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kasteel Vorden opbrengen?
De afd. Vorden van de PvdA heeft becijferd, dat
wanneer kasteel Vorden is verbouwd tot gemeente-
huis, de lasten voor de gemeente jaarlijks op
200.000 gulden moeten worden gesteld.
De PvdA vraagt zich in dit verband af of de ge-
meente dit allemaal kan opbrengen. Zij stelt: de
plannen voor dorpscentrum, sportakkommodatie
e.d. kan men niet laten varen; plannen voor wég-
verbetering laten varen? Onaanvaardbaar. Ook het
komplan moet doorgaan, daarvoor zijn reeds ver-
plichtingen aangegaan.

De belastingen verhogen (onroerend goedbelasting)
kan niet. B. en W. kunnen het niet verkopen dat
de Vordenaren terwille van de restauratiekosten
van het kasteel dieper in de beurs moeten tasten.
De PvdA te Vorden is dan ook van mening dat het

gemeentebestuur in de onderhandelingen met pro-
vincie en CRM (die momenteel aan de gang zijn)
een duidelijk standpunt in te nemen, in die zin dat
de jaarlijkse lasten voor de gemeente Vorden ver-
antwoord zijn. En verantwoord is, zo stelt de PvdA,
een jaarlijkse exploitatielast van 100.000 gulden.
Men moet dit niet allemaal zien als „stemming ma-
ken tegen de restauratie" of als „het voor de voeten
lopen van B. en W. in een onderhandelingsfase".
Integendeel, de raad van Vorden moet eens wat
verder kijken dan het volgende agendapunt van de
raadsvergadering en zich niet telkens weer door B.
en W. voor min of meer voldongen feiten laten stel-
len. De afdeling Vorden van de PvdA doet dan ook
een beroep op haar gemeenteraadsleden inzake de
restauratie van 't kasteel zo snel mogelijk met voor-
stellen te komen.

750.000ste Empo-fiets
Onlangs is bij de Empo Rijwielenfabriek de 750.000
ste fiets uit de produktie gekomen. Deze fi«ts ter
waarde van 602 gulden is door de direktie van de
Empo beschikbaar gesteld aan de personeelsvereni-
ging, die deze fiets op haar beurt tijdens de jaar-
lijkse feestavond onder het personeel heeft verloot.
Henk Teunissen werd winnaar van het fraaie rij-
wiel.

Buurtvereniging Delden
Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden
namen er zaterdagavond aan de dropping, georga-
niseerd door de buurtvereniging Delden, 30 perso-
nene deel. De deelnemers werden in de bossen ach-
ter De Wiersse „los gelaten", waarna zo snel moge-
lijk het eindpunt café Eykelkamp moest worden be-
reikt. Na afloop reikte de heer B. Tiessink een ge-
deelde eerste en tweede prijs uit aan de groepen
Steenblik en Harmsen. De derde prijs was voor de
groep Wunderink. Op zaterdagavond 7 juni gaat de
Deldense buurtvereniging kegelen in Haaksbergen.

Dash-doe-maar-raak-dag
werd groot sukses
De volleybalvereniging Dash heeft met door haar
zaterdag j.l. georganiseerde Dash-Doe-Maar-Raak-
Dag wel in de roos geschoten. In het Jeugdcentrum
waar deze unieke dag werd gehouden was een over-
stelpende belangstelling. Vooral de jeugd van de
lagere scholen tot 12 jaar liet zich niet onbetuigd
en nam deel aan de vele spelletjes en attrakties. De
„gekke hoedenshow" telde meer dan vijftig deel-
nemers; hier kregen de vier mooiste of gekste hoe-
den een prijs.

De grabbelton was binnen het uur leeggehaald en
en ook voor de andere attrakties moest het bestuur
in allerijl prijzen bijkopen om iedereen tevreden te
kunnen stellen. Veel ouders waren ook van de par-
tij. De lachfilm moest wegens de grote belangstel-
ling tweemaal worden gedraaid,
's Avonds tot elf uur kwamen de ouders de Dash-
Doe-Maar-Raak-Dag bezoeken. Hoewel het Jeugd-
centrum niet zo vol was als 's middags, men had be-
paald niet te klagen over belangstelling. Al met al
een geslaagde dag, waarbij aan Dash een flink voor-
delig saldo ten bate van de kas ten deel viel.

303 fietsmand; 319 kaarsenstandaard; 352 spijker-
schilderij; 377 shampoo; 489 kaarsenstandaard; 503
autopoetswatten; 509 poederdoos; 524 3 boeken;
535 pindabakje, kroes; 563 2 boeken, pudding; 566
bloemvaasje; 640 pindastel; 751 kaarsenstandaard;
568 autostoffer; 492 krentebj^>d; 436 boterkoek;
734 boterkoek. Prijzen af te ^Jbn De Stroet 22.
Wanneer de prijzen voor vrijdagavond 18 april niet
afgehaald zijn. vervallen deze aan de vereniging.

Openbare bijerakomst
WD
Onder auspiciën van de WD Kamercentrale Gel-
derland wordt op maandag 21 april a.s. in hotel
Bakker te Vorden een openbare bijeenkomst ge-
houden, waar als spreekster zal optreden mej. mr.
A. Kappeyne van de Coppello, lid van de Tweede
Kamer.

De WD-raadsfracties van Vorden en diverse om-
liggende gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld
vragen en problemen in te dienen, waarover wij
met mr. Kappeyne van gedachten willen wisselen,
zodat op deze bijeenkomst vooral regionale onder-
werpen aan de orde zullen komen.

Geen Contact
week 5-9 mei
In verband met Nationale Feestdag (5 mei) en

Hemelvaartsdag (8 mei) verschijnt in deze

week GEEN Contact.

Dit geldt voor alle drie edities mede in ver-
band werkzaamheden aan de vloer van onze
drukkerij. Wij hopen dat onze lezers en ad-
verteerders dit ongenoegen voor deze keer
kunnen billijken.

Musical o.l.s. Linde
uitstekend vertolkt
De Medlerschool te Linde (Openbare Basisschool)
beschikt over een aantal uitstekende toneelspelers
(st-ers). Op de op twee achtereenvolgende avonden
gebrachte uitvoering was er niets dan lof voor het
sublieme spel.

De opvoeringen werden gegeven in zaal Schoenaker
op de Kranenburg, waar oudercommissie-voorzitter
H. Bouwmeester tal van ouders, benevens speciaal
de beide plaatselijke predikanten ds. Krajenbrink
en ds. Veenendaal en oud-onderwijzend personeel
kon welkom heten.

Onder regie van de heer Hazekamp, hoofd der
school en met medewerking van zijn echtgenote me-
vrouw Hazekamp-Aalpoel, werd voor de pauze door
de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klas het
toneelstuk Oliebollen gebracht. In het tweede ge-
deelte van de avond werd de kindermusical De To-
venaar van Alkmaar opge^^^fcjd door de jeugd van
de derde, vi-erde, vijfde en^rcsde klas. Voor beide
stukken was er alle lof en waardering. Mevrouw
Hazekamp vervaardigde voor het toneelstuk en de
musical geheel alleen de kleding. Zij en haar man
ontvingen voor hun vele wttk uit handen van de
voorzitter een fruitmand, H^ijl de onderwijzeres
mevrouw Willems een boeket bloemen in ontvangst
mocht nemen. De kinderen werden op beide avon-
den getrakteerd.

Z I L V E R W I T

KOERSELMAN CASSETTES

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

Onderwerpen:
1. Het uitlaten van honden.
2. Het ophalen van huisvuil op 8 mei a.s. (Hemel-

vaartsdag).
3. Stortplaats (30 april en l mei a.s.).
4. Materialen in bermen.
5. Afrasteringen.

Ad. l
Het uitlaten van honden.
Het gemeentebestuur acht het wenselijk om de be-
zitters van honden te wijzen op enkele bepalingen
uit de Algemene Politieverordening, welke betrek-
king hebben op de verplichtingen van houders van
honden. Het uitlaten van honden door hun baas be-
tekent in zeer veel gevallen dat de honden tijdens
dit „uitlaten" het een en ander „achterlaten".
Voorzover dit „achterlaten" uitwerpselen betreffen
levert dit nogal klachten op, en terecht, want het al
wandelend stappen in een „hoop" is allerminst ple-
zierig te noemen. Ook is nooit de bedoeling van
trottoir aanleg geweest een plaats aan te wijzen waar
honden vrijelijk hun behoeften zouden mogen doen.
Terwijl ook niet verondersteld mag worden, dat zeer
vele Vordenaren op de trottoirs de slalom wensen
te beoefenen.
Al met al moet een hondebezitter er rekening mee
houden, dat het houden van een hond een aantal
lasten met zich meebrengt en dat het niet zo mag
zijn dat buren of spelende kinderen de dupe wor-
den van het niet op de juiste plaatsen uitlaten van
honden.
De genoemde bepalingen uit de Algemene Politie-
verordening, welke betrekking hebben op deze
kwestie:

Artikel 22:
Ieder is verplicht -ervoor te zorgen, dat een onder

zijn hoede staande hond zich niet van uitwerpselen
ontdoet op het gedeelte van de weg, dat uitsluitend
is bestemd voor voetgangers.
Artikel 138, lid 2:
Ieder is verplicht ervoor zorg te dragen, dat een on-
der zijn hoede staand dier zich niet van uitwerpse-
len ontdoet in gemeentelijke plantsoenen en/of
parken.
Het -eerste artikel ziet vooral op de veiligheid voor
voetgangers en het vermijden van een onsmakelijke
aanblik (openbare orde); het tweede artikel beoogt
de bescherming van de openbare gezondheid, en
bovendien het voorkomt van smerige overlast voor
de gemeentelijke plantsoenendienst (bedenkt u eens
hoeveel uitwerpsel-en de gemeentewerklieden om en
in het gezicht vliegen bij het grasmaaien; indien dit
bij u in de tuin zou gebeuren, zou u er toch wat aan
doen!!).
Enkele andere honden-artikelen uit de Algemene
Politieverordening luiden:

Artikel 70:
De eigenaar, houder of verzorgen van een hond is
verplicht er voor te zorgen dat zijn hond zich niet
zonder toezicht elders dan op zijn erf bevindt.
Artikel 71:
Het is de houder van een hond of hen die een hond
onder hun toezicht hebben, verboden deze honden
in de bebouwde kom, anders dan aangelijnd, te la-
ten lopen gedurende het tijdvak van l april tot l
oktober.

