ± 50%. Het is
dan ook te verwachten dat de uitbreiding
in twee jaar op 100% komt nl. van 24.500
in 1974/75 tot ± 49.000 in 1976/77. Ook lan-
delijk is er een forse uitbreiding welke
thans op 25% ligt t.o.v. vorig jaar. De
drachtigheidsresultaten zijn nog weer ge-
stegen tot 87,7%, terwijl deze thans nog
weer hoger liggen en tot de beste in Neder-
land behoren. Deze goede resultaten zullen
er mede het gevolg van zijn dat grotere var-
kensfokbedrijven op grote schaal KI gaan
toepassen omdat het vele voordelen biedt,
zoals besparing van arbeid, financieel voor-
deel en spreiding van risiko's.

DOE-HET-ZELF KI
Enkele fokkers hebben te kennen gegeven
de inseminaties op hun bedrijf zelf te wil-
len uitvoeren. Voorzitter zegt dat zij dan
aan verschillende voorwaarden moeten vol-
doen, zoals het volgen van een kursus. Ge-
tracht zal worden in samenwerking met de
gezondheidsdienst voor dieren een kursus
op te zetten.
Tot slot van zijn openingswoord gaat de
voorzitter in op de varkensziekten, met na-
me de varkenspest. Dr. Verwey, direkteur
van de gezondheidsdienst voor dieren in
Gelderland vult hem hierbij aan door in
felle bewoordingen uit te vallen tegen die
personen welke geen medewerking willen
verlenen in het onderzoek naar de versprei-
ding van de ziekte.

VERLAGING INSEMINATIEGELD
Het jaarverslag wordt door de direkteur,
G. J. Mombarg, nader toegelicht. Hieruit
blrjkt dat de financiële positie goed is. Er
werd na afschrijvingen en reservering af-
gesloten met een winst van ƒ 6.645,96. Het
basis-inseminatiegeld wat was begroot op
ƒ 26,— kon met ƒ 2,— worden verlaagd en
werd definitief gesteld op ƒ 24,—. De kon-
tributie voor het komende boekjaar 1977/78
wordt gehandhaafd op ƒ 20,— terwijl het
voorschot inseminatiegeld voor drie inse-
minaties wordt gesteld 3 x ƒ 28,—.

UITBREIDING KI-STATION
Doordat er meer beren moeten worden ge-
houden is uitbreiding van de stalling nood-
zakelijk. Er is een meerjarenplan opgezet
wat in ± 5 jaar voorziet in een uitbreiding
van 75 tot 145 plaatsen. De eerste fase van
de uitbreiding wordt aan de vergadering
uiteengezet. Het bestuur vraagt hiervoor
machtiging een lening aan te gaan van
ƒ 250.000,—•. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
In het plan is ook opgenomen een opfokstal
voor aspirant KI-beren. Thans worden de
toetsberen vanaf de selektiemesterij te Lo-
chem centraal opgefokt in een gedeelte van
het KI-station te Fleringen (O). Dit ge-
beurd door de gezamenlijke KI-verenigin-
gen te Heino, Fleringen en Almen.
Brj de bestuursverkiezing werden de heren
H. B. Bosgoed uit Vaassen en H. J. M. Jan-
sen uit Wijchen herkozen. In de plaats van
W. J. Veltkamp uit Eibergen werd M. Ou-
denampsen uit Ruurlo gekozen. In de raad
van toezicht werd in de plaats vanH. Tol-
kamp J. D. Radstaak uit Aalten gekozen.
In het tweede gedeelte van de vergadering
hield Ir. H. J. Wullink, medewerker van
het konsulentschap voor varkens en pluim-
vee te Arnhem een inleiding over aspekten
van de vruchtbaarheid van zeugen en beren.
Hij stelde dat erfelijk een goede vruchtbaar-

heid en goede omstandigheden op de bedrij-
ven van het grootste ekonomisch belang is
in de biggenfokkerij.

