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Grote belangstelling bij opening van de
Nedac-magazijnen en kantoren
Onder grote belangstelling zijn vrijdag de nieuwe kantoren en magazijnen van de
Nedac/Sorbo BV te Vorden feestelijk geopend. Na een korte toespraak van direkteur
Jac. H. de Jong werd door zijn kinderen aan de voorkant van het kantoor een herin
neringssteen bevestigd.

De receptie die 's middags werd gehouden
werd door talrijke zakenrelaties, buurtbe-
woners en het komplete personeel met hun
dames bijgewoond zodat er een gezellige
drukte heerste. Het nieuwe kantoor zag er
deze dag extra fleurig uit vanwege de tal-
rijke bloemstukken die de direktie in ont-
vangst moccht nemen.
De receptie werd opgeluisterd door de beide
muziekverenigingen Sursum Corda en Con-
cordia die een muzikale hulde brachten,
's Avonds vond er in de magazijnen een
diner-dansant plaats waarbij diverse arties-
ten optraden. Veel sukses oogstte het Vor-
dens Mannenkoor dat onder leiding van di-
rigent Bert Nyhof enige liederen ten ge-
hore bracht met als solist Lu do Eykelkamp.
Een goede stunt was het ingestudeerde
„Sorbo hier, Sorbo daar, Sorbo is uw hulp
in huis". Het zou ons niet verbazen wan-
neer direkteur Jac de Jong in de toekomst
het koor zal inschakelen bij het brengen
van zijn bekende „reklameboodschappen".
Terwijl het combo Cees van Doorne met
zang van Conny Kamp voor de dansmuziek
zorgde, waren de koks van hotel Bakker
druk in de weer om er voor te zorgen dat
de inwendige mens van de ruim 300 gasten
niet werd vergeten.
De Mounties hadden met hun optreden veel
sukses, waarbfl René van Vooren het dik-

wijls op zijn lachspieren kreeg vanwege de
doldwaze invallen van zijn partner Piet
Bambergen. Lee Towers liet horen over een
goede stem te beschikken al was het bij
zijn optreden jammer dat het geluid te
sterk was. The Familee, drie broers en drie
zussen, hadden in no-time de zaal mee. Het-
zelfde gold voor Rita Hovink die een aantal
voortreffelijke liedjes ten gehore bracht.
Toen zij met Dolores op de Spaanse toer
ging, deed Sorbo de stier dapper mee.

Direkteur J. H. de Jong vond het deze
avond niet op zijn plaats een lange speech
te houden. Wel zette hij zijn verkoopleider
de heer H. de Jonge in het zonnetje voor
het feit dat deze tien jaar geleden bij de
Nedac in dienst trad. „Door uw geweldige
inzet hebt u het bij ons tot verkoopleider
gebracht", aldus de heer De Jong die liet
doorschemeren dat nog „wel wat" voor zijn
verkoopleider geregeld zal worden. Voor
mevrouw De Jonge waren er bloemen.

Toch wel een tikkeltje ontroerd haalde de
heer De Jong zijn echtgenote voor het voet-
licht om haar te bedanken voor de steun
die hij van haar heeft mogen ondervinden
bij de ontplooïng van zijn bedrijf. Als ad-
junkt-direktrice is mevr. De Jong een be-
langrijke schakel bij de Nedac/Sorbo.

Film Jong Gelre
Dit is een kleurenfilm over dwaze avontu-
ren van hartstochtelijke liefhebbers van
oude auto's die meedoen aan de Brighten
Race die wordt gedraaid in Hotel Bloemen-
daal (zie advertentie).
Op de culturele wedstrijd in de Klok te
Dieren op 23 april zal Laren uitkomen voor
Ring Berkelstreek. Vorden was hier geëin-
digd als 3de met het stuk „Boeren met
hoofd en handen" geschreven door Henk
Graaskamp.
We blijven in het culturele vlak want op 28
april gaan de toneelmensen het toneelstuk
„Drie is te veel" (wat door de toneeljury
van Jong Gelre zeer hoog gewaardeerd werd
op 5 en 6 nov. vorig jaar) andermaal opvoe-
ren op de psychyatrische inrichting „Groot
Graffel" te Warnsveld.
Jong Gelre gaat ook een dagje uit en wel
op 14 mei naar de Flevohof.
Op 28 mei is er dan de Prov. Sportdag te
Brummen.
Voor het eerst is er een agrarische werk-
groep in het leven geroepen die problemen
de agrariërs aangaande wil gaan bespre-
ken. Haar 1ste avond was op 7 maart waar
het zuivelbeleid werd besproken en onder-
meer naar voren kwam dat heffing op de
melk averechts kan werken doordat de boe-
ren meer melk gaan produceren om toch

aan hetzelfde inkomen te komen, (dat het
landbouwschap hier achter kan staan?).
De 2de avond op 4 april kwam de grond-
politiek aan de orde. Daar kwam o.a. uit
dat als de grond via een openbaar lichaam
werd aangeboekt en verkocht tegen een
vastgestelde prijs ook minder draagkrach-
tige (kleinere bedrijven) boeren grond kun-
nen kopen en niet de groten die genoeg
hebben, steeds groter worden zodat de klei-
neren geen lucht meer krijgen.
De derde avond is gepland op maandag 16
mei in hotel Bloemendaal. Onderwerp is
graslandverbetering.

