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Dodenherdenking 1940-1945
De Ministerraad heeft bepaald, dat dit jaar de Nationale Herdenking zal plaats-
vinden op zaterdag 4 mei ,1974.

Herdacht zullen wortien zowel de Nederlandse militairen, zeelieden en verzet^
strijders, als de geallieerde militairen, die voor de bevrijding van ons Vaderland
gevallen zijn, en zij die in de oorlogsjaren 1940-1945 zijn gevallen en afkomstig
zijn uit Vorden.
Het programma van de „Stille Tocht" naar de Algemene Begraafplaats luidt als
volgt:

l.Van des avonds 18 uur af zullen van alle openbare gebouwen in Vor;den de
vlaggen halfstok worden gehangen. Particulieren worden verzocht dit eveneens
te doen.

2. Van 19 uur 25 tot 19 uur 40 zal de toren-klok van de N.H. Kerk worden ge-
luid.

3. Om 19 uur 25 zal een ieder kunnen deelnemen aan de Stille Tocht. De deel-
nemers stellen zich om 19 uur 20 bij de N.H. Kerk in het dorp op. Om 19 uur
25 precies zal van dit punt de stoet vertrekken naar de Algemene Begraafplaats
met als doel de graven der geallieerde bondgenoten en het symbolische graf
van hen die Vielen uit Vorden, welk graf naast de graven van de geallieerde
bondgenoten is opgericht. Op deze graven zal door de Burgemeester namens
het gemeentebestuur en de ingezetenen van Vorden een krans worden gelegd,
ter nagedachtenis aan hen die vielen.

4. Te 20 uur zal, nadat dit tijdstip door de Burgemeester is aangekondigd, op de
plaats van herdenking twee minuten van volkomen stilte in acht worden ge-
nomen. De plechtigheid wordt hierna met een kort lied, te zingen door het
Vordens Mannenkoor, besloten.

5. In overeenstemming met de geest die onze gevallen helden, die naamloos stre-
den, bezielde, zullen geen toespraken worden gehouden. De weg naar de plaats
der plechtigheid zal slechts te voet in volkomen stilzwijgen zonder vlag of!
vaandel worden afgelegd. Rijwielen mogen in de stoet niet worden toegelaten,
terwijl het niemand is toegestaan de begraafplaats die avond vóór de aankomst
van de stoet te betreden. Kinderen worden alleen onder geleide toegelaten.

6. Het brengen van een eenvoudige hulde, door het strooien van bloemen op de
plaats van herdenking door elk der deelnemers is toegestaan.

Op de ingezetenen wordt een ernstig beroep gedaan om zoveel mogelijk aan de
Stille Tocht deel te nemen.

Z I L V E R W I T E DEL. S TA AU

KOERSELMAN CASSETTES
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Touwtrekken
Te Ruurlo startte zondagmiddag de zomerkompetitie
voor de touw t rek ploegen uit de 640 A en B-klasse
en de catchklasse. Niet minder dan achttien teams
gaven op dit door de TTV Heure goed georganiseer-
de toernooi acte de presence, terwijl ook vele suppor-
ters en toeschouwers het veld omzoomden. Na een
kort openingswoord van de Heure-voorzitter J. W.
Bröcker begon de grote strijd in de belangrijke 640 kg
A-klasse.
Het Hengelose Bekveld wil het dit seizoen kennelijk
beer doen en het verloren gegane terrein heroveren.
Alleen van de grote rivaal Vorden werd een trekbeurt
verloren waardoor Bekveld op 17 punten kwam en
eerste in het dagklassement; tweede werd Eibergen;
derde Warken; vierde Vorden; vijfde Warken; zesde
Ketels terwijl het team van Noordijk te zwaar bleek
bij de weging en gediskwalificeerd werd.
Ook in de supergewichtklasse, de catch, speelde zich
een enerverende strijd af. EHTC uit Eerbeek dat ver-
leden jaar de titel won, had kennelijk buiten de kracht
van Vorden en Noordijk gerekend en moest een flinke
veer laten. Noordijk versloeg alle tegenstanders en
won het dagklassement; 2. Vorden; 3. EHTC; 4. werd
Buur se.
Zondag 5 mei zal de TTV Warken uit Warnsveld het
'tweede bondstoernooi in de 720, 650 en jeugdklasse
organiseren.

Gymnastiekuitvoering
van 'Sparta'
Zaterdagmiddag gaf de Vordense gymnastiekvereni-
ging Sparta in het Jeugdcentrum een uitvoering door
meisjes van 7 tot 16 jaar. Gezien het gebrek aan een
goede zaal voor een turnuitvoering heeft Sparta nl.
moeten besluiten de jaarlijkse uitvoering in groepen
te splitsen.

In haar openingswoord deed mevr. Sikkens (voorzit-
ster van de vereniging) een beroep op alle aanwezigen
om gezamenlijk te streven naar een vergrote sportzaal.
De uitvoering van zater^^middag, of beter gezegd
de ,.openbare les", stor^Bnder leiding van de heer
Groot Wassink uit Doey^^em. Van de zijde der ou-
Jers was er veel belangÉlÉing. De meisjes brachten
een uitgebreid programma dat bestond uit vrije oefe-
ningen, oefeningen op d^»;venwichtsbalk, grote mat
enz. Vooral de oefenin^^op de lange mat waren
leuk om te zien. terwijl ̂ ^ de verschillende dansjes
die de meisjes brachten, bij de aanwezigen zeer in de
smaak vielen.
Na afloop kreeg de heer Groot Wassink een geschenk
onder couvert aangeboden terwijl mevr. Groot Was-
sink een bloemetje in ontvangst mocht nemen.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdag-
ochtend van 8.0012.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: dinsdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

Het dagelijks bestuur van het Bosschap, heeft ge-
let op de uitzonderlijk ernstige situatie, gemeend
belanghebbenden middels een circulaire in kennis
te moeten stellen van het beleid ter bestrijding van
de dennenscheerder. Het gemeentebestuur sluit
zich hier gaarne bij aan

DE BESTRIJDING
VAN DE DENNENSCHEERDER

In 1973 zijn tengevolge van de stormramp nood-
gedwongen grote hoeveelheden onontschorst pi-
nushout in de bossen blijven liggen. Onder pinus-
hout wordt verstaan hout van boomsoorten, die
tot het geslacht Pinus behoren, zoals groveden,
zee den, Corsicaanse den Oostenrijkse den. On-
danks alle maatregelen die toen zijn genomen -
er is op vele plaatsen in hoog tempo pinushout
geruimd, ontschorst of afgedekt met nylongaas -
heeft de dennenscheerder zich toch massaal kun-
nen vermeerderen. Deze populatie vormt dit jaar
en komende jaren een ernstige bedreiging voor
onze dennebossen.
Het is in verband daarmede van het grootste be-
lang dat de bestrijding van de dennenscheerder
met kracht ter hand wordt genomen.

Zoals u bekend is heeft het Bosschap terzake re-
gelen gesteld, welke zijn neergelegd in de Ver-
ordening Bosschap Schadelijke Dieren. Op grond
van het bepaalde in artikel I van dese verorde-
ning is het verboden in het tijdvak van 15 mei
tot 15 augustus onontschorst pinushout te laten
liggen of opgestapeld te houden. Ook is het ver-
boden geheel of gedeeltelijk ontwortelde of ge-
broken houtopstand behorende tot de pinussoor-
ten aanwezig te hebben. Dit verbod is van kracht

in de door het bestuur van het Bosschap aange-
wezen gemeenten. Dit zijn praktisch alle gemeen-
ten waar pinusbossen van enige omvang voorko-
men, w.o. Vorden.
Het dagelijks bestuur van het Bosschap is bevoegd
van het hiervoor genoemde verbod ontheffing te
verlenen. Het bezit op grond van het bepaalde in
artikel 4 van de verordening tevens de bevoegd-
heid tot het opleggen van de verplichting tot het
leggen van vangstammen en het verwijderen van
sterk kwijnende pinusbomen. Deze beide laatste
bevoegdheden zijn nieuw. Zij zijn in het leven
geroepen toen na de stormrampen die het bos-
bestand troffen, duidelijk werd dat gerekend moest
worden op een uitzonderlijke toename van het
aantal dennenscheerders met alle gevaren van
dien voor de nog overgebleven dennenbossen.
Het dagelijks bestuur van het Bosschap, dat met
de uitvoering van de verordening is belast, heeft
zich beraden over het in 1974 te voeren beleid
na terzake advies te hebben ingewonnen van de
commissie schadelijke dieren van het Bosschap.