Ad. 2.
Het ophalen van huisvuil op 8 mei a.s.
Het betreft hier het huisvuil dat éénmaal per 14
dagen wordt opgehaald in de buitenwijk. Omdat
donderdag 8 mei 1975 Hemelvaartsdag is, zal het
huisvuil worden opgehaald op zaterdag 10 mei.

Ad. 3.
Stortplaats (30 april en l mei a.s.)
Op Koninginnedag, 30 april a.s., zal de stortplaats
gesloten zijn. Om deze reden zal echter de stort-
plaats geopend zijn op l mei a.s. van 15.00-17.00
uur.

Ad. 4.
Materialen in bermen.
Wij maken er u attent op, dat allerlei materialen
(opslag van hout en andere materialen) welke in de
bermen liggen vóór 15 mei 1975 verwijderd moeten
zijn.
Waar dit niet het geval is, zal dit geschieden door
de gemeente, echter op kosten van de opgespoorde
eigenaar.

Ad. 5.
Afrasteringen.
Het is gebleken, dat bij de verplaatsing van afraste-
ringen, in verband met de overname van de bomen
door de gemeente in het gebied van de ruilverka-
veling Warnsveld, diverse afrasteringsdraden aan
de bomen zijn bevestigd. Degenen, die aldus de dra-
den bevestigd hebben, worden erop gewezen dat in-
gevolge artikel 144 der Algemene Politieverorde-
ning het verboden is binnen een afstand van 50 cm
uit de boord van bermsloten, welke in onderhoud
zijn bij de gemeente draadafrastering, hekken of
gaas te hebben. Ook is bij onderhoud van de sloten
gebleken, dat diverse afrasteringen te dicht aan de
slootkant staan en dat verschillende spandraden
over de sloot zijn aangebracht. Dit is bijzonderlijk
hinderlijk voor het machinaal maaien. U wordt dan
ook verzocht de spandraden op een andere wijze
aan te brengen en de afrasteringen, waar ze te dicht
bij de sloot zijn, zodanig te verplaatsen, dat dit geen
hinder meer oplevert bij het maaien.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur: ds. J. Veenendaal, Bediening H. Doop;
19.00 uur: ds. J. B. Kuhlemeier, zangdienst in het
kader van het 60-jarig bestaan van het blindente-
huis Bartimeüs te Zeist. Muzikale medewerking.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur: ds. A. C. van Nood van Barchem. Tevens
kindernevendienst.
19.00 uur: Zangdienst in de Herv. Kerk, voorg. ds.
J. B. Kuhlemeier.

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); door
de week woensdag om 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door de week:
dinsdagavond om 19.30 uur en vrijdagmorgen om
8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
0-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wrjkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's aronds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Brombergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uut
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

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

BURGERLIJKE...
STAND V

Geboren: Ronnie, z.v. A. J. Tuenter en H. W. Jan-
sen.
Overleden: A. Rossel, echtgenoot van J. Bannink,
oud 56 jaar.
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SUPER-SLAGERIJ
SLAVINKEN
ROOMSCHNITZEL

VLEESRIBBETJES
HEEL KILO

ÏARKENSLAPPEN %>™
SCHOÜDERFRICANDEAU ï?£?
STOOFROLLADE SSÏi
uUtll AKKtl ONS BEKENDE

Vleeswaren
TONGEWORST

SNIJWORST

GEKOOKTE HAM

KATENSPEK ,5ogram

SLAGERSLEVERWORST 250 «,

168
238

128
198

448
478
488
248

109

119

129

129

129

EE
s

ZONNETUIN
MALSE SLA
VERSE RADIJS
SPITSKOOL
KRIELAARDAPPELEN
CITROENEN
HANDSINAASAPPELEN

2 kroppen

per bos ..

per kilo ••

per kilo ..

4 stuks

per net ..

DIEPVRIES-VOORDEEL
BRAADXUIKEN
HUZARENSALADE
PATATES FRITES
KABEUAUWFILET
Voor uw huisdieren

POEZENBANKET
HART

heel kilo

heel kilo

heel kilo

IGLO
van 3,95 voor

van 0,98 voor

van 0,98 voor

Alles zolang de voorraad strekt

RadionHalfvolle
koffiemelk

98
98

128
138
95

249

339
495
149
298

79
89

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

AARDAPPELEN
FIJNE VERSE WORST 500 gram

DINSDAG

| ntl kilo

STOOFLAPPEN
WOENSDAG

ÏLEESGEHAKT
KOMKOMMER

125
298

95
428

228
75

A&O GRAAG TOT

kilo

kilo

kilo

VUL NU VOORDELIG UW
DIEPVRIES

RIBLAPPEN

3 stuks

STOOFLAPPEN

OSSESTAART

HAMBURGERS

NU

2498

WASVOORDEEL
Doe mee aan onze
Dixan vakantie wedstrijd

flacon van 1,30 NU

OMO ZEEPPOEDER
ALL ZEEPPOEDER

NU

NU

109

598
1750
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Halvarine

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE JENEVER

VIEUX

NAPOLEON COGNAC

FINE WHITE RHUM

SANGRIA PATARROTA
BESSENJENEVER

GANZEBOOM
liter

GANZEBOOM
liter

per fles

per fles

NU voor

GANZEBOOM
liter .

895

895

998

695

450
645

UW DIENST
{//f OffZf BROODBOETIEK *

SLAGROOMSTAM „„ „, NU 298
ROZIJNENCAKES , - 198

Bloemen en Planten
MINI CACTUS
PRACHT BEGONIA

ook geschikt voor uw
letterbak

RIEGEL NU

149
309

ZOETWAREN VOORDEEL
PANKYWAFELS
WIENER PUNTEN
CHOC, PINDAROTSJES
VENZ CHOC. REPEN

VICTORIA
pak a 8 stuks

pak a 8 stuks

melk of puur, bakje

pak a 6 repen, van 1,65 NU

98
165
119
149

A O SUPERVOORDEELTJES

Hak
witte boontjes 1KQ
in tomatp.rKfim. van 1.85 voor . ™ ̂ ^ ^^

CALVE PINDAKAAS 179

KOUDE MELKPUDDING DIVERSE SMAKEN
3 pakjes 89

PANEERMEEL BOLLETJE
2 pakjes van 1,48 voor 119

A & 0 MACARONI! 500 gram 79

MANDARIJNTJES stukjes, per blik 79

CLOSETPAPIER SUSY
pak a 4 rol 99

WC AUTOMAAT COLLO
reinigt en verfrist, NU 99

Cuco beschuit
2 rollen voor 98
BOTERHAMKORIJELS zak a 300 gram 109

BAMBIX pak van 1,12 voor 98

UNOX SMAC 200 gram van 1,79 voor ... 149

RIJST GROF GEBROKEN
heel kilo 119

Seven up
DE ENIGE ECHTE, literfles 1,24 NU 98
DRUIVENSAP ROOD OF WIT

grote fles 109

A & O COLA literfles 79

SANDEMAN SHERRY per fles 695

Frambozen
bessen wij n
MET JONGE JENEVER, literfles 198

SUPERMARKT Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
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JAHSE UPERMA

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
'il goeie slager

•

Donderdag:

Vrijdag:

Woensdag:

Maandag:

Dinsdag:

RIBLAPPEN
STOOFLAPPEN
OSSESTAART
TARTAAR
SPEKLAPPEN
VERSE WORST
GEHAKTDAG

HACHEVLEES
VERSE WORST

BOTERMALS
500 gram

doorregen (rund)
500 gram

500 gram

3 stuks

500 gram

FIJNE
500 gram

500 gram GEHAKT

heel kilo GEHAKT

500 gram

GROVE
500 gram

568
458
229
198
168]
249
250
398
398
298

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

BOTERHAMWORST
150 gram

KATENSPEK
* 100 gram

CERVELAAT
150 gram •

HAM
150 gram

ECHTE KOOKWORST
250 gram

HEERLIJKE LEVERWORST
250 gram

VAN ONZE BANKETBAKKER
van 340 voor

6 stuks van 230 voor

298
198

UIT ONZE BROODBOETIEK
ROOMBROODJES
BESCHUITBOLLEN

pak van 175 voor

zak van 112 voor

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
GRANNY SMITH
MOOIE KOMKOMMER
KLEI-AARDAPPELEN B1NIIB

1 kilo

„„
5 kilo

nu voorUMhWKET
BLOEDSINftftSAPPELS, ,
GESN. SPITSKOOL
Maandag en dinsdag:

BIKKELHARDE UIEN

500 gram

2 kilo

Vers van onze „kweker" Dracht BOS ROZEN nu slechts 250

VIVO PILS
krat a 24 flesjes
voor ,

VIM BLAUW
bus

PAGE HUISHOUDROL a2
nu slechts

VIVO SLASAUS
3/4 fles van 199 voor,.

NU VOOR DE
LAATSTE WEEK

van 17,25

VAT OMO
995

PRESTO
flacon

ODOREXbus
2e BUS GEHEEL GRATIS

BONTKRACHT
vat van 13,85 voor

BIOTEX BLAUW
pak

MACLEANS TANDPASTA
tube van 199 voor

HERO SINAS
literf les

VIVO KOFFIEBONEN GEMALEN
250 gram per pak

DIEPVRIES
IGLO BITTERBALLEN
pak inhoud 28 stuks nu

SPINAZIE
450 gram van 103 nu ...

PATAT
1000 gram

BETUWE APPELSTROOP
pot

LIGA JUNIOR (SUIKERVRIJ)
oak

CROMA
pakje a 200 gram
/an 90 voor

VIVO DOPERWTEN ERG FIJN
1/1 blik

HEINZ HOT KETCHUP
fles a 500 gram van 259 voor...