55 JAAR
GETROUWD
Zaterdag herdacht het echtpaar P.
Roozendaal en P. J. Roozendaal-vai
Holst het feit dat zij 55 jaar geleden''
in het huwelijk traden. Beiden verke-
ren nog in goede gezondheid.
De 77-jarige bruidegom is dagelijks
in de weer voor het Welfare-werk. Zo
is hij momenteel bezig met het maken
van diverse dingen voor het Rode'
Kruis. Verder brengt hy zijn tijd door
met knutselen. Zyn echtgenote (74
jaar) is volop bezig in de huishou-
ding. Samen met haar man wandelt
zy veel.

Het echtpaar Roozendaal heeft zes
kinderen en vierentwintig kleinkinde-
ren.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

HERVORMD/GEREFORMEERDE
ZANGDIENST
Op 17 april a.s. wordt er weer een Herv./
Gereformeerde zangdienst gehouden. Deze
zal worden geleid door ds. Kuhlemeier en
heeft als thema „Opstaan". Verder zullen
Rudi van Straten orgel en Ineke Tegelaar
fluit, hun medewerking verlenen. Voor ver-
dere gegevens zie de advertentie in dit blad.

Voetbal
VERDIENDE NEDERLAAG VAN
VORDEN IN BABBERICH

In een vooral na de rust uitermate slecht
gespeelde wedstrijd heeft Vorden l zondag-
middag in Babberich een verdiende l—O ne-
derlaag geleden. De thuisklub verdiende de
zege niet vanwege het betere spel (dit was
aan beide zijden bedroevend) maar door
meer inzet aan de dag te leggen.
Voor de rust startte Babberich met een of-
fensief waarbij doelman Ten Have al gauw
handelend moest optreden. De wedstrijd
speelde zich hoofdzakelijk op het midden-
veld af waar André te Veldhuis in deze
eerste helft een goede partij speelde. Hal-
verwege kreeg Geert Heersink een goede
kans om te scoren doch de Babberich-kee-
per voorkwam door tijdig uitlopen een doel-
punt.
Na de rust een sterker Babberich dat een
paar maal dicht bij een doelpunt was. Vor-
den kwam er, door het spel te kort te hou-
den, aanvallend niet aan te pas. Twintig

minuten voor tijd beging Bertus Nijenhuis
een duidelijke overtreding binnen het straf-
schopgebied. De toegekende penalt, werd
door de thuisklub koelbloedig verzilverdl—
0. Babberich trok zich hierna terug In de
verdediging maar bleef met haar uitvallen
wel gevaarlijk. Vorden kon in de slotfase
geen vuist meer maken. Verdedigend kon
Gerrit Wentink de achterstand maar moei-
lijk verkroppen en had geluk dat hij door de
scheidsrechter niet uit het veld werd ge-
zonden toen hij tweemaal achtereen een
zware overtreding beging.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen SV Ratti afdeling zaterdag: He-
lios l—Ratti l O—2; Sp. Eefde 3—Ratti 3
2—1; Ratti 4—DZC 5 1—3.

Programma SV Ratti afdeling zaterdag:
Voorst 2—Ratti 3; Ratti 2—Almen 4; Ratti
4—FC Oversteeg 2; SHE Al—Ratti Al.

Programma SV Ratti afdeling zondag:
UW l—Ratti 1; Ratti 2—SCS 3; AZC 6—
Ratti 3. Afdeling dames: Ratti—AZC

Volleybal
PROMOTIEKANSEN VOOR
DASH-DAMES VERKLEIND

In de promotieklasse dames van de volley-
balkompetitie De IJsselstreek is de beslis-
sing nog niet gevallen. Wel zijn de kansen
voor het eerste damesteam van het Vor-
dense Dash kleiner geworden; het Dash-
zestal moest namelijk in koploper Isala 2
de meerdere erkennen waardoor de positie
van Isala sterker is geworden en Dash
naar de derde plaats verhuisde.
De wedstrijd die in de Deventer sporthal
werd gespeeld, leverde in de eerste set veel
spanning; Dash hield goed bij en werd na
16—14 verslagen. In de volgende twee sets
was de tegenpartij duidelijk sterker: 15—8
en 15—7 zodat de overwinning uiteindelijk
met 3—O naar'de Isala-reserves ging.