In deze commissie heeft een aantal deskundigen
op het gebied van de dennenscheerder en zijn
bestrijding zitting. Het dagelijks bestuur acht het
onder de huidige omstandigheden met het oog op
de gezondheidstoestand van de pinusbossen nood-
zakelijk dat de verordening dit jaar bijzonder
nauwgezet wordt nageleefd. Dit houdt in dat bij
het ontheffingsbeleid de grootst mogelijke terug-
houdendheid zal worden betracht. Er moet dan
ook op worden gerekend, dat geen ontheffing zal
worden verleend ten aanzien van in of nabij pinus-
bos liggend pinushout dat ofkomstg is van vel-
lingen, die vóór l april van dit jaar hebben plaats
gevonden. Ditzelfde geldt voor pinushout dat ten-
gevolge van storm en/of latere windworp en/of
sneeuwdruk reeds vóór l april 1974 in of nabij
pinusbos lag. Dit hout zal vóór 15 mei a.s. moe-
ten zijn ontschorst of afgevoerd naar een plaats
waarvoor het verbod niet geldt. Degene die op
dit punt nalatig blijft stelt zich bloot aan straf-
vervolging.
In uw eigen belang en dat van het Nederlandse
bosbestand in het algemeen dient u dus alles in
het werk te stellen om het nog in het bos liggen-
de onontschorste pinushout zo spoedig mogelijk
doch in elk geval vóór 15 mei a.s. te ruimen.
In beginsel zal wel ontheffing worden verleend
ten aanzien van hout dat afkomstig is van zo-
merveilingen, d.w.z. dat geveld is na l april van
dit jaar, uiteraard onder voorwaarde dat het pi-
nushout tijdig geheel van de schors wordt ont-
daan of afgevoerd naar een plaats waar het ver-
bod niet geldt, bijvoorbeeld een niet aangewezen

gemeente. Ook ten aanzien van houtopslagplaat-
sen is onder bepaalde voorwaarden ontheffing
mogelijk.
Door een terughoudend ontheffingsbeleid en een
strenge controle op naleving van de verordening
- met dit laatste moet ernstig rekening worden
gehouden - zal belangrijk kunnen worden bijge-
dragen tot vermindering van de dennenscheer-
derpopulatie.

Toch kan hiermee onder de huidige omstandig-
heden niet worden volstaan. De grote dennen-
soheerderpopulatie van dit ogenblik noodzaakt tot
een zo groot mogelijke beperking van broedge-
legenheden voor dit insect teneinde te voorko-
men dat volgend jaar een nog grotere insecten-
plaag zal optreden. Aangezien sterk kwijnende
pinusbomen broedplaatsen bij uitstek vormen voor
de dennenscheerder heeft het dagelijks bestuur
besloten gebruik te maken van zijn bevoegdheid
tot het opleggen van de verplichting tot verwij-
dering van de sterk kwijnende pinusbomen*). De
verwijdering van de sterk kwijnende pinusbomen
moet hebben plaatsgevonden vóór l aug. 1974.
Aldus kan worden bereikt dat de dennenscheerder
in 1975 een zeer belangrijke broedgelegenheid
zal missen, terwijl ook voor 1974 nog resultaat
wordt bereikt, in die zin, dat een gedeelte van
het zgn. tweede legsel zal worden gevangen in de
kwijnende bomen die vóór l aug. moeten zijn
geveld en ontschorst of afgevoerd. Door deze
maatregel wordt een belangrijke stap gezet op de
weg van terugdringing van de overmatige dennen-
scheerderpopulatie van dit moment.

Het dagelijks bestuur heeft na rijp beraad beslo-
ten dit jaar nog geen gebruik te maken van zijn
bevoegdheid te verplichten tot het leggen van
vanestammen. Indien daartoe in de toekomst aan-
leiding mocht bestaan zal het dagelijks bestuur
niet aarzelen ook van deze bevoegdheid gebruik
te maken. Verscheidene bosbeheerders hebben
evenwel eigener beweging reeds vangstammen ge-
legd in de vorm van vers gevelde grove-dennen-
stammen met dikke schors. Deze moeten voor 15
mei a.s. zijn geschild of afgevoerd.
*) Onder sterk kwijnende bomen worden verstaan
bomen die geschikt zijn om te dienen als broed-
plaats voor de dennenscheerder. Hieronder wor-
den in elk geval verstaan bomen die door de den-
nenscheerder met succes zijn aangeboord.

In verband met de dodenherdenking is de Alge-
mene Begraafplaats op zaterdag 4 mei a.s. vanaf
12.00 uur 's middags gesloten.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. Piasman (uit Dieren)
jeugddienst en ook kindernevendienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur drs. E. de Jong te Doetinchem; 19.00 uur
drs. E. de Jong te Doetinchem beide diensten viering
Heilig Avondmaal

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUTSARTS
(alléén spoedgevallen)

vsn vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat. telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoed recepten

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden. telefoon 05752-2129.
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 Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politiebus, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

BEGR AFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

Geboren: Ellen Gerjanne, dochter van A. G. van der
Scheer en C. van der Zwet.
Ondertrouwd: W. A. M. Koers en W. Kamperman;
G. Bargeman en A. A. van Ark.
Gehuwd: E. te Velthuis en G. W. Bannink; A. J. Ket-
telerij en D. G. Bloemendaal.
Overleden: G. G. Oonk, 68 jaar, echtgenote van D. J.
Goldenbelt.



Een

POT
CHRYSANT

voor

125

Parein

PRINS FOURRE
GROTE ROL

voor

98
vlees en vleeswaren

238
148
148
398
528

Hamlappen ZLQft
500 gram TwO

Roomsnitzels
(± 100 gram per stuk) 3 stuks voor

Fricandellen
3 stuks

Gelderse schijven
3 sfuks

Runderstooflappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Wiener snitzel
100 gram

Fijne verse worst of saucijzen
500 gram

Woensdag Gehaktdag
500 gram %

.135
1298

150 gram GEBRADEN GEHAKT 79

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 99

150 gram GEKOOKTE HAM 129

150 gram SNIJWORST 119

100 gram GEKOOKT MAGER SPEK 99

SAROMA
PUDDING

Diverse smaken

2 pakjes van 88 voor

66

Peynenburg

ENORM
ONTBIJTKOEK

van 95 voor

71
groente en f ruit

Holl. spitskool
per kilo

Export tomaten
500 gram nu

Flinke komkommer
per stuk

Golden Delicious
2 kilo

Granny Smith
(Nieuwe oogst) per kg ,

Handsinaasappelen
(Jaffa's) per net

Panklare witte kool
500 gram nu

UIT ONZE DÜPVRIES

Sateh
pak a 3 stokjes An 203 voor

Kuiken poten
(± 3 stuks op schaal) van 325 voor ,

Patates Frites
heel kilo van 205 voor

Soepgroente
150 gram van 59 voor ,

109
129
58
139
239
198
45
169
289
169
45

Liter Legner vieux +
Ltr. Legner jonge jenever
samen 1785
Vetter Dry Gin
per fles 995

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Cluny Whisky
normaal 1495 nu