CALVE SLAOLIE
fles a 625 cc

189
198
289

VIVO FRUITCOCKTAIL
litersblik
van 219 voor

ROYCO KIPPESOEP
zakje van 74 voor

PAREIN „TUC"
pak van 93 voor t

Groente- en vleesaanbiedingen geldig t.m. 17 april

Literfles SEVEN U P 109
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BURGEMEESTER M. VUNDERINK

„Ik voel me geen

eerbiedwaardige

gezagsdrager"

Echtpaar Vunderink heeft het in Vorden

reuze naar de zin

Over een paar weken is het alweer een jaar geleden
dat mr. M. Vunderink in Vorden als burgemeester
werd geïnstalleerd. „Het ambt van burgemeester
trok mij aan, niet zozeer de standplaats," aldus sprak
de heer Vunderink in april 1974, toen hij voor de
eerste maal met Vorden kennis maakte.
Intussen is er wel wat veranderd in de zienswijze
van Vordens eerste burger. In een uitvoerig gesprek
dat wij dezer dagen met hem hadden om uit zijn
mond te vernemen hoe hij het eerste jaar als burge-
meester heeft ervaren, kwam duidelijk tot uitdruk-
king dat de „standplaats" hem toch wel bijzonder
aanspreekt.
„Ik moet u eerlijk zeggen, het bevalt mij fantastisch
goed in Vorden. De sfeer die er heerst in de dorps-
gemeenschap, waarbij soms wel een onderscheid ge-
maakt moet worden tussen de „import" en de
autochtone bevolking (daarover straks meer). Bo-
vendien zit je hier midden in de natuur. Heimwee
naar de stad is er dan ook beslist niet bij."
De bevolking vindt hij vriendelijk al vraagt hij zich
wel eens af of ze ook zeggen wat ze denken. „Het is
dan ook niet altijd even gemakkelijk om uit te vin-
den wat je moet doen. Mijn vrouw heeft het hier
ook erg naar de zin. Zij is in Vorden helemaal op-
geleefd en vindt het -erg plezierig dat ze nu samen
met mij een job heeft."
Momenteel is mevrouw Vunderink druk in de weer
voor de peuterspeelzaal die deze week officieel in
gebruik wordt genomen. Zij heeft aan deze werk-
zaamheden veel plezier beleefd. Alleen vond ze het
niet zo plezierig, dat vorige week toen er een arti-
keltje over deze peuterspeelzaal in de pers ver-
scheen, alken haar naam werd genoemd. „Wij heb-
ben dit met meer mensen georganiseerd. De dames
Emsbroek, Koerselman en Schoo alsmede de heer
De Klerk, mogen ook best genoemd worden," vindt
zij.
Het echtpaar Vunderink is ook blij met hun huis
met daarbij een prettige tuin waar zoon Willem
(3/2 Jaar) en dochter Marjolein (5y2) zich heerlijk
kunnen uitleven.

AANPASSEN
„In het begin heb ik mij wel een beetje aan moeten
passen. Het werk is dan ook heel anders dan het-
geen ik voorheen deed. (De heer Vnderink was,
voordat hij naar Vorden kwam, assistent-adviseur
beleidsplanning bij het ministerie van buitenlandse
zaken).
In Den Haag zat je rustig achter je bureau het bui-
tenlands beleid te plannen, terwijl je nu voortdu-
rend van het één naar het ander moet rennen. Als
ambtenaar leef je eigenlijk in een beschermde hoek.
Wordt er een foutje gemaakt, dan vangt de ambte-
naar boven-je de klap w-el op. Nu als bestuurder
moet je naar buiten treden, waarbij je al gauw leert
een bepaalde taktiek te krijgen. Ik voel me soms net
een bokser, de slagen ontwijken om dan vervolgens
toe te slaan," zo merkt burgemeester Vunderink
lachend op.
De heer Vunderink vindt het overigens wel dat hij
een heel stuk privacy is kwijt geraakt. „Ik ga er echt
niet gebukt onder, het hoort er gewoon bij."

VERBAASD OVER RESPEKT
VOOR EEN BURGEMEESTER

„Aan de andere kant is het wel leuk dat de men-
sen je op straat goedendag zeggen, al vind ik het
vaak jammer dat ik velen niet bij de naam kan aan-
spreken, omdat ik ze niet ken.
Waar ik mij bijzonder over heb verbaasd, is het res-
pekt dat men hier (en overal op het platteland)
heeft voor een burgemeester. Eerlijk gezegd voel ik
me ook geen burgemeester, maar zie ik mijzelf meer
als een manager van het gemeentelijk bedrijf. Ge-
woon proberen het gemeenschapsgevoel te stimule-

ren en de behoeften te helpen dekken. Een eerbied-
waardig gezagsdrager zou ik beslist niet willen zijn."

GRAAG TEGENSPEL
Met betrekking tot de huidige gemeenteraad merkt
de Vunderink op het idee te hebben dat de raads-
leden het beleid scherper volgo^„Deze raad maakt
het ons eerder moeilijk dan genjllkelijk. Ik hou wel
van tegenspel, ik zou me ook zeer „unheimisch"
voelen, wanneer dat er niet zou zijn. Bovendien kun
je eikaars mening door discussies zo heerlijk toetsen.
Als bestuurder krijg je vanzelfsprekend wel de no-
dige kritiek te verduren. Ik kajaur goed tegen, wan-
neer het tenminste recht op dWrian af is. Wat me
dwars zit is kritiek via via. Gelukkig valt het hier in
Vorden allemaal wel mee."
Op onze vraag of de heer Vunderink wel eens pro-
beerde bepaalde voorstellen „door te drukken", gaf
hij een heel eerlijk antwoord. „Wanneer ik het ge-
voel heb, dat het collegebeleid goed en zeer zorg-
vuldig is uitgedacht, ja, dan probeer ik inderdaad
wel eens „door te drukken", zoals b.v. met de sport-
zaal. Als o.m. portefeuillehouder van ruimtelijke or-
dening was er er rotsvast van overtuigd, dat we bij
•een zaal groter dan 22 x 28 m2 speeloppervlakte, op
dit punt echt moeilijkheden zouden ondervinden."

WEINIG TIJD VOOR HOBBIES
De heer Vunderink vindt dat de taak van burge-
meester heel wat tijd vergt. Niet alleen op het ge-
meentehuis, maar bovenal de vele vergaderingen.
„Zo b.v. de intergemeentelijke vergaderingen, een
overblijfsel uit een tijd dat de problemen veel ge-
ringer waren. Veel zou op ambtelijk niveau kunnen
worden afgedaan. (In totaal heeft de heer Vunde-
rink zitting in plm. 15 verschillende organisaties en
instanties). Dat mag van mij echt wel minder. Door
dit alles worden er soms werkzaamheden op het ge-
meentehuis verricht, waarvan ik het gevoel heb dat
ik ze zelf zou moeten doen.
Door dit alles blijft er weinig tijd over voor hobbies.
Wel wordt er op woensdagavond, om in conditie te
blijven, gevolleybald. Tennissen, zeilen, er komt al-
lemaal niets meer van. Bovendien, zo vult mevrouw
Vunderink aan, knutselt mijn man graag. Vroeger
deed hij alles zelf thuis. Daar is nu geen tijd meer
voor. Sommige karweitjes moet ik nu uitbesteden.
De heer des huizes heeft echter goede hoop dat er
in het tweede ambtsjaar iets meer vrije tijd over-
schiet. „Ik zou graag meer tijd willen hebben voor
het lezen van een goed boek." T.V. kijken gebeurt
ook niet zo vaak in huize Vunderink, behalve wan-
neer Columbo op zijn typische manier van werken
de misdaad probeert in de luren te leggen. Ook
Mc Cloud is een man wiens verrichtingen ontspan-
nen worden bekeken.

GESCHROKKEN
Het echtpaar Vunderink dat het afgelopen jaar alle
scholen en verpleegtehuizen heeft bezocht, is ook
begonnen met het bezoeken van bedrijven. „Het is
gewoon erg belangrijk goede kontakten te hebben
met het bedrijfsleven. De werkgelegenheid als zo-
danig heeft mijn speciale aandacht. Ik ben gewoon
geschrokken van het tempo waarmee de werkloos-
heid om zich heen grijpt. Ook hier in Vorden. Ge-
zamenlijk moet je proberen hier een oplossing voor
te zoeken."
Op de vraag of de heer Vunderink ooit nog eens
aspiraties heeft om naar een grote stad te gaan, ant-
woordde hij, dat deze ambities er op dit moment be-
slist niet zijn. „Ik betwijfel zelfs of je er plezier aan
beleeft om burgemeester te zijn van 'n grote plaats.
Wanneer de 6 jaren in Vorden om zijn, dan is de
kans dat ik hier blijf, groter dan 50 procent. Wie
weet, blijf ik wel tot m'n pensioen," lachtte hij gek-
scherend.
Wanneer burgemeester Vunderink zo op het afge-

lopen jaar terugkijkt, dan heeft het hem toch wel
een grote voldoening gegeven dat de sportzaal er
eindelijk komt. Teleurgesteld is hij over het gebrek
aan gemeenschapsgevoel dat hij bij sommige men-
sen heeft ontdekt. „De felheid waarmee men eigen
belangen voorstelt, waarbij men totaal geen begrip
wil opbrengen voor het standpunt van een ander.
Ik kan me voorstellen dat jBpgens rustig wilt wo-
nen. Als mensen hierheen komen dan moeten ook
/ij wat offeren om een leefbare maatschappij om
/ i c i i heen te hebben. Samenspel is noodzakelijk," al-
dus burgemeester Vunderink, die hierbij doelde op
de problemen in plan Zuid j^mdom het dorpscen-
trum. ^B
„Toch ben ik ervan overtuigdclat een dorpscentrum
er komt. Het meest waarschijnlijke acht ik dat het
huidige gemeentehuis voor dit doel zal worden aan-
gewend. Het is er beslist geschikt voor te maken. De
gemeentelijke autoriteiten zullen dan zijn onderge-
bracht in het huidige kasteel Vorden.