Eierzoekwedstrijd
Al vele jaren wordt door de buurtvereni-
ging Kranenburgs Belang een eierzoekwed-
strijd georganiseerd voor de jeugd. Deze

wordt dit jaar gehouden op Eerste Paasdag
Men kan deelnemen in twee groepen. Voor
de kinderen van 4—6 jaar is een apart ter
rein afgebakend om hen het niet al te moei
lijk te maken. Verder is er nog een leef
tijdsgroep van 7—12 jaar. Er zijn weer
mooie prijsjes beschikbaar gesteld door d
kinderen die een of meer eieren vinden
Maar ook de pechvogels krijgen toch een
kleine attentie.

Geslaagde Palm-
pasenoptocht
Het initiatief van de plaatselijke bakkers
om op zaterdagmiddag j.l. een palmpasen-
optocht te organiseren mag als geslaagd
worden beschouwd.
Voorafgegaan door de muziekvereniging
„Sursum Corda" maakten talrijke kinderen
een kleine rondgang door plan Boonk, met
als einddoel het marktplein waar elk kind
een attentie in ontvangst mocht nemen.
Bovendien worden nog een tiental prijsjes
onder de deelnemende kinderen verloot.

800 gulden voor
Trix van Kuik
Henk Graaskamp heeft opnieuw een to-
neelstuk geschreven: „Boeren met hoofd en
hand". Het werd voor een afgeladen zaal
Schoenaker opgevoerd door de afdeling Vor-
den van Jong Gelre terwijl eveneens het
door Graaskamp geschreven: „Die vrouw
past niet bij onze Jan" werd opgevoerd.
De avond was belegd ten bate van het werk
van zuster Trix van Kuik uit Zutphen die
al jarenlang werkt onder de melaatsen van
Addis Abeba in Ethiopië.
Voor de pauze kwam Jong Gelre met „Boe-
ren met hoofd en handen". In de pauze was
er een verloting en werden dia's vertoond
over het werk van Trix van Kuik. Dankzij
de steun van het thuisfront in Nederland
kan zij veel nuttig werk verrichten en wil
ze desnoods de rest van haar leven wijden
aan het werk onder de lepralijders.
Na de pauze werd een opvoering gegeven
van h^t stuk in drie Bedrijven van Henk
Graaskamp „Die vrouw past niet bij onze
Jan". Iedereen was vol lof o, er het sublie-
me spel van de CBTB-lede i de heer en
mevrouw Klein Bramel, de heer en mevr.
Visschers, mej. Voskamp en de : chrijver
Graaskamp zelf. Regisseur er mede-.verkers
van beide stukken kregen n v afloop bloe-
men voor hun mooie spel.
De heer Th. Schoenaker had de zaal gratis
beschikbaar gesteld en na aftrek van an-

Koerselman
cassettes
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GEMEENTE
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: 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. Q. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

18-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week zal aan de orde komen:

1. Uitgifte van bouwterrein.
2. Het afschaven van zandwegen.
3. Spreekuur burgemeester.

Ad. 1. Uitgifte van bouwterrein aan de
rondweg.
De gemeente Vorden is voornemens om nog
enkele bouwkavels gelegen in het bestem-
mingsplan Brinkerhof 1973 nr. l aan de
Rondweg aan gegadigden te verkopen.
De oppervlakte van het uit te geven per-
ceel bouwgrond bedraagt in totaal 1740 m?.
Al naar gelang de belangstelling voor deze
grond zullen hierop 4 of 6 woningen, als
dubbele woningen, gebouwd kunnen worden.
BiJ 6 woningen zal de oppervlakte per ka-
vel plm. 290 m? bedragen en bij een uitgifte
van de grond voor 4 wonigen zal de grond
behorende bij één woning een oppervlakte
van 435 m? hebben.

De pr ĵs
De prijs van het totale perceel zal conform
de exploitatie-opzet plm. ƒ 148.000,— excl.
b.t.w. bedragen. In geval van een verdeling
in 6 bouwkavels betekent dit een grond-
prijs van plm. ƒ 24.667,— excl. b.t.w. per
woning en indien op het perceel 4 woningen
gerealiseerd worden impliceert dit 'n grond-
prijs per kavel van plm. ƒ 37.000,— excl.
b.t.w.

Wie komt er voor in aanmerking ?
Alle aanmeldingen worden geregisteerd en
na sluiting van de aanmeldingstermijn vindt
er een selectie plaats aan de hand van de
door het college van burgemeester en wet-
houders vastgestelde selectie-criteria, welke
als volgt luiden:

1. Echtpaar in Vorden inwonende bfl ou-

ders of andere mensen; kostwinner te-
vens werkzaam in Vorden.