Martini
(wit, rood of dry) geen 615 maar nu

MENTOS ROLLEN
pak a 3 stuks van 90 voor

PAREIN PENNYWAFELS
pak a 10 stuks van 152 voor

540 GRAM MARIE BISKWIE
van 179 voor

SMITHS POTATO of PAPRIKA CHIPS
per zak

ZAK NIBB-ITT COCKTAIL
van 154 voor

BAKJE EDEL FRUIT zacht snoepje
van 119 voor

MINI MARS, SNICKERS of
MUSKETIERS grote zak vol nu

69
114
135
89

129
79

189

Van de juweelbakker
Zak vol KRENTEBOLLEN

TOMPOUCEN
4 stuks voor

KERSENSNIT
van 309 voor

GELDERS TARWE BROOD
van 143 voor

UNOX TOMATENSOEP
extra gevuld, per blik

GEURTS PUDDINGSAUS
2 flesjes

ORYZA RUST
pak a 400 gram van 109 voor

119
159
269
129
179
139
98

CHINESE SPERZIEBOONTJES
blik van 125 voor

PEPSI COLA
literfles van 114 voor

HERSCHI VRUCHTENLIMONADE
liter

FLES TANNER AMONTILLADO
van 450 voor

VIN COGJAK
wijn bereid met fijne Franse cognac...

TON ALL ZEEPPOEDER
normaal 1995, bij ons

MIMOSEPT DAMESVERBAND
groot pak nu

475
•

98
98
79

298
225

1475
229

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Vorden, mei 1974
Kerkstraat 3

Inplaats van kaarten

Donderdag 9 mei a.s. is het 12l/z jaar geleden j£
dat wij getrouwd zijn <
Deze dag hopen wij samen met onze kinderen
Petra, Bob en Fred te vieren

Om het voor ons nog feestelijker te maken
zouden wij het prettig vinden u op onze
receptie van 19.00-20.30 uur in zaal Smit te
Vorden, te mogen begroeten

TINE EN
NICO VAN GOETHEM

AWAWWW^

Inplaats van kaarten

GERRIT BARGEMAN
en
BERTY VAN ARK

geven u kennis van hun voornemen in het
huwelijk te treden op vrijdag 10 mei a.s. om
11.00 uur in het gemeentehuis te Vorden

Ds J. Veenendaal zal ons huwelijk inzegenen
om 14.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk te
Vorden

Vorden, mei 1974
Ruurloseweg 53/Wildenborchseweg 19
Toekomstig adres: de Horsterkamp 25, Vorden

Receptie van 15.30 tot 17 uur in zaal Smit,
Dorpsstraat 10 te Vorden

:/xWWYWWWyYA^

Inplaats van kaarten

HERMAN OLDENHAVE
en
LINA HORSTMAN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk waarvan de voltrekking D.V. zal/
plaatsvinden op donderdag 9 mei a.s. om
11.00 uur ten gemeentehuize te Vorden

Kerkelijke inzegening in de Ned. Hervormde
Kerk te Vorden om 15.00 uur door de wei-
eerwaarde heer ds J. C. Krajenbrink

Mei 1974
Hengelo Gld, Prins Bernhardlaan 19
Vorden, Reeoordweg l

Toekomstig adres:
Berend van Hackfortweg 25, Vorden

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in café
Schoenaker, Kranenburg-Vorden

VOOR TAPIJT
NATUURLIJK NAAR UW
VAKMAN
WONINGINRICHTER

Merktapijt
5 jaar slijtgarantie en gratis gelegd

Zie onze
wekelijkse aanbiedingen

Geheel vrijblijvend maken wij u
desgewenst offerte

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Hierbij berichten wij u, dat plotseling is overleden
mijn lieve man en onze lieve vader en grootvader

EVERT VAN SCHOTHORST
arts

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden: M. E. van Schothorst-Slot

Balkbrug: M. J. van der Haven-van Schothorst
A. J. van der Haven
Ellen en Wim

Nieuwleusen: W. L. van Schothorst
W. van Schothorst-Regterschot
Evert en Hanneke

Veenwouden: I. M. Oosterhof-van Schothorst
A. R. Oosterhof
Maartje Miek

Vorden, 20 april 1974
Nieuwstad 1

De begrafenis heeft in alle stilte plaatsgehad

Albers Vorden B.V.
Nieuwstad 5 - Vorden

Vraagt voor de

VEEVOEDERAFDELING

een flinke
medewerker
In bezit van rijbewijs BE en C

Hervormde Kerk
VORDEN

Met ingang van a.s. zondag 5 mei

beginnen de kerkdiensten
om 8.30 en 10 uur

Op de 3e zondag van de maand vervalt de vroeg-
dienst en is er 's avonds om 7 uur een
interkerkelijke dienst

Hervormde Kerkeraad, Vorden

pos op dot u niet
gaat zweven!

We hebben een grote kollektie zomer-
kostuums, die de grens van gewichtloosheid
benaderen. Gelukkig zitten er knopen aan,

waarvan het gewicht u op aarde houdt.
In alle kleuren sn maten. Voor jong en oud.

Prijzen van weinig gewicht.

IcHliel en mode
/choolclermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

VOOR BETAALBARE MANNENMODE

GELDERS TARWE BROOD

de gezonde oase
in onze Welvaartswoestijn

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 1384

Hervormde Kerk
TE VORDEN

Zondag a.s. om 10.00 uur

JEUGDDIENST
Onderwerp: 'Bevrijding'
Er is kinderneven dienst en crèche

Ook om half negen dienst

Bent u aan nieuwe
vloerbedekking toe?
Tapijthal HARMSEN /,
heeft het voor u !

Grote omzetten extra lage prijzen bijv.:

Slaapkamer tapijt 4 m breed ff 59,— per strekk. meter
Huiskamer tapijt vanaf ff 59,— per strekk. meter
KOKOSMATTEN
bijna nergens meer te koop, bij ons uit voorraad leverbaar

Nu ook gordijnstoffen en vitrage

SANITAIR nergens voordeliger
KIJK EN VERGELIJK :
WASTAFELS wit vanaf f 47,60 WASTAFELS gekleurd f 65,40
LIGBADEN wit f 158,— LIGBADEN gekleurd... f 188,—
Bijpassende gekleurde wandtegels nu slechts v.a. f 0,35 per stuk
VLOERTEGELS mozaïk slechts f 38, per m^
SPAANSE PLAVUIZEN - ITALIAANSE PLAVUIZEN f 18,60 per m2

GEWASSEN GRINDTEGELS
afm. 40x60 cm afm. 50x50 cm Afgehaald f 4,15 Bezorgd f 4,55
2e soort BETONTEGELS 30x30 cm afgehaald 60 cent

SIERBETONBLOKKEN
afmeting 30x30x10 (zeer dekoratief) Patio model - Lely model
Afgehaald geen f 5,— maar f 3,— Bezorgd f 3,25

Originele DUITSE TUINSCHAARHEKKEN
50 cm hoog kompleet f 9,75 p. mtr 80 cm hoog kompleet f 13,75 p. mtr

Afdeling VERF/BEHANG
BEHANG bij ons 60 tot 70 procent LAGER geprijsd !
VINYL BEHANG alle moderne kleuren
rollen a 10 meter nu slechts f 15,— per rol (zeer goed afwasbaar)
STUKTUURBEHANG (Rauhfaser)
rollen a 33 meter geen 12,50 maar slechts f 8,50 per rol

ZONWERING
zowel voor binnen als buiten, bij ons BESLIST goedkoper !

TUIN- OF TERRASSTOELEN
plastik kuipstoel in vele frisse kleuren, m. chroompoten nu slechts f 28,75

BASALTBLOKJES ook wel kinderkopjes genoemd
alleen bij Harmsen afgehaald slechts 60 cent

Opgelet: WANDBEKLEDING
DECOWALL in de edele houtsoort noten
geen 33,50 per m2 Tijdelijk slechts f 20,— per m2
MASSIEF GRENEN WANDSCHROTEN f 1,20 per meter
MASSIEF PARANA PINE WANDSCHROTEN f 1,35 per meter
VUREN WANDSCHROTEN vanaf f 15,— per m?