PRIORITENTEN MOGEN NIET IN
GEVAAR KOMEN DOOR LASTEN KASTEEL

„Wij zullen ons echter terdege moeten realiseren
wat wij als gemeente kunnen opbrengen. Ons uit-
gangspunt bij de gesprekken met rijk en provincie
voor het aanboren van subsidiekanalen moet zijn
dat wij beperkte middelen hebben. Projekten als
mortuarium, dorpscentrum, tennisbanen, Lindense-
weg mogen beslist niet in het gedrang komen door
de jaarlijkse lasten van kasteel Vorden. Voor zover
we het nu zien, zal dat ook niet het geval zijn."
We moeten in Vorden blijven zorgen voor een over-
schot op de gemeentelijke begroting. Alles wat we
„extra" doen moeten we uit dit overschot halen.
Enfin over een half jaar weten we wat betreft kas-
teel Vorden (dat ook is aangemeld voor D AC W-sub-
sidie) waar we aan toe zijn.
Toen de heer Vunderink op l mei 1974 als burge-
meester werd geïnstalleerd, sprak hij tijdens zijn
installatierede „dat het hem aantrok te werken in
een betrekkelijk overzichtelijk arbeidsveld, waar je
inspanningen een zichtbaar effekt hebben". Nu een
jaar later staat hij nog steeds achter deze uitspraak.
„Het is alleen toch wel minder overzichtelijk dan ik
dacht. Speciaal de planologische problematiek. Het
is een wirwar van regels en interpretatie van regels.
In de richtlijnen van hogere instanties raak je gauw
verstrikt. Een groot deel van het gemeentelijk be-
leid beweegt zich juist op dit terrein. Territoriaal
is het allemaal heel overzichtelijk, de problemen op
zich zijn minder overzichtelijk.

INSPRAAK BURGERIJ
Wat betreft de gewestvorming is de heer Vunderink
van mening dat de plaatselijke bevolking er waar-
schijnlijk niet zoveel van zal merken. „Het meer
zichtbare gedeelte zal zich uiten in gewestelijke am-
bulancediensten, brandweer, geneeskundige dien-
sten e.d."
Waar burgemeester Vunderink zich enorm mee be-
zig houdt in de inspraak van de burgerij op het ge-
meentelijk beleid. „De vraag is alleen hoe organi-
seer je het. Hoorzittingen funktioneren ook niet al-
tijd. Sommige mensen spreken dan meer voor zich-
zelf dan voor een bepaalde groep, terwijl vele men-
sen gewoon „drempelvrees" hebben.
Het meest ideale lijkt mij trapsgewijze inspraak dus
via verenigingen of politieke partijen. Inwoners die
bepaalde vragen, suggesties e.d. hebben kunnen na-
tuurlijk altijd een briefje aan B. en W. schrijven.
De mensen denken vaak ten onrechte, een brief
schrijven heeft geen zin, die komt toch in de prulle-
bak. Wel, ik geef u de verzekering dat iedere brief
zeer serieus wordt bekeken," aldus burgemeester
Vunderink, die vol optimisme aan zijn tweede
ambtsjaar in Vorden zal beginnen.

12 mei
dag van de verpleging
In de medische en gezondheidsdiensten is ruim 5
procent van de beroepsbevolking werkzaam, waar-
van een tiende gedeelte mannen. Het beroep van
verpleegkundige of verzorger krijgt de laatste jaren
steeds meer belangstelling van jongens, wat ook
wordt bevestigd door de aanvragen voor vakantie-
werk door jonge mannen. Voorlopig zal het directe
verzorgende werk echter wel door de dames worden
uitgevoerd.

In de periode 1963-1973 is het aantal bedden in de
ziekenhuizen met 40 procent toegenomen, in de psy-
chiatrische inrichtingen met 6 procent, in de zwak-
zinnigeninrichtingen met 100 procent en in de ver-
pleegtehuizen met 250 procent. De sterke groei van
de laatste groep is een gevolg van de grote kosten-
stijging in de ziekenhuizen. Voor patiënten die geen
directe behoefte hebben aan de technische appara-
tuur en aan een uitgebreide medische staf kan in
een verpleeghuis een gelijkwaardige verzorging wor-
den geboden, met een belangrijke besparing aan
kosten. De kosten per verpleegdag bedroegen in '73
ƒ 162,— in de ziekenhuizen en ƒ 85,— in de verpleeg-
hui/en, hetgeen haar oorzaak in de eerste plaats
vindt in belangrijk minder personeelskosten.

De totale kosten van de gezondheidszorg bedroegen
in 1953 800 miljoen gulden enwaren in 1970 ge-
stegen tot 6650 miljoen gulden. Van dit laatste be-
drag werd 1200 miljoen gulden door de overheid
betaald terwijl het resterende bedrag praktisch ge-
heel door de gezinnen werd opgebracht.
Deze enorme kostenstijging stelt de overheid voor
zeer grote problemen omdat de kwaliteit van de ge-
zondheidszorg in het belang van de lijdende mens
moet worden gehandhaafd.

Ongeval
Op de Ruurloseweg, halverwege Kranenburg en het
Medler, verloor een veetransportwagen van een vee-
transportbedrijf uit Haaksbergen maandagmiddag
een deel van zijn lading. Van de ruim zeventig kal-
veren, die deze firma vervoerde naar het laadstation
van de Coveco bij de CLV De Eendracht (De Graaf-
schap) in Vorden, vielen er onderweg zes uit de wa-
gen. De kalveren liepen overal verspreid langs de
weg ove reen afstand van enkele kilometers. Een
der dieren was zo ernstig gewond geraakt dat het
moest worden afgeslacht.
\Vaarschijnlijk was de laadklep van de zo goed als
nieuwe wagen niet goed gesloten. Bij onderzoek
door de- Vordense politie bleek dat er diverse over-
tredingen waren gepleegd, onder meer waren alle
papieren niet in orde en was de wagen nog niet
goedgekeurd voor het vervoer van vee. Proces-ver-
baal werd opgemaakt tegen de bestuurder.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

ZENDINGSAVOND IN „DE VOORDE"

De gemeentelijke zendingscommissie van de Her-
vormde kerk belegt een zendingsavond op volgende
week dinsdag 22 april in „De Voorde", Kerkstr. 15.
Ds. Stegeman (uit Winterswijk, tot voor kort zen-
dingspredikant in Cameroun), vertelt, ook bij dia's,
over de kerk in genoemd Afrikaans land. Iedereen
is er hartelijk welkom.

INTERKERKELIJKE ZANGDIENST

Op zondagavond 20 april a.s. wordt in de Herv.
dorpskerk weer een Interkerkelijke Zangdienst ge-
houden. In deze dienst zal extra aandacht worden
geschoken aan de gemeentezang. Gijs van Schoon-
hoven zal deze studiezang leiden.
De dienst wordt voorgegaan door ds. Kuhlemeier,
die tevens de prediking verzorgt. De avond staat
verder in het teken van wat wij willen noemen:
„Zien en horen", n.l. het leven van onze blinde en
slechtziende medemens, naar aanleiding van het 60-
jarig jubileum van Bartimeü.
Dit komt tot uitdrukking in de medewerking van
Johan Smids uit Harderwijk, oud-leerling van Bar-
timeüs, die stukken op het orgel zal spelen, daarbij
begeleidt door zijn zuster Tineke Smids op fluit.
Daarnaast geeft de heer v. d. Swan, direkteur van
de brailleschool van Bartimeüs een beknopt over-
zicht van hetgeen bij Bartimeüs gedaan wordt voor
en door de visueel gehandicapte medemens. De op-
brengst van de kollekte is bestemd voor de stichting
steunfonds Bartimeüs te Zeist. Het is de bedoeling
dat liet Liedboek wordt gehanteerd met daarnaast
een zeer beknopte gestencilde orde van dienst.

JEUGDDRIEDAAGSE NAAR MARIAHOEVE

Drie en twintig kinderen, leerlingen van de r.k. ba-
sisschool op de Kranenburg en/of andere basisscho-
len in Vorden zullen deze week een zgn. jeugddrie-
daagse houden. Deze wordt gehouden op de Maria-
hoeve in Assel bij Apeldoorn bij de paters Salezi-
anen. De deelnemers zijn allen zesde klas leerlin-
gen, die dus dit jaar de school gaan verlaten. De
ouders van de kinderen zorgen voor het vervoer
naar en vanaf Assel. De groep, die deze zgn. be-
zinninssdagen meemaakt staat onder leiding van de
heer H. v d. Sligte, onderwijzer aan de Kranen-
burgse school en een geestelijke uit Lichtenvoorde,
terwijl vijf assistenten meegaan.



NATUURLIJK

vers van uw warme bakker

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Puch jubileumactie
tot 30 april alle modellen
nog voor een 1974 prijs.

Fa. J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11, Hengelo Gld., tel. 05753-7278

Optyd en
bydetyd

zó repareert VREDEGOOR ook
uw dure Hi-Fi, kleuren^t.v. etc.

Dinsdags en vrijdags komen wij
ook in

Vorden, Hengelo en
Keyenborg

Zelf brengen scheelt u tijd en geld!
Een realist belt meteen de vak-
specialist!

Vredesoor
STEENDEREN
tegenover Gemeentehuis
Telefoon 05755-377
Hi-Fi- en Video speciaal-
zaak

Televisie - Radio - Grammofoons - Recorders
Hi-Fi apparatuur - Grammofoonplaten -

Elektr. huishoudelijke apparaten

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN !

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Jubileumaanbieding
Profiteert mee in onze vrijetijdsafdeling

DAMES DENIMPAKKEN
alle maten nu

DAMESPAKKEN
ongebl. katoen nu

PANTALONS
vanaf

HEREN DENIMPAKKEN
vanaf

SPIJKERBROEKEN
in blue en denim vanaf

KINDERBROEKEN
SPIJKERPAKKEN vanaf

T-SHIRTS
dames en heren vanaf

KINDERSHIRTS
vanaf

59,-
64,95
29,50
135,-
29,50
39,50

9,95
6,95

Grote sortering BEDRUKTE T-SHIRTS
in alle maten

Op al deze voordelige prijzen nog t/m 26 april
15% korting in waardebonnen

Modecentrum
TEUNISSEN
Ruurlo

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bfl bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creatie» binnen.
U kuilt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK is ook onze kollektle

Comp/èfs en
4vond/aponnen

Gaarne voigens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Kuurlo

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis 'm de
omgeving /

ASSURANTIE BUREAU v.d. G.M.v.L
Roermondsplein 20 - Arnhem • Tel. 085 - 422442

AUTO-RISICO"
TARIEVEN voor verzekc^H van personenauto's Ingaande 1 december 1973.