2. Aanvrager, inwoner der gemeente Vor-
den, wonend in woning van woning-
ibouwvereninging „Thuis Best", werk-
zaam in Vorden.

3. Aanvrager, inwoner gemeente Vorden,
bij ouders inwonend, nog niet gehuwd,
werkzaam in Vorden.

4. Aanvrager, inwoner der gemeente Vor-
den, wonend in woning van woning-
bouwvereniging „Thuis Best", werk-
zaam in de regio.

5. Aanvrager, werkzaam in de gemeente
Vorden, elders wonend.

6. Aanvrager, inwoner der gemeente Vor-
den, wonend in een woning van de wo-
ningbouwvereniging „Thuis Best,,,
werkzaam buiten de regio.

7. Aanvrager, inwoner der gemeente Vor-
den, bij ouders inwonend, nog niet ge-
huwd, werkzaam in de regio.

8. Aanvrager, inwoner der gemeente Vor-
den, wonend in een partikuliere huurwo-
ning, werkzaam in de regio.

9. Aanvrager, inwoner der gemeente Vor-
den in een partikuliere huurwoning,
werkzaam in de regio.

10. Aanvrager, wonend in de gemeente Vor-
den in een eigen woning, werkzaam in
de gemeente Vorden.

11. Aanvrager, wonend in de gemeente Vor-
den, in een eigen woning, werkzaam in
de regio.

12. Aanvrager, wonend in de gemeente Vor-
den, in een eigen woning, werkzaam bui-
ten de regio.

13. Overigen ter beoordeling van het col-
lege van burgemeester en wethouders.

N.B.
a. Het college van burgemeester en wet-

houders kan van deze volgorde afwjj-

ken indien strikte toepassing tot onbillijk-
heden zou leiden.
b. Onder wonend in Vorden in eigen wo-

ning te verstaan, minimaal drie jaar in
Vorden (in die woning) gewoond heb-
bend.

(In deze rubriek werd op 9 februari 1977
uitvoerig aandacht besteed aan toewijzing
en verdeling bouwterreinen).

Aanmelding
De aanmelding dient te geschieden door het
volledig invullen van een aanvraagformu-
lier (verkrijgbaar op het gemeentehuis af d.
2). Deze formulieren dienen uiterlijk 20
april 1977, dus binnen veertien dagen inge-
zonden te worden.
Zy, die reeds een aanvraagformulier inge-
vuld hebben ingezonden behoeven niet op-
nieuw een dergeüjk formulier te halen.
Alle reeds ingediende verzoeken worden bij
de hierboven genoemde selectie in behande-
ling genomen. Wel dienen laatstgenoemden
mede te delen of zij voor deze bouwterrei-
nen in aanmerking wensen te komen.

Ad. 2. Onderhoud zandwegen.
Belanghebbenden die het schaven van zand-
wegen tegen verminderd tarief door de ge-
meente willen doen uitvoeren, dienen hier-
van melding te doen vóór 22 april a.s. op
het bureau gemeentewerken.
Na vaststelling van het te betalen bedrag,
hetwelk bij vooruitbetaling moet worden
voldaan, zal de weg in het werkschema '77
worden opgenomen.
Bij opgave na 22 april zal op een langere
wachttijd moeten worden gerekend.

Ad. 3. Spreekuur burgemeester.
Het spreekuur van de burgemeester zal de-
ze week in verband met Goede Vrijdag ko-
men te vervallen.

dere onkosten bleef er een netto saldo over
van ruim 800 gulden dat ten goede komt
aan het werk van Trix van Kuik.

Tennistoernooi
A.s. maandag 2e Paasdag organiseert de
tennisver. „Vordens Tennispark" een ken-
nismakingstoer nooi.
Zeker 50 leden hebben zich hiervoor opge-
geven. Op dit toernooi zullen alleen wed-
strijden gespeeld worden met gemengde pa-
ren. Een ieder speelt met een voor haar of
hem nu nog onbekende partner. Het ligt in
de bedoeling om ieder paar drie maal een
half uur te laten spelen. De wedstrijden be-
ginnen om 9 uur 's morgens.
De toernooicom. heeft enkele kleine prij-
zen beschikbaar gesteld voor de speelster
en/of speler met de meeste gewonnen ga-
mes.. Met de medewerking van de leden
kan dit een zeer gezellig toernooi worden
waar iedereen van harte welkom is om de
verrichtingen gade te slaan.
Hopenlijk zal ook het weer meewerken.