NEFF AFZUIGKAP
met verlichting en 3 afzuigsnelheden, die normaal f 410,- kost
nu slechts f 100,—
Bij aankoop van een formica keuken, met een minimum waarde van f 1500
Deze keuken is leverbaar in vele kleuren. Montage, timmer- en metselwerk
kan desgewenst door onze eigen vakmensen worden verricht. Brengt een
bezoek aan onze toonzaal, honderden vierkante meters, met tientallen
keukenopstellingen
KEUKENBUFFETTEN uit voorraad leverbaar
in breedtes van 80 100 110 120 130 140 150 en 180 cm
Elke week SPECIALE AANBIEDINGEN !

SPAANSE BARKRUKKEN geen f 29,- maar ........................... f 19,—
LINNENKASTEN
br. 100, hoog 170, diep 50 (half hang-half leg) nu ..................... f 145, —
MUURVERF veegvast
emmers a 4 kg geen f 7,50 maar ............................................. f 3,25
GLANSVERF zijde mat verf en LATEX MUURVERF in 850 kleuren
uit voorraad leverbaar

GLANSVERF met water verdunbaar
voor binnen en buiten, uit voorraad leverbaar

GEREEDSCHAPPEN
voor elk doel het juiste gereedschap. U vraagt nooit tevergeefs !

ELEKTRICITEITS ARTIKELEN enorme keuze !

Bij ons komt u niet voor verrassingen te staan, alle prijzen zijn inklusief btw

BOUWMATERIALENHANDEL

KEUKENCENTRUM

Schoolstraat 6-8 — Vorden — Telefoon 05752-1486

Voor al uw

voetbal-artikelen
WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleed» doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

Volop woonideeën

Voorradig bij :

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Groot pak Knapperige PINDA KOEKEN van 159 voor 129

VLEES vers van hef mes
ifif onze keurslagerij IKEÜRSLAGER

e slager

Het beste vlees tegen de laagste prijs
Mag. malse riblappen
500 gram nu van 528 voor

Doorr. runderlappen
500 gram van 448 voor

Sukade lappen
500 gram van 648 voor

Mager runder braadvlees
500 gram van 675 voor

Varkensfricandeau
500 gram van 628 voor

Magere varkenslappen
500 gram nu voor

Kuikenbouten
(zonder vel en borstbeen) 500 gram

woensdag Gehaktdag
(met gratis kruiden) 500 gram

Vrijdag: 500 gram heerlijke

Fijne verse worst
Donderdag, vrijdag en zaterdag: 500 gram

Nasi en Bami

498
398
598
645
575
498

«298
«250

298
198

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Magere melk
hele liter voor slechts

Vanille vla
'Domo' liter

Chocolade vla
'Domo' liter

49

79
79

Chocolade drank
1 liter nu

Kersverse groenten en fruit
allemaal eerste kwaliteit!

Malse sla 2 dikke kroPPen 98

Prachtige paprika's 2 stuks 88

Hagelwitte champignons 200 gram 98

HeerlijkeiRardbeien takje 145

198Sinaasappels netje
Groente en fruitreklame geldig f.m. zaterdag

Maandag:

Uien i kg 89

De beste bloemen en planten voor de laagste prijzen

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram BOTERHAMWORST

100 gram PAARDEROOKVLEES

150 gram ECHTE PALINGWORST ....

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST .

88
109
98
88

UIT ONZE BROODBOETIEK
GROTE SLAGROOMTAART
van 425 voor

GOUDSTER BRUIN BROOD
voor maar

GOUDSTER WIT BROOD
slechts

FRANS STOKBROOD
van 75 voor

349
86
86
59

ROYAAL BADLAKEN 70x130 cm
bij f 10,- boodschapp. nu voor slechts

Knapperige DUYVIS PINDA's
grote zak

DRAAGKARTON PERSIL voor een
schonere was, van 795 voor

Voor de schoonste afwas
DREFT VLOEIBAAR van 199 voor ..

VERNEL de komplete wasverzachter
2 liter van 349 voor

198

595

148

289

180 cc MAYONAISE
Zaanlandse

CANDIDA KOFFIEMELK
1 liter nu

PICCOLO KNAKWORST
8 stuks nu

RAAK SINAS
hele liter nu

AZET APPELSAP
2 flessen

500 GRAM BONA
van 202 voor

75
195

109

95

139

189

250 GRAM BONA
van 101 voor

NOBO SPRITS
groot pak —

SOEPBALLETJES

'Salland' .

DUYVIS SPERZIEBONEN
pot

VIVO VRUCHTENWIJN
1 liter .

95

108

75

119

248

Aanbiedingen geldig tot en met 6 mei a.s.



Donderdag 2 tnei 1974

36e jaargang nr. 9 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Oranjefeest geslaagd
Heet Oranjefeest in Vorden bracht, net als vorig jaar
bij het jubileumfeest van koningin Juliana, veel men-
sen op de been. In samenwerking met de sportvereni-
gingen had de Oranjevereniging voor een uitgebreid
programma gezorgd.
Voor de kinderen was er in de morgenuren een film-
programma in het Jeugdcentrum, terwijl de oudere
kinderen hun hart konden ophalen aan een oriënte-
ringsrit. Het traditionele vogelschieten voor dames
en heren vond plaats nabij café Eskes. Het gelukte
Henk Sessink de vogel naar beneden te halen, zodat
hij later op de dag als schutterskoning kon worden
gehuldigd.
's Middags was het een drukte van belang in de om-
geving van de oude Empofabriek. Op de Molenweg
Insulindelaan en de Stationsweg werden de volksspe-
len gehouden. Deze spelen trokken een flink aantal
deelnemers, waarbij bij het onderdeel touwtrekken
speciaal de wedstrijden tussen de kleintjes een lust
was voor het oog.
Evenals vorig jaar vond er ook ditmaal een estafette-
loop plaats, welke werd gehouden in de Stationsweg.
Het gelukte het team van d e, voetbal vereniging Vor-
den om voor het tweede achtereenvolgende jaar deze
estafette te winnen. Ook was er een estafetteloop voor
jongelui beneden de twaalf jaar. Winnaar werd het
team van de zwemvereniging Vorden '64.
De festiviteiten werden dinsdagavond besloten met
een lam pionoptocht waarbij de jeugd van Vorden
voor een fleurige stoet zorgden. Tot het welslagen
van dit koninginnefeest droegen de beide plaatselijke
muziekverenigingen Concordia en Sursum Corda een
flink steentje bij.

40 jaar in dienst
Per 26 februari jl . was het 40 jaar geleden dat de heer
Sigger in dienst trad bij de thans zich noemende ver-
eniging landbouwcoöperaties ComDé.
..Tn de loop der jaren is er ongetwijfeld veel veran-
derd. Wat echter in die jaren niet veranderde, was
uw bijzondere ijver en plichtsbetrachting bij uw werk-
zaamheden. De meeste jaren betrof dit eieren ophalen
bij de boeren, deze wegen, sorteren en uitbetalen.
Sinds kort bent u kassier op het kantoor van de
..ComDé" in Almen. waarnaast u ook nog andere
werkzaamheden verricht. Het 40-jarig dienstverband
is alleen maar onderbroken geweest door de mobili-
satie 1939-1940.
Voor uw trouw, ijver en plichtsbetrachting heeft het
Hare Majesteit koningin Ju l i ana behaagd u bij Ko-
ninklijk besluit van 3 april 1974 nr. 117 te onderschei-
den met de eremedalje, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau in zilver. De/e koninkli jke onderschei-
ding wordt u thans reeds uitgereikt ter gelegenheid
avn de verjaardag van de koningin op 30 april jl.

regen is leuk
uoordeboern!
Dan groeit het gras en wor-
den koeien zwaar. Regen is
óók leuk voor óns. We heb-
ben namelijk een schitterende
kollektie regenkleding, waar-
van het doodzonde zou zijn
als die door aanhoudend
mooi weer in de rekken zou
blijven hangen. Maar als er
een vuile hoek in het zuid-
westen zit, komt u dan eens
kijken ? Leuk zeg, leuk!

teHiiel en mode

l/chooldermcm

betaalbare mode

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

AANVANGSUREN KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK
In de kerkdiensten van de Hervormde gemeente is
zondag jl. afgekondigd dat met ingang van a.s. zon-
dag 5 mei de kerkdiensten in de dorpskerk beginnen
om hall negen en tien uur (zie ook de advertentie in
dit blad). De tien uur-dienst op de eerste zondag van
de maand (de jeugddienst) en op de derde zondag van
de maand (de doopdienst) is tevens kindernevendienst.
I-'.lke zondagmorgen is er voor de tien uurs-kerkdienst
kindercrèche (kinderoppas) in het zaaltje achter de
kosterswoning. Kerkstraat 15.