Catalogusprijs

t.m. ƒ 5.000 —
t.m. ƒ 7.000 —
t.m. / 9.000 —
t.m. / 11.000 —
t.m. ƒ 13.000 —
t.m. ƒ 15.000 —

W.A.-premle

ƒ ~S
f 192 -̂
ƒ 192,—
/ 228 —
/ 228,—
/ 264,—

AII-RIsks-premie

Land-
bouwers

/ 432,—
/ 456 —
/ 504,—
ƒ 576 —
/ 624,—
ƒ 768,—

Particulieren
tot 20.000 km

/ 492 —
ƒ 516,—
ƒ 564,—
/ 636 —
/ 684,—
/ 828,—

Particulieren
boven 20.000 km

/ 612,—
/ 636,—
ƒ 684,—
/ 756 —
ƒ 804.—
/ 948 —

No-claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

25 M
Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-clalm korting ge-
noot, zijn wij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen.

W.A.-dekklng tot ƒ5.000.000,—
Groene kaart gratis.
Gratis extra ongevallen-inzlttende-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen.
Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan.
Pers.auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaccepteerd worden na een keuring, Veilig Ver-
keer Nederland- of veiligheidskeuring A.N.W.B.

ZITDAQ: TE DOETINCHEM: 1e en 3e dinsdag van de maand van 9.30 -11.00 uur In Café Wlldenbeest
BORCULO: 1e woensdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Café Oldenhof
VORDEN: 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur In café Eskes, Dorpsstraat

oranje
"̂ s^^

gelkaa
is tot pinksteren f3,50 waard

'n Jongen kiest de
Trendvan'tmoment

wild-west
stempels f 119,
Shirt In
bijpassend
dessInMio

'n Jongen heeft recht op z'n eigen stijl.
Gewoon, lekker stoer en bij-de-tijds.

Kies de Trend. Bij ons...

Ftortex-junkmnode
indeTrendvan'tmoment.

VORDEN-TEL (05762) 1381

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN (ƒ) BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

KITTY
MODEL 'ESTER'

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden



Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken, die
onze trouwdag tot een on-
vergetelijke dag hebben
gemaakt, door vele felici-
taties, bloemen en kado's.

Jan en
Gerzien Jansen

Vorden, april 1975
Insulindelaan 38

Te koop 2 paar voetbal-
schoenen maat 35-38. Te
bevragen Het Wiemelink
SI.

Oude spullen voor Pretty-
Markt? Bel zwemclub
1270 en we halen 't op!

Te koop aangeboden:
een Olympia schrijf-
machine met brede 46 cm
wagen. Te bevragen M.
Klein Bramel, De Haar 9.

Te koop: een koperen
binnenpot van een for-
nuispot, antiek theekast-
je, eiken ton, koffiemo-
len enz. enz. Pr. Bern-
hardweg 4.

Te koop: jonge konijnen.
D. Vruggink, Almense-
weg 19, Vorden.

Te koop: kinderfiets, was-
machine (langzaamwas-
s>er) en een gazonmaaier.
Almenseweg 24, Vorden.

Te koop bij inschrijving:
plm. 5 ton hooi. Briefjes
itil. tot vrijdagavond
19.00 uur en melkwagen
voor 21 koeien. D. Par-
dijs, Strodijk 10, Vorden,
tel. 1509.

Mevr. Schadd, Rietger-
weg 6, tel. 2200, vraagt
l ochtend per week zelfst.
hulp, niet op zaterdag.

Te koop: jonge konijnen,
groot soort. A. J. Boers,
Het Wiemelink 29, Vor-
den, tel. 1872.

Wie wil met enkele uren
per week goed bijverdie-
nen. Inl. van 16.00 tot
18.00 uur. Tel. 08340-
26184.

Fokkalvermelk

bij afname van
10 zak 36,50

Bel 05753-7258

Harry Langwerden
Mengvoederhandel
Hengelo (Gld.)

Kwalifeifsvoeders
tegen gunstige
prijzen
Hieronder geven wij u de
prijzen van de meest gang-
bare voeders per 100 kg
geleverd bij acht ton in
bulk exkl. btw:

Zeugenmeel 44,20
Biggenstartermeel 49,80
Vol. biggen
varkensmeel 44,90
A15 brok 39,60
B20 brok 40,80
C25 brok
Produktie brok

41,80
41,00

Bel 05753-7258

Harry Langwerden
Mengvoederhandel
Hengelo (Gld.)

Paardrijlessen „De Hes-
senkamp", Kerkhoflaan,
Vorden, tel. 05752-1736.

PIJPROKEN
MANNENWERK I

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, td. 1553

Voordelige
dameskonfektie
koopt u bij de
grote matenspecialist
KONFEKTIEBEDRIJF

AMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden
Indien nodig maken wij
naar maat. Keuze uit meer
dan 100 modellen.

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

en

FRIEDA BARGEMAN

gaan trouwen op vrijdag 25 april a.s. om
11.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening vindt plaats om
12.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vor-
den door de weieerwaarde heer
ds. J. C. Krajenbrink.

april 1975
Vorden, Julianalaan 10
Wichmond, Lankhoi sterstraat 20

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit), Dorpsstraat 10.

Toekomstig adres:
De Boonk 33, Vorden

Inplaats van kaarten

HENK VELHORST

en

WILLY VOSKAMP

geven u kennis, mede namens weder-
zijdse ouders, in het huwelijk te treden
op vrijdag 25 april om 13.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Vorden door ds.
J. C. Krajenbrink, predikant te Vorden.

april 1975
Vorden, Raadhuisstraat 26
Vorden, Galgengoorweg 3

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
„Concordia", Raadhuisstraat 36, Hen-
gelo (Gld.).

Toekomstig adres:
Galgengoorweg 3, Vorden

Op zaterdag 26 april hopen onze ouders
en grootouders

W. NIEUWENHUIS

en

TH. E. NIEUWENHUIS-JANSSEN

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.
Wij hopen dat ze nog jaren van een
goede gezondheid mogen genieten.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

Vorden, april 1975

Gelegenheid tot gelukwensen van 19.30 tot
22.00 uur in zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64,
Vorden.

Uw vakmarvbloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

kostuums voor een
luchtig zomer leven!

We hebben een héél mooie kollektie
Ilchtgewichtkostuums in alle maten en vele

zomerse kleuren.
Zuinig berekende prijzen l

tentje! en mode

/chooldermcin

OPENBARE
BIJEENKOMST
maandag 21 april a.s. om 20.00 uur
in Hotel Bakker te Vorden

Mej. mr. A. Kappeyne v. d. Coppello
lid van de Tweede Kamer
spreekt over Actuele onderwerpen

TROPICANA
Touwlook gecombineerd

met sportief leder —
dat is modieus,
Jong en nieuw.

A.s. zondagavond

ZANGDIENST
in de Herv. Dorpskerk, aanv. 19.00 uur

Medewerking verlenen:

• ds. J. B. Kuhlemeier,
liturgie en prediking

• Gijs van Schoonhoven
leiding en begeleiding gemeente-
zang

• Joh. en Tineke Sinids
(oud-leerlingen Bartimeüs)
orgel en fluit

• de heer v. d. S wan,
direkteur brailleschool
Bartimeüs

Wilt u het Liedboek meenemen?

Zutphenseweg 2 .
Telefoon 2219

Vorden

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

U weef hef foch al

* Garens

* Ritsen

* Spelden

Naalden en andere

* Kleinvak artikelen

kunt u weer volop verkrijgen bij

Fa H. Sueters
V.H. SESSINK - KRANENBURG
Ruurloseweg 91 - Telefoon 6658

Komt u naar ons?
Voor een show in onze

Zonmobiel
wij hebben een uitgebreide kollektie

Zonweringen en
afsluitingen
van maandag 14 april tot zaterdag 19 april

GEOPEND:
maandag tot vrijdag van 8-18 uur,
zaterdag van 8-16 uur

Uw dealer:

J. M. U i te r wee r d
Vorden - Ruurloseweg 35 - Telefoon 05752-1523

A.s. zondag 20 april

Eerste kamp.
motorcross SOOcc
op 'T ZAND te HENGELO (GLD.)

Tevens 125 cc en zijspannen

Aanvang 13.00 uur

Org. HAMOVE

Rokken van dit voorjaar

uvindt ze in onze MODETTI-kollektie
MODEHUIS

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.

maandag 21 april a.s.

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.:

wind jacks (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,
doppensets, 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 bontgevöerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVELD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE



PROFIJT
AANBIEDING

Tuingereedschap
hanger

C w -
Gomplete set bestaande uit rail, 6 op
hanghaken en bijbehorende schroefjes
en pluggen. De haken zijn in de rail
verschuifbaar (gemakkelijk bij gereed-
schappen van verschillende afmetingen).
De haken zijn met gummi overtrokken,
waardoor ze de stelen vast in de klem
hebben.

van 13,95 voor f9,80
GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

lang de enige,
nog steeds de beste,
schoenen

voor de Nederlandse Jeugd !

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 — Vorden

Kijkavond

Dinsdag 15 april a.s. zal de
peuterspeelzaal „Ot en Sien" in ge-
bruik worden genomen. Vanaf die
dag zal deze voorlopig drie och-
tenden per week open zijn.

Het is bijzonder verheugend, dat dit in een
zo korte tijd mogelijk was, dankzij de mede-
werking van velen.

Om een beeld te geven van wat gezamenlijk
tot stand is gebracht, wordt iedere belangstel-
lende uitgenodigd een kijkje te komen nemen
in de peuterspeelzaal, Insulindelaan 4, op
vrijdag 18 april a.s. om 20.00 uur.

Het Bestuur

SPORTIEVE KLEDING
voor aantrekkelijke prijzen!