Simavi-kollekte
Simavi, de vereniging voor direkte medi-
sche hulp in de tropen, houdt in de week
van 11 t/m 16 april, volgende week dus,
haar jaarlijkse landelijke kollekte. Ze gaat
er van uit, dat de tropenlanden zelf hun
gezondheidszorg moeten opbouwen met de
middelen die ze hebben. Simavi geeft een
grote duw in de goede richting. Vooral de
gebieden op het platteland zijn vaak versto-
ken van de eenvoudigste zorg. Simavi helpt
de mensen zichzelf te helpen. Zij steunt
daarbij met haar deskundigheid, met medi-
cijnen en instrumenten, met de financiering
van eenvoudige poliklinieken, met het op-
leiden van eigenlandse medische krachten,
zij zorgt voor ambulancewagens enz.
Uw bijdrage betekent medische hulp voor
tienduizenden en dus een grotere bestaans-
zekerheid, meer arbeidsvreugde en een ge-
lukkiger toekomst. Ontvangt u de kollek-
tant hartelijk en geef in de week van 11
t/m 16 april met gulle hand.

Zwembad
1 mei open
Tijden de ledenvergadering van het zwem-1
bad „In de Dennen" kwamen de geadvi-
seerde correcties en aanpassingen van de
Ned. Ver. voor Ned. Gemeenten op de uit-
gezonden tekeningen voor de vernieuwing
en uitbreiding van het bad uitvoerig ter
sprake.
De Ned. Heide Mij. is reeds bezig deze ad-
viezen in een nieuwe tekening te verwer-
ken en hoopt deze binnenkort ter goedkeu-
ring te kunnen uitzenden. Deze wijzigingen
gelden uitsluitend voor onderdelen, waarbij
het plan als geheel vrijwel in haar opzet
gehandhaafd blijft.
Een begroting van de geraamde kosten
werd nog niet ontvangen.
De openingstijden van het bad blijven ten
opzichte van de werkdagen dezelfde als het
vorige jaar, en worden ondanks de zomer-
tijd 's avonds niet later gesteld. In de va-
kantieperiode blijft het bad tussen de mid-
dag van 12 tot 13.30 uur open. Voor de
zondag wordt de openstelling van 13 tot
17 uur.
In verband met de invoering van de zomer-
tijd worden er 's morgens geen jeugdzwem-
lessen meer gegeven. Deze worden nu alle
gehouden in de middagperiode tussen 17 en
19 uur. De lesduur is gesteld op 20 minu-
ten en er wordt alle dagen aansluitend les
gegeven. Dit in tegenstelling met het vo-
rig jaar toen er maar twee maal per week
les was.
De tarieven werden alleen gering verhoogd
bij de volwassenen voor de persoonlijke abo-
nementen, de 10 baden kaarten en de entree
kaarten en zijn voor dit jaar vastgesteld op:
gezinsabonnement ƒ 100,— (ƒ 110), abon.
volwassenen (16 jaar en ouder) ƒ 45,—
(ƒ 55,—), abon. jeugd t.m. 15 jaar ƒ 25,—
(ƒ 30,—). De bedragen tussen haakjes gel-
den na de voorverkoopperiode.
10 toadenkaart jeugd ƒ 12,50, volwassenen
ƒ 20,— entreekaarten jeugd ƒ 1,50, volwas-
senen ƒ 2,25. Voor de 65+ gelden ook dit
jaar weer de jeugdtarieven.
In overweging werd genomen voor de abon-
nementen vanaf een bepaalde leeftijd een
pasfoto verplicht te stellen.
De tijden van de voorverkoop van abonne-
menten en opgave van zwemlessen zullen
binnenkort per advertentie bekend gemaakt
worden.
Uit het exploitatie overzicht 1976 bleek dat
er een verlies werd geleden van ƒ 23.233,32,-
terwijl het totaal aantal bezoekers 103.260
bedroeg. De aftredende heer H. Elbrink
werd herkozen.
De opening van het bad werd, bijzondere
omstandigheden daargelaten, vastgesteld op
zondagmiddag l mei om 13 uur.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Joost Ferdinand Willemsen; Jo-
hanna Alexandra van Delden; Frederikus
Johannes Maria Bleumink.
Gehuwd: G. J. Enzerink en H. Th. M. Toe-
bes.
Overleden: J. G. Regelink, oud 68 jaar; B.
J. Brinkerink, oud 93 jaar.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

8 april (Goede Vrijdag): 10 uur ds. J. Vee-
nendaal; 19.30 uur ds. J. Veenendaal
10 april (Eerste Paasdag): 8.30 uur Paas-
jubel ds. J. C. Krajenbrink; 10 uur ds. J.
C. Krajenbrink
11 april (Tweede Paasdag): 10 uur ds. J.
Veenendaal gezamenlijke Paasdienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
8 april (Goede Vrijdag): 19 uur ds. J. B.
Kuhlemeier
10 april (Eerste Paasdag): 10 uur ds. J. B.
Kuhlemeier; 19 uur ds. F. D. Rooze uit Eef-
de-Gorssel
11 april (Tweede Paasdag): 10 uur ds. J.
Veenendaal gezamenlijke dienst in de Herv.
kerk

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot maandag 23 uur:
dr. Vaneker, Zutphenseweg 58, tel. 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
9, 10 en 11 april: W. Kwakkel, Didam, tele-
foon 08362-3097 en W. F. Haccou, Vorden,
telefoon 05752-1908