S.O.S.
Sahel krijgt een vervolg
De week van 29 april tot 5 mei a.s. zal weer in het
teken staan van de aktie SOS-Sahel. (Giro 100200
..Sa-hel", Novib. Den Haag)
Centraal zullen staan een of meer strukturle projecten
die de ontwikkeling van de behele Sahel-zöne ten goe-
de zullen komen. De Nederlandse organisaties werken
hierin samen met Duitsland, Engeland. Italië, België
en Luxemburg.

Er moet voor deze projecten een bedrag binnenkomen
van tenminste 5,5 miljoen gulden.
Een onderzoekkommissie van de samenwerkende lan-
den heeft samen met het door de Sahel-landen ge-
vormde „interstate-committee", reeds een gebied uit-
gekozen.
Een bedrag van tenminste 2,5 miljoen gulden zal wor-
den gesoken in het Liptako Gourma gebied, een
streek in het hart van de Sahel-zóne waar Mali, Niger
en Oppr-Volta elkaar ontmoeten. Het project zal ge-
richt zijn op tuinbouw, landbouw, aanleg van water-
voorzieningen, op peil brengen van de veestapel die
verloren is gegaan, landbouwonderwijs, scholing in het
aanleggen van wegen, delfstofwinning enz.
Dit kan een eerste stap zijn op weg naar voorkoming
van e endergelijke ramp.
Het tot nu toe bij elkaar gebrachte bedrag van 3,5
miljoen is erg mooi. maar we moeten niet denken dat
er daar me zijn. Voedselhulp moet in de toekomst
vermeden worden door tijdig strukturele hulp te bie-
den. Op korte termijn zullen we niet al te veel resul-
taten zien. Daarom gaan we door en blijft het GIRO-
NUMMER 100200 open voor de Sahel. (Midden
Afrika). Contactadres Novib afd. Vorden: J. C. Kra-
jenbrink, Ruurloseweg 19.

Bijeenkomst
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen had ditmaal voor haar maandelijkse
bijeenkomst de heer J. van Limbeek, schaapherder uit
Rheden uitgenodigd.
Op boeiende wijze vertelde de heer Van Limbeek
over zijn werk in de vrije natuur. Het beroep is zeer
oud, maar op het ogenblik is het een uitstervend be-
roep. In een tijd van 40 jaar zijn er meer dan 1000
schapen „uitgeroeid". Men heeft de produkten van
het schaap vervangen door een kunstvezel en kunst-
mest, aldus de heer Van Limbeek. Hij wees er nog op
dat de natuur op schandalige wijze door de mens
wordt vervuild en vernield. Na de pauze vertoonde
hij fraaie dia's van zijn schaapskudde.
Op 15 mei zal majoor Bosshardt van het Leger
des Heils een lezing houden voor de afdeling Vorden.

Nu de politieke partijen middels artikelen voorlichting
willen geven over hun programma voor de a.s. gemeen-
teraadsverkiezingen, stellen wij alle politieke partijen In
de gelegenheid dit in onze redaktionele kolommen te
doen. De tekst wordt van de betreffende partij ontvangen
waardoor deze ook de gehele verantwoording draagt voor
de inhoud ervan. Redaktie.

PvdA vergaderde
Voor de bespreking vanuit ontwerpverkiezingspro-
gramma voor de komende raadsverkiezingen belegde
de P.v.d.A. afd. Vorden, onder voorzitterschap van
mevr. v.d. Heide-v.d. Ploeg een speciale ledenverga-
dering.
Alle onderwerpen, zoals Jw^ door de ommissie voor-
lopig waren geformuleercHFerden ter bespreking aan
de orde gesteld.
Allereerst werd uitvoerig van gedachten gewisseld
over de taak van het gemeentebestuur in deze mo-
derne tijd van snelle veranderingen en inzichten.
Wenselijk geacht werd openheid en inspraak. Dit zal
voor de burger een eerste vereiste zijn om het ge-
meentebeleid te kunnen volgen en te begrijpen, wil
het tot een aktief medebeleven komen.
Alle aspecten van welzijnswerk en leefbaarheid wer-
den nadrukkelijk doorgenomen.
Ook werd een speciale nadruk gelegd op de woon-
behoeften van thans, zoals voor alleenstaanden en
invalieden. Kleinere woningen voor jonge gezinnen
werden bepleit. Hieruit kan in de toekomst een on-
gedwongen doorstroming ontstaan, welke als logisch
en noodzakelijk aanvaard kan worden.
De wensen voor sport, recreatie, subsidiebeleid en
jeugdwerk bleken aller instemming te hebben, even-
als de wens voor een begrotingsbeleid voor meerdere
jaren, waarbij de noodzakelijkste voorop dienen te
staan.
Nadat alle programmapunten waren afgewerkt werd
het verkiezingsprogramma door de vergadering goed-
gekeurd en zal nu door de Commissie in de defini-
tieve vorm gesteld worden voor publiekatie.

Feestavond
De afdeling zaterdag van de voetbalvereniging Vor-
den hield zaterdagavond in de kantine een feestavond
voor haar leden. Tot de genodigden behoorden de
trainers, terreinverzorger en voorzitter L. de Boer.
Omdat een voorzitter wel eens in zijn hemd gezet
wordt, werd hem door de afdeling zaterdag een wit
hemd aangeboden.
Hierna vertoonde de heer Hof uit Emmen een film
van de vorig jaar gespeelde voetbalwedstrijd tussen
WKE en Vorden. Eind juni komt de ploeg uit Em-
men een tegenbezoek aan Vorden brengen. Na de
bingo ging het feest zaterdag nog een poosje gezellig
door.

De Heidenen
't Is weer de tied van de dag dat de schooldeuren
losgaot en de jeugd weer op huus an geet.
Vcural de grootsten hebt een flinke tasse an de fietse
hangen, daor zal wel een hoop geleerdheid inzitten.
In onze jonge tied wazzen ze van den older vake
as meid of knech al bi'j de boer. En aj toe de olde
luu heurn was et in eur tied nog slimmer - met 13
a 14 jaor gongen ze al et huus uut um de kos en
een paar cent te verdienen. En radio of televisie, um
nog wat op te kunnen doen, was dr neet.
Maer ik vraoge micn wel es af of ze nou niet te
vuile hebt van wat ze vrogger te kort kwammen. Wi'j
kiekt en luustert graag naor de ,,Tweekamp" op de
televisie - aj heurt wat ze daor kunt vraogen en be-
antwoorden denk i'j toch: ,,zollen ze dat nou ok ont-
hollen en eur later te passé kommen"?
'k Hcbbe der al es bi'j e'zetten dat een boerenjonge
met zien buukskes van de Landbouwschole an et