DENIM PAKKEN
maat 116 ... 49,50

met kleine stijging
per maat

DENIM BROEKEN
maat 116 ... 13,90

met kleine stijging
per maat

HJ/chooldermcin
••̂ ^^ «dllulMtfMl W. 13*7 vonten

WEEKENDAANBIEDING

MOOIE OCHTENDDUSTERS
gezellige dessins

lang model 25,-
kort model 20,-

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Reklame vrijdag en zaterdag

Pizetta's
Hartig gebak met ham en kaas

Slagroompunten
Neem proef met onze

ORANJE CAKEKOEK

Specialiteit

ZWANEHALZEN

BANKETBAKKERIJ

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

Zuiver
wollen tapijt
berber 400 cm breed

extra zwaaien gratis gelegd.

Deze week per meter

f 169,-
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Aanbiedingen
5 maal voordeel

Koelkast

dubbeldeurs merk „Erres", inhoud
225 liter, drie sterren vriesvak,
automatische ontdooiing

868,- NU 595,-

Afzuigkap

zeer laag ruisniveau, twee snelhe-
den, binnenverlichting, afmeting
breed 60 cm, diep 50 cm

356, NU 199,-

Draaitop stofzuiger „Philips"

• Zuigkracht regelaar
• Zeer sterke zuigkracht
• Katrolsnoer
• Verchroomde buizen

Prijs 350, NU 275,-

Slede stofzuiger „A.E.G."

• Moderne uitvoering
• Handige hulpstukken
• Licht in gewicht
• Prima zuigkracht

Prijs 315, NU 195,-

Cassetferecorder

on „Philips" voor n-et- en batterij-
voeding, kompleet met mikrofoon,

jjjf aansluitsnoeren, kassette C 60 en
batterijen

289,- NU 189f-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1295

opleuering
altijd
op tijd!

BOUWBEDRIJF
ATEN BRIIUKE l

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL08342-WI*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Drukwerk
voor

handel
en
industrie

briefpapier

rekeningen

briefkaarten

enveloppen

orderbloks

folders

konvokaties

raambiljetten

Drukkerij
WEEVERS'

In onze

nieuwe werkplaats
kunnen we thans voor u maken:

* Alle lichte en zware konstruktiewerk

* Alle draaiwerk tot 800 mm diameter en
2 meter tussen de centers

* Spiltrappen en gebogen trappen in
smeedijzeren uitvoering, iets moois

* Open vuren en allerlei smeedwerk
hiervoor

* Ouderwets smeedwerk zoals lampen,
hengsels enz.

* Ook voor fabriekbouw, reparaties van
uw machines, laswerk, centrale verwar-
ming, gas- en waterleiding enz. uw adres

* Alles 1 e klas vakwerk

BELEEFD AANBEVELEND:

Smederij Oldenhave
VORDEN - Telefoon 05752-1428

WEEKENDAANBIEDING

Leren spencers
f 150,-in alle dames- en heren-

maten, nu voor maar

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ttteds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

Aanbieding:
Pelgrim gaskookplaat
Normale prijs 265,—

Nu 190,—

Pelgrim afzuigkap
Normale prijs
Nu

328,-
280,—

Samen in één koop nog voordeliger

slechts f 435,-
Closetreservoir
laaghangend, div. kleuren
Normale prijs 93,45
Nu 79,—

Closetzitting
diverse kleuren
Normale prijs 38,50
Nu 28,50

Ligbaden vanaf 130,—

Uw sanitair-adviseur
Huishoudelijke artikelen
Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Telefoon 1656 m
Landelijk erkend gasfitter

TT!

Durea-schoenen
voor moeilijke voeten

WULLINK
Vooraan in schoenenmode

Dorpsstraat 4 Vorden

CDA
Christen Democratisch Appèl

GESPREKSAVOND

op maandag 21 april n.m. 8 uur
in zaal Schoenaker

(Zie Contact 9 april)

Gesprekspunten:

— Kasteel Vorden - Nieuwe gemeentehuis
— Mortuarium - Dorpscentrum - Tennisbanen
— Verbetering Lindeseweg
— Jeugdwerk - Jeugdsoos
- Onroerend goed belasting e.a. die ter tafel

komen
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basisschool te Vorden
Door de r.k. Stichting St. Antoniusscholen Krarien-
burg/Vorden is met ingang van l augustus 1975 tot
hoofd van de in aanbouw zijnde nieuwe geïnte-
greerde r.k. Kleuter/basisschool in het dorp be-
noemd de heer A. A. M. Overmars, thans hoofd van
de St. W(illebrordschool in Kloosterburen (Gr.).
Het nieuw benoemde schoolhoofd, waarmee wij een
eerste gesprek hadden, is op 24 augustus 1937 in
Hoonhorst (gemeente Dalfsen) geboren. Zijn vader
is daar hoofd van de r.k. basisschool. De heer Over-
mars is gehuwd en heeft twee dochters van drie en
vijf jaar. Hij is na de kweekschoolopleiding in Til-
burg eerst als onderwijzer werkzaam geweest in
Joure (Fr.) van 1961-1966 en ging daarna twee jaar
naar de West,,waar hij op Curac,ao op vrijwilligers-
basis in een kinderpaviljoen onderwijs gaf. Nadien
nog twee jaar onderwijzer aan de r.k. basisschool in
Emmeloord (NOP) en vanaf 1970 in Kloosterburen,
waar hij dus bijna vijf jaar hoofd van de vierklas-
sige r.k. basisschool is (97 leerlingen).
Omdat hij zelf in een na/tuurrijk en bosrijk gebied
is geboren, trekt Vorden hem bijzonder. „Wij wo-
nen hier ongeveer een kilometer van de Wadden-
zee in een tamelijke uithoek van het land. Ik heb
hier bijzonder plezierig gewerkt met collega's, maar
zie het voor de toekomst hier niet zitten. Je bent
ook overal te ver van verwijderd. Kloosterburen is
een plaats van plm. 1700 inwoners. Het boeit mij,

aldus de heer Overmas, om naar een plaats te gaan,
waar je bedje niet zozeer is gespreid en dat geloof
ik in Vorden te kunnen vinden.
Samen met de nog te benoemen collega's zal ik mij
als ideaal stellen om de zaak hier goed op te bou-
wen. Het zal beslist niet meevallen in het laatste
trimester, daar ik naast de nieuwe werkzaamheden
zoals het uitzoeken van meubilair voor de nieuwe
school, benoeming leerkrachten en dergelijke — dus
op meer dan 200 kilometer afstand — mijn school in
Kloosterburen niet in de steek kan laten. Het zal
dus een vrij zware opgave worden. Van wezenlijk
groot belang acht ik het om samen met de collega's,
het bestuur van de Stichting Antoniusscholen,
oudercomité en ouders een honderd procent samen-
werking te hebben. Ander is het een onmogelijke
opgave."

De heer Overmars heeft in Kloosterburen nog en-
kele nevenfunkties en is onder meer werkzaam in
het bestuur van de schooladviesdienst, lid van het
Algemeen Bestuur van de SMDNG (Stichting Maat-
schappelijke Dienst Noord Groningen) en voorzit-
ter van de sectie Maatschappelijk Werk. In zijn vrije
tijd knutselt hij veel en tuiniert in zijn grote tuin.
Hij ziet Vorden als het „eindstation" en hoopt hier
een prettige tijd in goede samenwerking met colle-
ga's, ouders en inwoners te hebben.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Voor de leden van de afd. Vorden van de Ned
Bond van Plattelandsvrouwen staat een interessante
avond op het programma. Woensdagavond 23 april
komt mevrouw Kerff, stafhoofd van de kinder- en
zedenpolitie te Apeldoorn vertellen over dit onder-
deel van de politie. Deze bijeenkomst wordt gehou-
den in zaal Smit.

Onder bovenstaand motto wordt er vrijdagavond
18 april in de openbare lagere dorpsschool te Vor-
den een open huis gehouden. Het doel van deze
avond is om de ouders een indruk te geven van wat
er alzo door de leerlingen gemaakt wordt tijdens de
lessen in handvaardigheid. Het ontwikkelen der
kreatieve mogelijkheden is een belangrijk deel in
het opvoedingsproces, vandaar dat het vak hand-
vaardigheid een voorname plaats inneemt.
In alle lokalen kan men zien wat er de laatste
maanden op school is gemaakt, terwijl er ook een
afdeling is waar fotomateriaal is geëtaleerd van
schoolreisjes etc.

Industriebond NVV
huldigde jubilarissen
Hoofdschotel van de bijeenkomst die de Industrie-
bond NVV in zaal Bloemendaal organiseerde, was
de huldiging van een drietal jubilarissen t.w. J. ten
Pas, 40 JTiar lid; J. Westerveld, 25 jaar lid en J. G.
Schimmel 25 jaar lid.
De heren werden toegesproken door de distriktsbe-
stuurder de heer D. Rijkse, die de heren namens het
NVV een gouden en resp. zilveren insigne opspeld-
de, terwijl de heer Ten Pas bovendien een porte-
feuille in ontvangst mocht nemen. Voor de dames
waren er bloemen. Tijdens deze bijeenkomst gaf de
heer Rijkse op duidelijke wijze een beeld van de
uitgangspunten van de Industriebond NVV, waar-
bij de huidige kapitalistische struktuur duidelijk
door de heer Rijkse werd afgewezen.
Behalve deze toespraak had de distriktsbestuurder
deze avond tevens de taak om afscheid te nemen
van voorzitter G. Koerselman jr. Deze was genood-
zaakt af te treden aangezien hij thans werkzaam is
bij de jus t i t i e hetgeen buiten de werkringssfeer van
de Industriebond valt. De heer F. KI. Nengerman
zal voorlopig als waarnemend voorzitter optreden.
In zijn afscheidswoord ging de heer Koerselman
nog even in op het onderwerp verdeling van ken-
nis , macht en inkomen.