Touwtrekken
Op uitnodiging van het Deutsche Zeilzieh-
verband (Duitse touwtrek bond) hebben zes
Nederlandse touwtrekteams deelgenomen
aan een internationaal touwtrekevenement
in Heddesheim nabij Heidelberg. Behalve
door Nederland werd hieraan deelgenomen
door Italiaanse, Zwitserse en Duitse ploe-
gen.
Heure uit Borculo nam deel in de zware
720 kg klasse en behaalde een fraaie twee-
de plaats met 8 punten. Winnaar in deze
klasse werd het achttal van Neckarberg-
strasse met 11 punten welke vereniging
ook dit toernooi organiseerde. Derde werd
Neuried; 4. Buch; 5. Altenhem.

In de 640 kg klasse was de animo bijzon-
der groot. Omdat liefst 16 ploegen hadden
ingeschreven werden deze in twee poules
van elk acht ingedeeld. Nederland was hier
vertegenwoordigd met teams van Eibergen
A en B, Bekveld, Noordijk en Bussloo. De
ploegen van Eibergen A en Bekveld bereik-
ten de finale waarin behalve de twee Neder-
landse ook twee Zwitserse en twee Duitse
ploegen uitkwamen. Na een spannende
strijd werd Zwitserland winnaar met 14
punten. Eibergen A werd eervol tweede met
11 punten terwijl Bekveld en Kolmarsreuth
gelijk derde werden met 7 punten. Vijfde
werd Zwitserland B en zesde Duitsland B.

Elke deelnemer kreeg een persoonlijke her-
innering. De Nederlandse touwtrekkers heb-
ben in Heddesheim weer nieuwe kontakten
gelegd en ontmoetten ook diverse klubs die
op de wereldkampioenschappen in Doetin-
chem in 1975 aanwezig waren.

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop a.s. maandag 18 april

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

windjacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppenscts, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte iongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubber-laarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

F* W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVELD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

eerlijk en

waarvan hij een inventief en vakbe-
kwaam kok is en de leiding van de
keuken op zich kan nemen
en zij sterk geïnteresseerd is in het
horecabedrijf zouden wij uit willen
nodigen spoedig kontakt met ons op
te willen nemen.

Petit-restaurant
ANWB Bondsrestaurant

De Rotonde b.v.
N. H. A. VAN GOETHEM

Kerkstraat 3 - Vorden Telefoon 05752-1519

CONTACT

GRAAG

GELEZEN

in offset en boekdruk
Kleurendruk of zwart

D

Vraag eens vrijblijvend
advies en prijs

DRUKKERIJ WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404



Voor de vele blijken van belangstelling tijdens de
ziekte en na het heengaan van mijn lieve
echtgenoot

HENDRIK JAN GROOT OBBINK

zeg ik u allen heel hartelijk dank.

S. Groot Obbink-van Doorn

Vorden, april 1977
Dorpsstraat 8

WEEKEND-
AANBIEDING

PRIMA BADDOEKEN
van 6,95 per stuk
nu 2 stuks 11,50

KEUKENDOEKEN
2 stuks 7,50

WONINGINRICHTING
. MANUFACTUREN

HELMINK

PROFIJT
AANBIEDING

Bekend van radio- en televisie-
reklame

MOULINEX
GROENTEWASSER

van 17,90 nu 9,25

GROENTEWASSER
CENTRIFUGE

merk „Cogebi" 25,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

aar
Trenchcoat met ruitvoering.
Ritssluiting op de binnenzak, f 189,-

MODECENTRUM

Opheffingsuitverkoop Opheffingsuitverkoop
Vanwege ekonomische veranderingen slu iten wij met ingang van l mei 1977 ons
filiaal Barchemseweg 40 te Ruurlo. In verband hiermede houden wij een ophef-
fingsuitverkoop ter plaatse van 15 t.m. 30 april a.s. (toestemming verleend door
K.v.K.)