naozien was. Toevallig kwam dr ok een heer met een
hele bekende name en een goed betaald baantien.
Hie kreeg ok effen zo'n buuksken in de hande. ,.Dat
heb ik ok allemaole motten leern" ze e' „maor ik
wette dr gin bas mer af"! Die man was met een
buuksken waor e' alles in kon opzuuken makkele-
keer klaor - goedkoper uut en better af e'wes!
'k Hebbe trouwens nooit e'heurd dat dr ooit ééne
zien baantjen kwietraken umdat e' zien schoolwies-
heid was vergetten. Daor zo'j toch uut afleiden dat
die gelerdheid uut de buuke te hoge taxeerd wodt...
Ik mos korts denken an vrogger toe wi'j nog school-
jonges wazzen. Dr was een old-tante op visite - ze
was an 't vertellen dat ze zondag volk kregen. „Ze
wazzen de ,,heidenen" te wachten zo at ze dat uut-
drukken. En met die „heidenen" bedoelen ze eur
angetrouwde familie, die in een heidestreek wonen.
Wat hebbe wi'j daor achter eur rugge um e'lachen.
Die familie - dat wazzen hele fatsoenlijke kristen-
mensen - die olde tante wis ens niet wat „heidenen"
wazzen. Toch ongelukkig a'j zoo weinig e'lerd had-
den
En nou kreeg ik disse dage een krantjen in de hande
daor ston in van een profesor - en ik hebbe mien
effen de ogen uutewreven. „Met et woord „heidenen"
wodden - naor at die professor schreef bedoeld „men-
sen" die op de heide wonen, wied van alle cultuur
en beschaving". Daor ging weer un stuksken van
onze schoolwiesheid de mot in - meer as vieftig jaor
nao daotum kreeg dat mense eur „postuum eerher-
stel" . . .
Ik wil dr maor met zeggen: „schoolwiesheid is de
hoogste wiesheid neet". En laot de olders straks niet
sacharijnig wodden at eur kinder niet met de mooiste
rapporten en de hoogste diploma's in huus komt. En
tegen et geslaagde jonge volk: „verbeeld ow maor
niks, i'j bunt nog lange niet uutgelerd", a'j dat soms
uut die papiern opmaakt, hadden ze ow dan inplaatse
maor een kinderprenteboek e'geven

DEN OOM

Voetbal
VAN VORDEN
BENAUWDE MAAR VERDIENDE ZEGE
Vorden l (afdeling zondag) heeft de laatste uitwed-
strijd van deze komp^te tegen Drempt Vooruit met
het kleinst nunielijke^^rschil O—l gewonnen. Een
verdiende zege die niet werd bereikt door goed voet-
bal maar door een zeer hardwerkend team dat van
de eerste tot de laatste minuut voor een goed resultaat
vocht. Ook Drempt verkocht haar huid zo duur mo-
gelijk. Na een tientajÉ^muten werd het enige doel-
punt gescoord. Nijenn^^ kopte de bal voor de voeten
van Steintjes en dat betekende O—1. Na deze treffer
trok Vorden zich geleidelijk aan terug. Geheel onno-
dig want aanvallend kon Drempt geen vuist maken.
In de tweede helft startte Vorden met een offensief.
Achtereenvolgens gingen schoten van Steintjes, Nijen-
huis en Te Veldhuis juist naast of werden door de
Drempt-doelman gekeerd. Een kwartier voor tijd.
Vorden had verzuimd verdere afstand te nemen kreeg
Vorden het binnen een minuu t tweemaal benauwd.
Eerst redde doelman Meyer fraai, terwijl even later
zijn broer de bal uit het verlaten doel moest trappen.
Het bleef ui teindel i jk bij de verdiende O—l stand voor
Vorden.

EGVV l — VORDEN l O
Vorden l (afdeling zaterdag) stuitte tegen het in de-
gradatiegevaar verkerende EGW l aanvankelijk op
felle tegenstand. In de vijftiende minuut kwam de
ommekeer toen Sloetjes scoorde O—1. Tien minuten
later was het weer raak, ditmaal scoorde Wentink met
een hard schot O—2. Vlak voor de rust kreeg EGW
een strafschop wegens hands van Stokkink. Doelman
Haverkamp stopte de penalty echter bekwaam.
De tweede helft had niet veel meer om het lijf. Eerst
was het Sloetjes die de stand op O—3 bracht, terwijl
een kwartier voor tijd Eggink de eindstand O—4 liet
aantekenen.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma van de voetbalvereniging Vorden ziet
er voor het a.s. weekend als volgt uit: (afdeling zon-
dag) Vorden l—NVC 1; Sp. Doesburg 2—Vorden 2;
Neede 4—Vorden 3; Vorden 4—Zutphania 4; Steen-
deren 4—Vorden 5: (afdeling zaterdag) PTT l—Vor-
den l; Vorden 3—Sp. Ambon l .
De uitslagen van jl. weekend waren: (afdeling zondag)
Vorden 4—Sp. Dieren 4 O—3; Vorden 5—De Hoven
6 6—2; (afdeling zaterdag) Sp. Ambon 2—Vorden 2
8—1.

Dammen
GOEDE START VORDENSE DAMMERS
Het aspirantenvijftal van de Vordense damclub DCV
heeft zaterdagmiddag in Meppel tijdens de eerste
wedstrijden in de strijd om het gewestelijk kampioen-
schap een uitstekende start gemaakt, in aanmerking
genomen dat men aan moest treden zonder Tjeerd
Harmsma. In de eerste ronde speelde Vorden gelijk
tegen de kampioen van Gelderland t.w. Huissen 5—5.
In de tweede ronde werd met 7—3 van Westerhaar
gewonnen.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE
Voor de onderlinge damkompetiie van DCV werden
de volgende wedstrijden gespeeld: Klein Kranenbarg

-Wentink 2—0; Wansink—W. Wassink 0—2; Gro-
tenhuis—Rossel 2—0; Sloetjes—Van Dijk 1—1; Dim-
mendaal—Masselink 2—0; Rossel—Heuvink 2—0;
Dimmendaal—Hulshof 2—0.
Baank—Brinkerink O—2; Jansen—Postma 2—0;
Buunk—Abbink O—2; Brummelman—Vreeman 2—O

Klein Brinke Ruessink 2—0; Teerink—Heyink O—
2; Harmens Grefhors t l 1; Schipper—Weenink 2

0: Bomlri H. Boudri 2—0; Steenbreker—Berends
l—1; Schipper—Weenink l—1; Ruessink—Beeftink
O—2; Lammers—Hesselink 2—0; Aalderink—Rues-
sink 0—2; Beeftink—Stokkink 0—2; Van Oei—
Buunk 2—0; Oltvoort—Klumpenhouwer 2—0; Gos-
selink—Grotenhuis 2—0; Gosselink—Huetink 2—0;
Lammers—Graaskamp 2—0.

Waterpolo
NEDERLAAG VOOR HERENPOLOERS
In de strijd om de promotie-degradatiekompetitie
kwamen de heren van Vorden zaterdagavond in het
overdekte zwembad te Eefde uit tegen EZ&PC l uit
Eist. De strijd was amper begonnen of Vorden keek
tegen een achterstand aan toen de midachter van Eist
van grote afstand de roos trof O—1. Vorden liet het
hier niet bij zitten en het was Oudsen die de partijen
weer naast elkaar bracht. Een schot van dezelfde spe-
ler belandde hierna tegen de paal. Vlak voor rust
scoorde Eist opnieuw l—2.
Tn de tweede helft een voortdurend aanvallend Vor-
den, dat echter in de afwerking zeer onnauwkeurig
te werk ging. De bezoekers daarentegen sprongen be-
ter met de geboden kansen om en wisten nog twee-
maal het Vorden net te vinden l—4.

Mededeling
maandag morgen

sluiting
Om te bereiken dat wij voor u steeds
met een volledige bezetting aanwezig
zijn, hebben we besloten om

met ingang van 6 mei de
maandagmorgensluiting
in te voeren.