Chr. Besturenbond
herdacht zilveren jubileum
De Chr. Besturenbond afd. Vorden-Hengelo her-
darht in het Jeugdcentrum op feestelijke wijze het
25-jarig bestaan. De Bond werd 25 jaren geleden
opgericht ten hui/e v^an de heer A. J. Klein Ikkink,
die tevens de eerste voorzitter werd.
In het bestuur werden verder gekozen de heer H.
G. Eggink, secretaris; G. Schouten, penningmeester.
Er werden direkt propaganda-avonden gehouden
welke goed werden bezocht. In 1961 nam de heer
Klein Ikkink afscheid en werd hij opgevolgd door
de huidige voorzitter de heer B. Bekman; secretaris
is thans W. Berenpas en penningmeester H. Ooms.
In zijn openingswoord gaf de heer Bekman een dui-
delijk overzicht hoe de bond werkt en welke doel-
stellingen zij voor ogen staat, nadat hij eerst wet-
houder Bannink en afgevaardigden van zusterver-
enigingen had welkom geheten. Als distriktsbe-
stuurder was deze avond aanwezig de heer Lense-
link.
Wethouder Bannink die namens B. en W. geluk-

wensen aanbood, liet zijn woorden vergezeld gaan
van een geschenk onder couvert. Hetzelfde deden
de heren Hoevers en Steenbreker tijdens hun felici-
tatiewoorden namens de zusterverenigingen. Dis-
triktsbestuurder de heer Lenselink sprak vervolgens
uitvoerig over de toekomst van het CNV. Voorzitter
Bekman bood de heer D. Norde (mede-oprichter
van het CNV) een attentie aan. De heren Klein Ik-
kink en Schouten die niet aanwezig konden zijn
zullen thuis met een attentie worden vereerd. Na
het officiële gedeelte was het woord aan de toneel-
groep TAO uit de Wildenborch die het blijspel
„Rel om de gasbel" voor het voetlicht bracht.

(2)

De meeste leazers zölt ut al Jjel begreppen hem-
men. Dat eerste stuksken oav^^,Onröstige boern"
was een paar wekke blieven uggen en kwam zo'n
bet j en as mosterd nao de maoltied. Intussen wier
d'r in de krante meer oaver eschreven en is alles
wat duudeleker ewodden. 't Is niet allene hier. In
Frankriek en Italië is ut nog groter spektakel. Maor
ut gekke is dat ut daor geet van boern tegen boern.
De Franse boern komt in opstand tegen de invoer
van goedkope Italiaanse wien. Daor schient un
oaverschot an te weazen. En ze schrieft dat ut ge-
bruuk toch al hoge lig. Daor schient ze wien te
drinken net as hier de koffie. De Franse school-
meisters klaagt d'r oaver dat sommige kinder half
bezoppen in de klasse zit en d'r slechter van leert.
Daor helpt gien demonstreer n en heibel maken.
Allene de produktie minder en de wien dan maor
wat duurder maken. Endat mossen de Franse en
Italiaanse boern met mekare oaverleggen . . .
Hier lig de boel weer anders. Nog pas is d'r weer
un boerenveurman an ut woord ewes. Hie hef weer
us een olde knuppel uut den hoek ehaald. „Min-
der boern mot d'r kommen. De Europese boern mot
gemiddeld dertig tot veertig beeste hollen," zeg e.
Veur de boern in ons land hef e nog een verras-
sing. Die mot d'r minstens zeuventig verzorgen.
Leuk veur de boern die d'r met veertig al tot an
den hals in de hypotheek zit I En of e de boern
hier noe veur better of slechter as de buutenlan-
ders an zut is niet duudelek. Wie de meeste winst
maakt van een koe is toch de beste boer. Zo bezien
taxeert e hier de boern niet hoge
In elk geval achten hie ut „Technisch meugelek"
um in Europa nog een paar miljoen boern an de
kante te zetten. En dan mot dat ok gebeurn! Wat
e met die paar miljoen mensen an wil nuumt e
neet. De minister hef ut korts nog duudelek ezeg:
„Ze praten ervan dat de regering zelf fabrieken
moet bouwen om de werkloosheid te bestrijden. Ik
loof een prijs uit als ze er bij zeggen wat we moeten
maken en aan wie we dat produkt moeten verko-
pen!"
Dat is noe „realistische" taal en dat mag ik geerne
lieurn. Maor zo wied hef die „boerenveurman" neet
nao edach. En maor sprekken en de boel op stoom
jagen. Toen ik ut leazen zeg ik tegen de vrouw:
„Zol die man nou niet wieter denken as zien eigen
strötjen? Ze wet nou al niet wat ze alle mensen mot
laoten doen. En hie wil d'r nog wel een paar mil-
joen bi'j op straote schoeven. Umdat ut technisch
meugelek is. Weg met oaverboadige mensen. Leve
de techniek. Lao de boern toch gouw die „veur-
man" an de kante schuppen."
,Foi," zeg de vrouw, „i'j mot ow niet zo opwinden,
dat helpt niks." En ze had ok nog geliek. En daor-
umme zo'k tegen de boern willen zeggen. „Laot ow
neet in de zenuwen jagen. Laot ow neet — van wie
dan ok -- veurzeggen da'j straks zonder melkstal
2fien boer kont blieven. D'r is al te volle vet. De
x>ttermakeri'je maakt ow straks ok neet gelukkig.
Bekiekt de moeilijkheden en de meugeli j kneden."
De vri'jetiedsbesteding wodt groter, daor wodt
straks ut meest geld an uut egeven. Zie praot nou
altied of ut geet um landbouw of recreatie. Laot
ow dat ok niet wiesmaken. Die twee mot samen-
jaon. Bekiek es wat 'r kan en profiteer d'r van

den Oom

Voetbal
VORDEN HEEFT WEDEROM AAN
EEN PUNTJE VOLDOENDE
Met nog twee wedstrijden te spelen en vier verlies-
punten minder dan naast concurrent OBW uit Ze-
venaar kan Vorden l zondagmiddag de kampioens-
vlag hijsen, wanneer tenminste één puntje wordt
meegebracht uit Ratum. Vorden 2, dat a.s. zondag
vrijaf heeft, /al in Wichmond gaan kijken naar de
ontmoeting Socii 2—De Hoven 3. Mocht Socii ten-
minste één puntje thuishouden dan is Vorden 2
kampioen.

VORDEN WINT MOEIZAAM MET
1-0 VAN LOIL
Naarmate de „finish" in /icht komt gaan de zenu-
wen bij Vorden l een duidelijk woordje meespre-
ken. Dat kwam ook deze zondagmiddag in de wed-
s t r i jd tegen Loil tot uitdrukking.
Gezien het vertoonde spel was niet te zien dat hier
de a.s. kampioen (Vorden heeft uit de twee reste-
rende wedstrijden nog één punt nodig) en de rode
lantaarndrager aan het werk waren. Weliswaar won
Vorden met 1—0, waardoor Loil degradeerde, over-
tuigend was het allemaal niet. Voor de rust was het
een gel ij k opgaande strijd, waarbij de Vordense
voorhoede zich geen uitgespeelde kansen wist te
scheppen, behoudens na twintig minuten toen een
goed opgeztte aanval via Heersink op het laatste
moment nog juist werd verijdeld. Bijna was het aan
de andere kant wel raak toen de linksbuiten in vol-
komen vrije positie voor het Vorden-doel verscheen.
Doelman Meyer redde echter bekwaam, hetgeen aan
de andere kant zijn collega deed bij een inzet van
Bertus Nijenhuis.
Na de rust beging de thuisclub de fout de bal steeds
middendoor te spelen, waardoor zowel Teerink als
Eggink nauwelijks iii het spel werden betrokken.
Loil dat met een grote dosis inzet speelde kon de
Vorden-aanvallen dan ook vrij rustig opvangen.
Tweemaal kreeg Vorden een goede kans te scoren.
Eerst schoot Nijenhuis tegen de keeper op terwijl
even later de doorgebroken Andre te Veldhuis nog
juist door de Loil-doelman van een doelpunt werd
afgehouden. Tien minuten voor tijd viel de enige
goal. Een door Stegeman op links genomen vrije
schop belandde hoog in de doelmond, de Loil-kee-
per timede verkeerd waardoor Ernst te Veldhuis
achterwaarts kon inkoppen.
Vorden 2 kan de kampioensvlag ook nog niet hijsen
doordat met 0—0 gelijk werd gespeeld tegen Voorst
2. Ook hier is één puntje uit twee wedstrijden vol-
doende.

KANSLOZE NEDERLAA4
Vorden l (a f d. zaterdag) heeW^Sp. Haarlo niet van
een kampioenschap af kunnen houden. Met niet

'mln dan H—O moesten de geelzwarten het onder-
spit delven, waarbij wel aangetekend dient te wor-
den dat de nederlaag geflatteerd is uitgevallen. Bij
de rust was de stand reeds ̂ to, terwijl na de rust
de score geleidelijk aan to^^-0 werd opgevoerd.
Het tweede elftal van de zaterdag boekte een 1—0
zege op AZSV 8 en heeft nog steeds een kans op het
kampioenschap.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma voor zondag is als volgt: Vorden 4

Neede 5; Brummen 5—Vorden 5; Vorden 7—Die-
rense Boys 3; Vorden l—Sp. Ambon l (afd. zater-
dag).

Waterpolo
POLONEDERLAGEN VOOR HEREN
VAN VORDEN
De heren 2 van Vorden speelden voor de competitie
zaterdagavond twee wedstrijden in het overdekte
zwembad De Koekoek te Vaassen. De eerste ontmoe-
ting tegen OKK l uit Klarenbeek gaf voor de rust
een spannend duel te zien.
Vorden had pech toen Herman van Dijk de lat
raakte. Even later was een ver schot van Oudsen
tietzelfde lot beschoren. Vlak voor rust verkreeg
OKK tweemaal achtereen een numerieke meerder-
heid, waar echter niet van werd geprofiteerd.
In de tweede helft was het opnieuw Oudsen die de
lat trof. Geleidelijk aan werd OKK sterker en kreeg
Vorden het een paar maal zwaar te verduren. In de
slotfase slaagden de bezoekers erin om binnen een
minuut tweemaal te scoren zodat het einde aanbrak
met een verdiende 2—0 zege voor OKK.
De tweede ontmoeting tegen Dior l uit Loenen
kreeg Vorden de rekening gepresenteerd van het
veelvuldig naar voren zwemmen waardoor de ver-
dediging zwaar werd verwaarloosd. Binnen een paar
minuten was de stand reeds op 0—2 gebracht. De
sporadische aanvallen van Vorden leverden Dior
geen enkele problemen op. Daarentegen waren de
aanvallen van Loenen beduidend gevaarlijker. Bij
de rust was de stand 0—4. In de tweede helft op-
nieuw een veel beter spelend Dior dat met de regel-
maat van de klok de stand tot 0—8 opvoerde.