WEEKEN U-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur H. Warringa, tel. 1277

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
H. Warringa, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wtfkge-
bouw, Burg. GaUéestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijikzusters en uitlenen verpleegkundign
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrh'dag van 9-9.30 uur in de konais-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor hot maken van afspraken ia het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
sp~sekuren in de konsistorieJcamer van d*i
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9J17 uur, tel. 05753-2345

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 Jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u,
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 U.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtj e
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-il7.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 v.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.46
tot 16.45 uur in het Groene Kruiagebouw



I
PAASSHOW BIJ HELMINK

IN HET CENTRUM VAN VORDEN

IKI-N MODERN SLAAPKAMERSKLASSII :K

BANKSTELLEN

STOELEN

KASTEN ENZ.

ook in de

boereneiken stijl

grote kollektie

in modern en eiken

om van te dromen

de nieuwste modellen

van de grote

meifbelbeurs

zwart, bruin, essen en wenge

nieuwe kollektie

geheel gestoffeerde

bankstellen
zie ook onze

kollektie matrassen

TIENER-

MEUBELEN

KOMPLETE KAMERS

EN KAJUITBEDDEN

diverse modellen

Op de 2e Paasdag van 11 tot 17 uur houden wij onze jaarlijkse

MEUBEL- EN TAPIJTSHOW
onze vakkundige medewerkers zijn gaarne bereid u de nieuwste

modellen en, ons groot assortiment te tonen en u van advies te dienen

1600 m2 meubelgenot

uit voorraad leverbaar

ruime parkeergelegenheid

KI INMIEUBE iN
MINI-SETS

TELEVISIEKASTEN

DEKENKISTEN

STEREO-MEUBELEN

KAPSTOKKEN

POEFS enz.

VLOER-
BEDEKKING

enorme sortering

kamerbreed merktapijt

voor al uw vertrekken

uit voorraad

GORDIJNEN
VITRAGES

kom ons uitgebreide stoffen vak

eens op uw gemak bekijken

en zie ook onze

kamerhoog kollektie

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Tapijt
innenhuisarchitektuur

Zutphenseweg 24 - Vorden - Telefoon 05752-1514



UIT ONZE KWALITEITSSLAGERIJ

PRACHTIGE MAGERE VARKENS-
ROLLADE kilo

RUNDERROLLADE
vanaf 500 gram ...

998

498
GEKRUIDE VARKENSFILET
500 gram 648

FONDUE-SCHOTEL
4 personen 1298
VARKENSFRICANDEAU
500 gram

MAGERE RIBLAPPEN
500 gram

598

648
VARKENSHAASJES
100 gram 169

UIT ONZE SLIJTERIJ

CITROEN BRANDEWIJN
Florijn, liter
JONGE GENEVER
De Korenaar, liter
JAGERMEISTER
van 14,95 nu
BRANDEWIJN
Mispelblom van 14,95 nu
ADVOCAAT
Zwarte Kip van 6,95 nu ...

DIEPVRIES GEBAK

SLAGROOMPAASTAART
8 persoons van 5,98 nu

APPELTAART
8 persoons van 5,98 nu

SAUCIJZEN
4 stuks van 3,92 nu

UIT ONZE NOTENBAR

GEZOUTEN PINDA'S
250 gram

ELITE HAVER
250 gram

PARA NOTEN
250 gram

200
225

A&O

Albers-Vorden

Op 2 april 1977 werden we
verblijd met de geboorte
van onze zoon:

Joost Ferdinand
roepnaam:

JOOST

gewicht: 3120 gram
Pred Willemsen
Tiny Willemsen-

Eilander

Vorden, Brinkerhof 49

Met grote dankbaarheid de-
len wij u mede, dat God ons
heeft verblijd met de ge-
boorte van een dochter en
zusje

Johanna Alexandra
we noemen haar

INGRID

Rien en Trudi
van Delden

Petra

Vorden, 2 april 1977
Brinkerhof 57

Met grote vreugde en blijd-
schap geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje

VINCENT

Hannie, Cor en
Patricia ten Barge

Vorden, 4 april 1977
Julianalaan 24

Met dank aan God gevei
wij u kennis van de geboor*
te van ons zoontje en
broertje

FREDDY

Bij het H. Doopsel ontvangt
hij de namen:
Frederikus Johannes Mariaj

Tonny Bleumink en
Anny Bleumink-

Niessink
Jeroen

Vorden, 4 april 1977
Kerkhoflaan 7

Hierbij willen wij u hartelijk
danken voor de vele felicita-
ties, bloemen en kadoos die
wij bij ons huwelijk mochten
ontvangen.

Alois en Ria Wolters

Groenlo, april 1977
Slatmansweg 4

Hierbij danken wij familie,
vrienden en kennissen voor
de onvergetelijke dag, on-
dervonden bij ons 25-jarig
huwelijk en voor de bloemen
en kadoos.