De andere dagen geopend als van-
ouds bekend.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•

ZONDAGMIDDAG A.S.

Kompetitie

VORDEN 1 —

N.Y.C. i
Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

Weekendoanbied/ng

Gewassen
ribbroeken
deze week voor slechts

f 19,95
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Dames
schoudertassen

m

MODERNE KLEUREN

en

BETAALBARE PRIJZEN

VOORAAN IN SCHOENMODE
Dorpsstraat 4

's Maandags de gehele dag geopend
Vorden



VERLOTINGSMARKT
VRIJDAG 3 ME11974

Op de a.s. vrijdag te houden verlotingsmarkt vindt u een
uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met het
nummer meebrengen, dingen mee naar één van de waarde-
volle prezen, door het bestuur beschikbaar gesteld voor de
bezoekers van deze verlotingsmarkt

De prijzen zullen precies 11.00 uur door de voorzitter worden
uitgereikt

UITKNIPPEN EN IN
DE BUS DEPONEREN

i'iêsö

Alleen

dit nummer

in de bus :

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de markt
en deponeer het nummer welke in het kaderlyntje staat, in
de op de markt aanwezige bus

V 1630

L
HET BESTUUR DER

VORDENSE

MARKTVERENIGING

Contact steeds graag gelezen!

En toch... is UITERWEiRD
Telefoon 05752-1523 |JW

Nóg hogere
spaarrente bij de

Rabobank

van

(direkt opvraagbaar) (voor spaarvormen met een looptijd van 5 jaar vast)

En nog vele andere aantrekkelijke spaarvormen; het Is.de moeite en
de rente waard eens te gaan praten bij de

zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken

Dames pantalons
met bijpassende blouses of
spencers

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Dansschool
Th. A.
Houtman

Inschrijving nieuwe dansles
a.s. donderdag van 7-8 uur in zaal
Schoenaker voor verloofden en
gehuwde paren
Verder: telefonisch 6614 - Vorden

En om aan uw wensen te voldoen:

Herscholing kursus voor jongeren

DANSEN IS PLEZIER VOOR 2 !

Schoenenhuis
Jansen

A.s. vrijdag en zaterdag bij aankoop
van l paar

QUICK VOETBALSCHOENEN
een grote

kleurenposter van
Rolf Edstëm GRATIS
(P.S.V.)

Slechts zolang de voorraad strekt

SchoeAenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat Vorden Tel. 05752-1304

Wij zijn wegens vakantie
GESLOTEN
van 6 mei t.m.
zaterdag 18 mei

MOMBARG
Kranenburg - Telefoon 6679

Meubelstoffeerder heeft
nog tijd over voor het stof-
feren van uw meubelen
Brieven onder nr 9-1
buro Contact, Vorden

Te koop moderne hoek-
woning c.v., met schuur en
flinke tuin. Indeling: hal,
toilet, kamer, keuken met
kelderkast; verd.: 3 slaapk.
douche, ged. bevl. zolder
met trap. Bouw of huur
garage mogelijk. Aanvaar-
ding in overleg. Vraagprijs
f 78.000 k.k.
J. Lebbink, De Bongerd 12
Vorden - Tel. 1742

Grote sortering
Heren en jongens

<fr ZWEMBROEKEN
# ZWEMVLIEZEN
ti DUIKBRILLEN
ü ZWEMBANDEN

Wapen- en Sporthandel

Zutphensewoir - Vonk-n

i Kado tips voor

moederdag
zondag 1 2 mei
Ladyshave de Luxe 'Philips'
59,95 nu * 47,00
Ladyshave 'Philips' standaard
40,50 nu f 35,—
Haardroogkap met vloerstatief
merk 'Kalorik' f 49,95
Haardroogkammon van Carnien,
Remington, Braun, Inventum, BBC
Moulinex, prijs vanaf f 36,—
Krulset 'Carmen' f 74,95
Personen weegschaal
moderne kleuren f 13,95
Naaibox van kunststof f 12,95
Afvalbakje met zelfsluitend deksel
voor bij de toilettafel f 4,95
Toilettas f 3,80
Spiegel voor make-up f 3,95
Kniptasje voor sigaretten ... f 2,95
Sleuteletul f 1,40
Dit zijn persoonlyke kadotips voor
moeder
Volgende week brengen wij handige
huishoudhulpjes voor u, om haar
kado te doen !

GEMS WINKEL l
VORDEN (05752-2124) l

Voor de vele felicitaties en
kadoos, die ik bij mijn 90ste
verjaardag mocht ontvan-
gen, zeg ik u zeer hartelijk
dank

OPA J. GOTINK
Vorden, mei 1974
Ruurloseweg 124

Te koop in zeer goede staat
2 gashaarden 'Benraad'
van Aken, Keyenburg
Past. Thuisstraat 16

Te koop hand-grasmachine
C. Kamphuis, Vorden
Christinalaan 4

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

Martens
steeds doehieffend!

Zutphenseweg - Vorden

Kamperen?
Ook wij kunnen u

CAMPING-GAZ
leveren voor verlichting, verwarming
en kokon.

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 Vorden Telef. 1261

Wandelen is
een goede en
n a t u u r l ij k e

lichaamsbeweging. Maak
er een prettige wandeling
van en doe het op spor-
tieve Cristall schoenen.
Want het is heerlijk lopen
op

De sportieve schoen met
voetbed

Wullink
Vooraan in
schoenmodo

Dorpsstraat 4 . Vorden

Gevraagd nette hulp voor
de donderdagochtend
Mevrouw de Koning
De Stroet 13 Tel. 2147

Regelmatig slachtkippen te
koop (plm. 2V2 a 3 kg)
f 1,75 per kg
D. Klein Bramel, Het
Stapelbroek 2, Hengelo Gld
Telefoon 7209

HENGELO (GLD)



Vers vleesslageri
VLO<

A. s. donderdag, vrijdag en zaterdag

SCHOUDERKARBONADE
500 gram

BIEFLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN

1 kilo

500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN

1 kilo

OSSESTAART
500 gram

SCHENKEL

Voor de boterham:

250 gram KOOKWORST (alleen aan stu
100 gram PEKELVLEES
100 gram ONTBIJTSPEK
150 gram BOTERHAM WORST

Hopende u spoedig te mogen bedienen !

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 34 Vorden

j
3MAN

f 3,15
f 5,98
f5,48
f 10,-
f 3,98
f7,00

f 2,50
f3,50

k) . ,1.40
. 0 98
. 085
. 0 89

f iiniT""*i r' ^Bm
Dubbele SEMI-BUNGALOW
MET C.V. EN G ARA < J K
te bouwen aan de Raadhuisstraat te Hengelo Gld
Eén helft van de dubbele semi-bungalow, heeft de navolgende indeling:
BEGANE GROND: royale entree met overdekte ingangspartij, open trap
meterkast en werkkast, aparte garderobe, toilet, ruime L-vormige woon-
kamer, badkamer, grote keuken, berging/bijkeuken, slaapkamer
Ie VERDIEPING: 2 royale slaapkamers, waarvan één met groot balkon
boven de garage, berging, zolder
De andere helft heeft een iets afwijkende indeling met o.a. 3 slaapkamers
op de Ie verdieping ƒ

Voorts:
— flinke tuinen
— veel kastruimte
— met uw individuele wensen kan nog rekening worden gehouden
— uitsluitend voor personen woonachtig te Hengelo Gld, of ekonomisch

gebonden aan Hengelo Gld

Richtprijs f 1)5.000,- all in
(dus inklusief 16% BTW, notariskosten en makelaarskosten)

INLICHTINGEN:

Makelaarskantoor Peters b.v.
lid N.B.M. - Telefoon 05750-15747* b.g.g. 05752-1820 en 1468
Stationsplein 35 - Zutphen

Zonneschermen
De vrolijke wimpers

van uw woning

Markisol
zonnescherm-
doek is geweven
uit de beroemde syn-
tetische Dralon-vezel van
Bayer. Dit sublieme, uitgekiende
doek neemt de zon niet radikaal
weg, maar tempert en filtert het zonlicht
zo geraffineerd dat het in Uw kamer een zachte, zeefrisse zomer-
atmosfeer schept met een heerlijk milde temperatuur... een
uniek 'oase-effekt'! Omdat Markisol zonneschermen zijn uitgerust
met een oersterk, zwaar geanodiseerd aluminium frame en zelf-
smerende nylon lagers, zijn zij 100% wintergewapend!