-Esselink 2-0; Scheffer-Kl. Kranenbarg 0-2; Heu-
vel ink—Sloetj es 1—1; H. Graaskamp—J. Boudri 0-2;
G. Gosselink—H. Ruessink 0—2; Abbink—Nijenhuis
0—2; Esselink—Hoenink 2—0; Masselink—Heuvink
1-1; Van Dijk-Scheffer 2-0; G. Gosselink-J. Bou-
dri 0-2; J. Reuver-H. Ruesink 0-2.

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van de Vorden-
se damclub DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld: A. Abbink—B. Nijenhuis 0—2; H. Esselink
—J. Hoenink 2—0; J. Masselink—W. Heuvink 1—1;
J. van Dijk-H. Scheffer 2-0; G. Gosselink- J. Bou-
dri 0—2; J. Reuver—H. Ruessink 0—2; A. Bargeman
-A. Abbink 1-1; A. Berends—M. van Oei 2-0; J.
Oltvoort-P. Steenbreker 0-2; P. Zoerink-E. Post-
ma 0—2; H. Aalderink—B. Klumpenhouwer 2—0; M.
van Oei—A. Lammers 2—0; A. Bargeman—R. Bar-
geman 2-0; M. van Oel-P. Zoerink 2-0; J. Olt-
voort—M. van Oei 2—0.
A. Abbink—Dimmendaal 1 — 1; Ter Beest—A. Was-
sink 0—2; Hoenink—Nijenhuis 0—2; Wiersma—KI.
Brinke 2—0; A. Wentink—Breuker 0—2; Grotenhuis

Aantrekkelijke Amro
spreekwoordenkwis
van start
Beste inzendingen worden beloond
met leuke prijzen

Binnenkort kunnen de inwoners van Hengelo e.o.
hun kennis van spreekwoorden op de proef stellen.
Van 11 april tot en met 25 april a.s. organiseert de
Amrobank, Spalstraat 11 te Hengelo Gld. namelijk
de zgn. Amro Spreekwoordenkwis. Ieder kan deel-
nemen aan deze schriftelijke kwis, die betrekking
heeft op spreekwoorden en gezegden over geld,
waaraan onze taal zo rijk is. De formulieren voor
deelname aan deze kwis zijn reeds huis-aan-huis ver-
spreid.
Ieder die wil meedoen moet vóór 26 april a.s. zijn
formulier inleveren. De inzendingen zullen door een
deskundige jury worden beoordeeld. De prijsuitrei-
king zal nader worden bekend gemaakt.
De prijzen bestaan uit: Ie prijs een sportfiets t.w.v.
plm. ƒ 250,—; 2e prijs een cassette-recordeer t.w.v.
plm. ƒ 120,—; 3e prijs een portable radio t.w.v. plm.
ƒ 80,—; 4e prijs een fototoestel t.w.v. plm. ƒ 50,—.
Gedurende deze aktie staan deze in de bank ten-
toongesteld.

Maandag:
Bibliotheek van 14—17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7—9 uur, Jeugdcentr.
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij
Bridgeklub in hotel Bakker
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond NW

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal Smit
Reptitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum

Vrijdag:
's-Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
CJV-klubavond in het Jeugdcentrum

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorder-
den blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen

April:
16 Herv. Vrouwengroep dorp
17 Bej aardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
17 Hervormde vrouwengroep Wildenborch
17 Ledenvergadering VW Vorden in zaal

Eskes
21 Openbare bijeenkomst VVD in hotel

Bakker
22 KPO
22 Zendingsavond Herv. Kerk in „De Voor-

de"
23 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
29 Herv. Vrouwengroep Linde
30 Oranjebal, gehuwden en verloofden, zaal

Eykelkamp

Mei:
3 Receptie 25-jarig jubileum De Graaf-

schaprijders
10 Reünie en
11 Rondrit KNMV-VAMC De Graafschap-

rijders
15 Bejaardenkring Reisje
20 Jaarvergadering NCVB in zaal Eskes
21 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
21 Herv. Vrouwengroep dorp
28 Bejaardenkring Open bejaardenmiddag

Jeugdcentrum
31 Uitvoering Nutsblokfluit en Melodika in

het Jeugdcentrum

Juni:
7 Kegelavond Buurtver. Delden
7 Voetbaltqernooi v.v. Vorden afd. zaterdag

11 Avondvierdaagse
12 Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
12 Avondvierdaagse
13 Avondvierdaagse
14 Avondvierdaagse
14 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag
26 Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur

Juli:
4 Volksfeest Delden
5 Volksfeest Delden
5 Pretty-markt zwemklub Vorden

De besturen van de verenigingen worden ver-
zocht hun aktiviteiten aan ons door te geven
dan kunnen deze in deze rubriek worden op-
genomen.



De openbare
Dorpsschool

houdt op vrijdag 18 april a.s.
's avonds van 19.00 tot 21.30 uur
onder het motto:

„Kom er eens binnen en kijk
er eens rond" een

„open huis avond"
Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom!

Oudercommissie
Openbare Dorpsschool

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphensewftg - Vorden - Telefoon 0.1752-I5M

BELEEFD VERZOEK

Matrijzen voor stypen gaarne voor
's maandags 12.00 uur in ons bezit!
Wij kunnen onmogelijk gieten voor
l of 2 matrijzen, dit wordt te kost-
baar, daar is niemand mee gebaad.

Let wel: wij rekenen geen stypekosten alleen
de loodkosten, 3 cent per cm2.

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752.1404

Wegens enige interne veranderingen zijn wij van maan-

dag 21 tot en met woensdag 23 april

gesloten
Alles moet weg!ii

Daarom a.s. vrijdag en zaterdag

Grote kortingen
op alle planten 20%
Aardewerk e.d. 10%
HAK EN HERO KONSERVEN

per pot of blik

10 cent korting
ANDERE KONSERVEN EN
LEVENSMIDDELEN

(uitgezonderd diepvriesreklames en
afgeprijsde artikelen)

tot 20% korting

Profiteer hiervan
vrijdag en zaterdag 18 en 19 april bij uw
bloemen- en groentespeciaalzaak

J- J- DIJKERMAN
BLOEMEN FRUIT

Zutphenseweg 5 - VORDEN
Telefoon (05752) 1334

Hengelo <gid>
tel.O5753-1461

DANSEN
20 april

VLAM
ATTENT
Aktle voor Ooe<J OM Gebruik

In een huis met
gasapparaten is voortdurend e

goede ventilatie een
noodzaak.

Voor Inlichtingen:

N.Y. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland
BolwerkBweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750.10888

Bezoekt ons Informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

Aan allen, die op welke
wijze ook belangstelling
hebben getoond bij ons
25-jarig huwelijksfeest,
zeggen we langs deze weg
heel hartelijk dank. Het
is voor ons een onverge-
telijke dag geworden.

R. v. d. Put
J. v. d. Put-

Eilander

Vorden, april 1975
Het Kerspel 34

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,—
in kleur

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Te koop gevraagd:

kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

•ZnQQMFORP

bloemrijk bankstell
Charmant semi-klassiek bankstel. Romp gesloffeerd In

'n verrukkelijk eenvoudig effen velours. Kussens in 'n
zwierige bloemstof. Compleet

Voor goed

wooncomfort

Grandioze Weikoopjes

Halo

Husqvarna 5/35
handgazonmaaier
Perfekt gekonstrueerd,
dubbel geslepen messen,
verstelbaar ondermes,
sterke roestvrije
duwbomen. In onze
flitsende Welkoop april aktie tijdelijk
tegen de gekortwiekte prijs van f 116,55

Welkoop...
voorom
Uw siertuin:

Mooie houten

sierhekken
van geïmpregneerde
fijnspar, 2,5 m lang, 45 tot
100 cm hoog . 4-7 o/>
v.a. T l f ,OU
Met regels en xOQ>m
palen v.a. T 4£O,HU
Ook draaipoorten leverbaar.

Geplastificeerd SieitJQCIS
in geel, groen en beuken-
rood vanaf 40 cm hoogte.
Welkoop is ook Uw adres
voor al die andere soorten
gaasl

Goed filmmateriaal
't halve werk

ETCgrasschaar
inblister- f -te QC
verpakking T l O,OD
ETC cultivator
van chroom , A cc
met houten heft l 4,DO

Onkruldwieder f 1,95
Puton schoffel . o
met steel "—

Welkoop... fleur-
en kleurassortiment
Diverse daliliaknollen,
zoals Cactus, Pompon,
Decoratief, Mignon, etc.:
Laag voor in Uw perk, hoog
als snijbloem
Per stuk

en 5 voor

f 1,20
f5,50

Vergeet bovendien ook die
andere bollen en knollen
niet bij Welkoop: bijv.
dubbele knolbegonia's.

WCI kOO |l goed voordelig... voor iedereen waar tutoenthousiasten. dierenvrienden,
doe-het-zelvers en land- en tuinbouwers
hun hart kunnen ophalen.

HENQELO-Q Spatetraat 37 • LINDE Ruurioseweg 120 • RUURLO Stationsstraat 14
VORDEN Stationsweg 20

Nog steeds geen
voorjaarsweer

l
t t •

zorg voor extra vitaminen .
eet een goed stuk vlees van
kwaliteitsslager !

uw

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

SPEKLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN QQQ
500 gram WO

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

AJUINBURGERS QQQ
3 stuks &%/O

BIEFBURGERS QQQ
3 stuks fc^O

FR IC A NDELSC Hl J VEN O K R
3 stuks ^\i\t

ROOMSCHIJVEN
3 stuks i

SLAVINKEN IQ R
3 stuks t&\J

Elke woensdag gehaktdag

Voor de boterham
ONTBIJTSPEK 150 gram 148

PEKELVLEES 150 gram 148

LEVERKAAS 150 gram 119

TONG 100 gram 125

BOTERHAM WORST 150 gram 89

KOOKWORST 250 gram 140
aan stuk (eigen fabrikaat)

LEVERWORST 250 gram 129
aan stuk (eigen fabrikaat)

NASI EN BAMI 500 gram 198

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden

lïpprffll
t **g&l J
\Jry

Telef. 1321
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