Fam. Th. Duistermaat-
Takkenkamp

Vorden, april 1977
Dr. C. Lulofsweg 22

Hierbij willen wij u hartelijk
danken voor de persponlijke
belangstelling en kadoos die
wij bij ons 40-jarig huwelijk
mochten ontvangen.

H. Sloëtjes
G. H. Sloëtjes-Vrieze

Vorden, april 1977
Schuttestraat 6

Te koop: 2-jarige ooi met
lam. B. Lenselink, Deldense-
broekweg 12, Vorden

Te koop wegens aanschaf
c.v.: z.g.a.n. gashaard en

l mini bijzet gaskachel;
U.g.o.h. bromfiets merk
JFlandria Sport; z.g.o.h. kin-
Iderwagen en box.
[W. Sloëtjes, De Steege l te
IVorden

_____——.——————
LTe koop: kinderwagen hoog
model; 2 ledikantjes met
matras en commode.
J. Reintjes, Vordenseweg 21
Lochem, tel. 05730-2514

Te koop: trekhaak voor
Vauxhall Viva, kompleet
ƒ 50,—. Tel. 05752-2031

Te koop: mooie duizend-
schoonplanten. A. Hissink,
Heijendaalseweg 3, Vorden,
telefoon 1778

Te koop: een g.o.h. olieka-
chel en een 2-pers. ledikant
met spiraal. H. Heuvelink,
Oude Borculoseweg 16 War-
ken Warnsveld, tel. 05751-
335

ATTENTIE

voor de a.s. feestda-
gen
verse haantjes en
eieren

Poeliersbedrtff ROSSEL
telefoon 1283

Te koop: meisjesfiets ± 6
tot 10 jaar. Het Elshof 18,
Vorden

BERTUS ZWEVERINK

en

HANNIE BOSCH

gaan trouwen op vrijdag 15 april 1977 om
11.00 uur in het gemeentehuis te Hengelo
(Gld.).

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Hengelo door de
weieerwaarde heer ds. J. P. Kabel

Gelegenheid tot gelukwensen van 15.30 tot
16.30 uur in zaal Concordia te Hengelo.

Deldensebroekweg 13, Vorden
Wichmondseweg 22, Hengelo (Gld.)

Wij gaan wonen: Wichmondseweg lla, Hengelo
(Gld.)

DIENSTEN GOEDE
VRIJDAG 8 APRIL

APOTHEEK
zondagsdienst. Uitsluitend geopend
voor spoedrecepten (bellen aan de
apotheekdeur).

DOKTER STERRINOA EN DOKTER
VAN TONGEREN GEEN DIENST

de dienst wordt uitsluitend voor
spoedgevallen waargenomen door

dokter Vaneker
Zutphenseweg 58, Vorden, tel. 2432

(Inplaats van kaarten)

Op zaterdag 9 april hopen onze ouders

P. ROOZENDAAL, en
P. J. ROOZENDAAL-VAN HOLST

met hun kinderen en kleinkinderen hun
uitgestelde 55-jarig huwelijksfeest te
vieren.

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds van
19.30 tot 21.00 uur in zaal Smit te Vorden.

Vorden, april 1977
Hoetinkhof 14

GEMEENTE VORDEN
In verband met Goede Vrijdag zal het gemeente-
huis die dag gesloten zijn.

Opgave van kadavers kan die dag geschieden
rechtstreeks aan het Slachthuis te Zutphen, tele-
foon 05750-13941.

Kadavers die vóór 14.00 uur worden doorgegeven
worden de volgende dag opgehaald. Kadavers na
14.00 uur doorgegeven worden dinsdag na Pasen
opgehaald.

WEEKENDAANBIEDING

T-SHIRTS
alle nieuwe kleuren o.a. legergroen

lange mouw 17,75

2 stuks 30,00

korte mouw 13,50

2 stuks 25,00

Wapen en Sporthandel

Martens
tueds dotltnffcndl

Zutphenseweg — Vorden

BELANGRIJKE VERHUIZING
IN VORDEN

Het stomer ij ̂ depot van stomerij
GOOD CLEAN uit Lochem bij mevr.
Stoffels is met ingang van heden
verhuisd naar:

DROGISTERU

J. W. ten Kate
Zutphenseweg 2, Vorden

Ter gelegenheid hiervan bieden wij u
aan van dinsdag 12 april tot en met
vrijdag 15 april:

20% KORTING
op al uw stoomgoed (behalve suède,
dekens en trouwjaponnen).

Wij werken met een

UNIEKE SERVICE
dit wil zeggen 's morgens brengen, de
volgende dag 's middags klaar.
100 procent garantie - 100 procent
kwaliteit

Openingstijden: 8.30 tot 12.30 en 13.30 tot 18.00

vaneenSimca
Wat weten buitenstaanders nou

Goed, buitenstaanders weten
dat ie vier deuren heeft Maar
rneer kun je van buiten niet zien
aan een Simca 1000,
Jemoeteringaanzitten.Endan
zie je onverwacht veel luxe
om je heen, Zoals automatische
rolgordels, achtenuitveiwar-
xning, tapijtbekleding, enz,

Wie er ook in gaat rijden,
verbaast zich zeker over de pres-
taties. De Simca 1000 is pittig,
wendbaar en comfortabel. Kenners

weten dat al lang. Maak nu een.
proefrit en u wordt ook kenner.
Als u zfaprijshoort misschien
zelfs voor goed Vanaf f 8.540,»
(incL BTW, af importeur).