In de uitverkoop
vindt u o.a.:

Garantie en service Wijven gehandhaafd.

DIEPVRIEZERS
half koel/half vries
KOELKASTEN
WASAUTOMATEN
DROOG-
TROMMELS

GAS-
FORNUIZEN
CENTRIFUGES
AFZUIG-
KAPPEN
STOFZUIGERS

LAND- EN TUINARTIKELEN
GEREEDSCHAPPEN
MOTORGAZONMAAIERS
BETONMOLENS
T' ziens in onze opheffingsuitverkoop en wij
blijven gaarne tot uw dienst in onze andere
filialen.

GROOTHANDEL B.V.
LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) l 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

VORDEN - TEL. (057 )̂ 1381

Spotqoedkoop !

keukenkastjes, keukenbuf-
fetten, buro's, opbergkasten
ladenkastjes enz.
Gratis bezorging

KUYK'S
MEUBELBEURS
Hulshof straat 8 (bij de Drie-
hoek), Lichtenvoorde,
telefoon 05443-1256

Te koop: Simca 1100 Com-
mercial, b.j. 1971
Drukkerij Weevers,
stad 12, Vorden
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Fa. Schoolderman
organiseert in samenwerking met

Radio „Atlantic" en

NU OOK IN NEDERLAND

desnelste
en veiligste manier
om ilaaijcs in oren
te prikken

• zonder gehannes of geharrewar
• zonder gevaar voor infektie

De tijd van kurk en grove naald is eindelijk voorbij. Nu is er de
Caflon-methode.Sneller,yeiliger,eenvoudiger dan ieder ander
systeem. Slechts'n kwestie van enkele sekonden-Vrijwei pijnloos
en volkomen steriel. Met de Caflon-methode wordt tegelijK
een charmant knopje in de oorlel bevestigd Vervaardigd van
zuiver wit chirurgisch staal,*al of niet met fijn goud gedoubleerd'
In beide uitvoeringen gesteriliseerd verpakt

* chirurgisch staal en fijn goud, veroorzaken geen infekfia

GfflUON daar hebben uw oren
pleziervan!

Horlogerie - Goud en zilver - Optiek

A. GROOT KORMELINK
Spuistraat 27 - Hengelo G. - Tel. 1771

WEEKAANBIEDING

linnen
bandschoen
met sterke zool en leuke 5 cm hak
in zwart, beige en blauw.

Deze week slechts

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342
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jeans and ja c kets
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Disco-avond
VRIJDAG 15 APRIL A.S. IN ZAAL

SMIT, DORPSSTRAAT

aanvang 20.00 uur , entree f 3,-

Kaarten te verkrijgen aan de zaak en aan de zaal

o
EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Ziitph^nseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

textiel en mode
schoolderman

raadhuisstraat tel. 1367 vorden
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RUURLO

OOK VOOR DAMES-
EN HERENMODE

Grote kollekties

JAPONNEN, MANTELS, PAKJES
tot maat 52

KOSTUUMS, KOLBERTS grote sortering

PANTALONS in helanca, kamgcren,
trevira, linnen en denimkwaliteiten
tot maat 658

De grootste sortering van de Achterhoek

Vrijdags koopavond

Het voorjaar is merkbaar in al onze afdelingen ...
leden week nieuwe modellen

BRUIDS- EN
AVONDJAPONNEN
Maak even een afspraak, zodat u in alle rust kunt kijken en passen

VLOTTE VOORJAARSJAPONNEN

OVERGOOIERS EN BLOUSES

ROKKEN - VESTEN - TRUITJES

BEIJER
BESSELINK

BRUIDSJAPONNEN

Mr. NELISSENSTRAAT 23
BELTRUM (bij Groenlo)
Telefoon 05448-222

DRIENERSTRAAT 10
HENGELO O.
Telefoon 05400-1.19.83