^B

l
voor vrijblijvende
nadere informatie over
Markisol zonneschermen

Uw Markisol dealer:

Naam

Zaterdags tot 5 uur geopend

T

zonneschermen met oase-effekt

Voor ons centrale magazijn in Vorden vragen wij een

Magazijnbediende/Chauffeur
leeftijd 21 tot 35 jaar
Liefst in het bezit van vrachtwagenrijbewijs

Tevens hebben wij plaats op ons verkoopkantoor voor

Een kantoorassistente
leeftijd 16-21 jaar

Telefonische inlichtingen over bovengenoemde funkties
kunt u verkrijgen bij onze afdeling personeelszaken

Nedac B.V.
Afd. Personeelszaken - Tel. 05752-1773

Nieuwstad 2 — Vorden

voor de regen
en de drup

Zaterdags tot 5 uur geopend

In ons buiige, onberekenbare klimaat kan je nu eenmaal
niet zonder een regenjas. En omdat je 'm toch moet
hebben, kies je er een die past bij de mode-trend van 't

j moment en je eigen karakter. In onze waterdichte
Fortex-regenjassenkollektie heeft u ruime keuze.
Loop 's even binnen vóór de bui losbarst.*.

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381

Zachtere natuur

Nu tijd voor een leuke en vlotte

japon
maten 36 t.m. 51

Ook in heupmaten ruime keus !

Prijzen vanaf

f 29,75

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Zojuist ontvangen

Leuke
damespump

met open hiel in zwart en
blauw

PRIJS SLECHTS

f 29,95
WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

UITNODIGING

Dinsdag 7 mei café Kryt, Wichniond-Vlerakker
Donderdag 16 mei café De Boggelaar, Warken-
Leesten beide avonden om 8 uur

De VVD-kandidaten voor de Warnsveldse ge-
meenteraad willen zich graag aan u voorstellen
en met u van gedachten wisselen over de pro-
blemen, die hen in de komende Jaren te wachten
staan. Zij willen graag weten hoe u deze proble-
men benadert, hetgeen mede bepalend kan zfln
voor het te voeren beleid. Niet de partij-politiek,
maar het belang van de gemeente zal by dit ge-
sprek centraal staan!
De volgende kandidaten zullen aanwezig zijn:
M. J. Themans, H. Rietman, M. Siemens-
Geytenbeek, A. M. Ebels-Karsten, W. J. Bresser
H. J. Bannink

UITNODIGING

Volop woonideeën

Voorradig bij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HE LMlN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zonneschermen
Nu zeer voordelig !

* Geanodiseerd aluminium
* Acryl doek van 160 cm
* 5 jaar garantie

150 cm nu ....
175 cm nu ....
200 cm nu ....
225 cm nu ....

f 205,-
f 225,-
f 245,-
f 260,-

250 cm nu
275 cm nu
300 cm nu
320 cm nu

f 280,
f 300,
f 320,
f 335,

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden . Telefoon 05752-1523



NIEUW
BIJ

PERKPLANTEN
zoals o.a.
PETUNIA's
SALVIA's

AFRIKANEN
enz. enz.

V.LC. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 12 - Vorden: Stationsweg 20

Weekend aanbieding!
DENIM PANTALONS f 24,50
in bleu en marine

INDIA BLOUSES vanaf f 15,95

KLEUTER TUINBROEK

in crylor, rood-groen-kobalt-geel

maat 80-86-92-98 nu f 19,95

Modehuis TEUNISSEN
RUURLO

Vrijdags koopavond Gratis koffie

Voor aanleg en onderhoud van:
centrale verwarmings installaties,
elektriciteitswerken, loodgieters werken o.a.
waterpompen, sanitair, platte daken, goten
enz.
Tevens verkoop en reparatie van alle
elektrische apparaten

Houden wij ons beleefd aanbevolen

Fa Klein Lebbink
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-267

V.LC. „De Graafschap" G.A.
TE RUURLO

Wij vragen in onze afdeling landbouw-
mechanisatie een

allround monteur
Op ons kantoor is plaats voor een
vrouwelijke

vr. medewerkster
zij die dit voorjaar eksamen doen aan
MAVO, LEAO of huishoudschool kunnen
ook solliciteren.

Sollicitaties gaarne binnen 2 weken aan het adres:

Stationsstraat 14 te Ruurlo

Er is al een

Erres volautomaat
van f 827,- voor

f699,-
Voor wasapparaten naar:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)
RaUB^BHB^
's MAANDAGSMORGENS GESLOTEN

Adverteerders Vorden !

Wij verzoeken u eventuele

matrijzen
in te leveren voor maandags 17 uur
voor de verschijningsdag

Nadien kan geen plaatsing van stypen
gegarandeerd worden

T Drukkerij Weevers
VonVorden - Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404

RUIME VOORRAAD

4-wielige trek-
wagentjes
voor alle werk op de
boerderij.
Zeer gemakkelijk.

C. W. SEEGERS
DREMPT
Tel. 08334.2722-2936

Op foto- en filmgebied
nu mini.prijzen
toch service en Ie keus
vakhandels kwaliteit !

Foto Dolphijn
Vorden

Foto A. D. G. Teelen
Ruurlo

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger

LAMMERS
de grote inaten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorder

Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrij-
dagavond van 7-9 uur

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders tycl artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

Aktuele mode
voor de moderne man
ook in grote kollekties bij

MODEHUIS TEUNISSEN RUURLO

KOSTUUMS klassiek en blazermodel vanaf f 197,50

BLAZERKOSTUUMS met 2 pantalons voor f 297,50

BLAZERS EN KOLBERTS vanaf f 89,50

PANTALONS speciale prijs f 35,— f 39,50 f 45,— f 49,50

SUEDE JASSEN f 265,—

NAPPA JASJES f 245,—
IM.NAPPA JASJES EN SPENCERS v.a. f 89,50 en f 55 —
DENIM EN TINNEROY PAKKEN vanaf f 129,50

Modieuze overhemden, spencers, vesten enz.

Grote kollektie jongens broeken,
-pakken, -jackefs, -blouses, -T shirts

MODEHUIS

TEUNISSEN - Ruurlo
Modecentrum voor Ruurlo en Omgeving

Vrijdags koopavond Gratis koffie

oplevering
altijd

op tijd!

BOUWBEDRIJF
A JEIM BRIIMKE 5:

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.083a2-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Chryslei
volautomatïSvtf.

l De;::j;deal§:.;autö:;;VQpr::wje:Hperjijk ontspannen wil rijdënr•;.
11 G|:e aa l i s- p p 1< ;fi at y 00 r d e y p f a;utb m at i s c h e trans m i ss i e niets
:;ëxtra^s bëhó:eft:të;yvo^ |.; : , •". : "•••• p

|:|li|||||ajl|:;||||̂ slersĵ
IC &ml ö r t||e l !|||ü ü s t,;; r e p r e s e n t at ie f, .We e r g al o ze. wagen s
|| i 11 ie tf Üifi e ef|||; wensen b ve r l at e i

llllif ielllllJöfen y ö b r alle d r ie;; m o d el l enz i j n;; b o ven -
lage niëuwprijs^^m
j|prpbjeemlpösjrij^ punctuele service.

v.a.f 11:..395,-

roor alle zekerheid'•J, , .̂ *

Alle prijzen zijn af importeur, incl. BTW.

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 95 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

[MATRAJ