SIMCA

Maak bij ons een proefrit.

Autobedrijf-Rijwielhandel

A.G.Tragter
Zutphenseweg 85, Tel. 05752-1256
Vorden

c-i



GROTE GEZAMENLIJKE MODESHOW IN HOTEL BAKKER, VORDEN
WOENSDAG 13 APRIL
's AVONDS 8 UUR
entree f 5,- inklusief konsumptie

In de pauze verloting. Opbrengst voor het Holy
Spirit-Hospital in Bombay.

Kaarten en loten bij alle deelnemende zaken in
voorverkoop verkrijgbaar.

LAMMERS
DIJKERMAN
SCHOOLDERMAN
OPLAAT
SIEMERINK
WULLINK

Zutphenseweg, dames mode
bloemsierkunst
heren,mode/mode voor de jonge vrouw
banket
juwelier en optiek
schoenenmode

Kompleet slaapkomfort fn klassiek zwaar eiken sfeer om van te dromen.

Meubel- en Tapijtshow
op 2e Paasdag
van 11.00 -
17.00 uur

Schitterende schlldkast van eiken
met palissander, voorzien van
indrukwekkend houtsnij-werk.
Afmetingen: 140 cm breed, 190 cm
hoog en 45 cm diep; de kap mtet
178x64 cm.

Een bankstel voor fijnproevers die komfortabel wonen In
aparte stijl weten te waarderen. Geheel overgestoffeerd met
een prachtig gebloemde bekleding. Bijpassend een eiken
salontafel met twee praktische laden.

WONINGINRICHTING

ANKERSMIT
Groenloseweg 9 - Rmirlo - Telefoon 1239

IN VERBAND MET DE SHOW ZIJN WE VRIJDAG 8 E N ZATERDAG 9 APRIL DE GEHELE DAG GESLOTEN

Op bovengenoemde meubelshow wordt de verli chting verzorgd door de Fa Besseling, Dorpsstraat 4, Ruurlo

REGIO ZUTPHEN
WERKVOORZIENINGSSCHAP

De ZUTPHEN-HAMHLANDGROEP wordt gevormd door de industriële
werkverbanden van de Sociale Werkvoorzieningsschappen Regio Zutphen
te Zutphen en Hamelan<1 te Groenlo die op kommercleel gebied nauw
samenwerken.

De groep bestaat uit een vijftal werkverbanden verspreid over Oost-Gel-
derland waarin In totaal circa 1100 gehandikapten werkzaam zfln. Deze
werkverbanden bewegen zich op diverse terreinen waaronder hout- en
metaalbewerking, konfektie, montage en verpakking.

Voor de gezamenlijke dienst Commerciële Zaken wordt
gevraagd een

technisch-commercieel
medewerker
die ter assistentie van het hoofd van deze dienst tot taak
zal krijgen het verrichten van marktonderzoek in de
verschillende sektoren waarin wij reeds aktief zfln; het
verrichten van onderzoek naar nieuwe aktiviteiten en
het leggen en onderhouden van kontakten met het be-
drijfsleven waarmee in nauwe samenwerking projekten
kunnen worden ontwikkeld.

Betrokkene dient een opleiding te hebben op tenminste
MBO-niveau met theoretische en praktische kennis van
marketing. Bekendheid met produktietechnieken en er-
varing in een buitendienst is noodzakelijk.
Leeftijd omstreeks 30 jaar.

Salaris afhankelijk van kennis en ervaring, nader over-
een te komen. Gunstige regelingen onder meer op het
gebied van pensioenvoorziening en ziektekosten zijn van
toepassing.

Een psychologisch onderzoek, waarvan de resultaten
met de kandidaat worden besproken, kan deel uitmaken
van de selektieprocedure.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Waarnemend Algemeen Direkteur Sociaal Werkvoorzieningsschap
Regio Zutphen, postbus 269, Zutphen.

Voor iets extra's met de

Paasdagen naar

warme bakker
Oplaat

HAMDWTJUl

PAASBROOD

KRENTENBROOD

ROZIJNENBROOD

BROODJES

STOKBRODEN

GEBAK verschillende

soorten enz.

WARME BAKKER

©OOplaat
Dorpsstraat I I , tel. 1373

*mfcfoneoiiiM
[P^

•••••••••••••••••••••••••••••••P*

<gw.>
tel.O5753~1461

Dansen
11 APRIL (2e paasdag)

Super Fly

De nieuwe
kindermode

nu volop bij:

modecentrum
Teunissen - Ruurlo

voor aantrekkelijke prijzen . . .

JURKJES in folklorestyle vanaf

JACKETS
in poplin en nylon vanaf

ROKJES vanaf

BROEKROKKEN vanaf .

BLOUSJES, TRUITJES,
T-SHIRTS vanaf

SAFARI-PAKKEN
in legergroen vanaf

BATTLE-DRESS PAKJES
in denïm, bakkersstreepje en
legergroen vanaf

JONGENS- EN MEISJESBLOUSES
in military-style vanaf

SPIJKERBROEKEN
Levi's, Locker, Musky vanaf

16,50

23,50

10,00

28,50

8,00

115,00

52,50

14,95

27,50

RUURLO
Hedenavond koopavond

Goede Vrijdag om 6 uur gesloten



Donderdag 7 april 1977

39e jaargang nr. 6 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
HEROPRICHTING KLEUTERSCHOOL KRANENBURG EERSTE VEREISTE

OUDERAVOND MEDLERSCHOOL.
De heroprichting van de per 1 januari jl. officieel gesloten kleuterschool op de Kra-
nenburg is een van de eerste vereisten tot behoud van het basisonderwijs in het
buitengebied van de gemeente Vorden. Het voortbestaan van deze kleuterschool -
die tot aan het eind van het lopende schooljaar (augustus) nog mag „doordraaien"
- zal een zinvolle basis kunnen vormen tot samenwerking van de o.l. basisschool
Linde (Medlerschool) en de r.k. basisschool op de Kranenburg.

Het bovenstaande was de hoofdmoot van de
agenda op de jaarlijkse ouderavond van de
Medlerschool, die in een van de lokalen
werd gehouden. Een groot aantal ouders
was hierbij tegenwoordig om over deze be-
langrijke punten hun mening te zeggen.
De voorzitter van de ouderkommissie, de
heer H. Bouwmeester, deed mededelingen
over de laatste ontwikkelingen. Een depu-
tatie van de Medler- en Kranenburgse scho-
len is naar het ministerie geweest voor een
bespreking. Omdat men in een zogenoemd
buitengebied zit, kan bij de heroprichting
van de kleuterschool op de Kranenburg
worden volstaan met een aantal van 20
leerlingen. Er is nu een aktie gaande om dit
aantal via een handtekeningenlijst bijeen
te krijgen, zodat men in Den Haag over
konkrete gegevens beschikt. Men heeft alle
hoop dat een en ander zal slagen.
Voorlopig blijft de Medlerschool nog door-

gaan, maar men zal wel door geregelde ge-
sprekken met het schoolbestuur van de Kra-
nenburgse school werken aan de vorming
van een gezamenlijke streekschool. De ou-
ders zullen via vergaderingen steeds op de
hoogte worden gehouden.

Op de ouderavond van de Medlerschool was
voorts gelegenheid om de werkstukken van
de leerlingen te bekijken, terwijl ook kon-
takt kon worden opgenomen met het hoofd
de hee rHazekamp en de juf over de vor-
deringen.
Sekretaris/penningmeester d eheer Tem-
mink bracht een jaarverslag uit en meldde
een klein nadelig saldov an zeven gulden.
In juni zal het jaarlijkse schoolreisje v/or-
den gehouden terwijl het schoolfeest eind
juni wordt gehouden, een en ander in sa-
menwerking met het Oranjekomité van het
Volksfeest Medler.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

KEBKORdEL EN KANSEL HERV.
KERK VERFRAAID

Het interieur van de Hervormde kerk is
zeer verfraaid door het schilderen van or-
gel en kansel, twee centrale punten in een
protestants kerkgebouw.
Het orgel stamt uit de Baroktijd en is ge-
bouwd door de Groningse orgelbouwer Loh-
man in het begin van de vorige eeuw. Het
is nu door de firma Boerstoel weer geschil-
derd in de kleuren welke toen gebruikelijk
waren: de hoofdkleur is Engels-rood, de pa-
nelen heeft men lichtbruin gehouden en het
lofwerk lichtbeige. Het geheel is afgewerkt
in zijde-glans. De labium (klepje, klepjes
waaruit de tonen voortkomen) zijn bedekt
met een laagje bladgoud. De archtiroof (de
balk waar het orgel op rust) is wit gemar-
merd. De pilaren (vier) zijn lichtbruin met
rood-geaderd (rouge-royal).
Ook met het schilderen van de kansel is
terdege rekening gehouden met de kleuren
van het interieur van de dorpskerk. De
warme olijfgroene kleur met een eenvou-
dig goud-biesje biedt een rustig en sfeervol
geheel.
Het verjaardagsfonds van de Herv. kerk
heeft deze verfraaïng van de Vordense kerk
mogelijk gemaakt.

BEZOEK AAN DE ST. WILLIBRORDUS-
ABDIJ IN DE SLANGENBURG
Een groep van ruim 25 catechisanten van
de Hervormde kerk te Vorden heeft vorige
week dinsdagavond een bezoek gebracht
aan de St. Willibrordusabdij diep weggedo-
ken in de bossen van de Slangenburg bij
Doetinchem.
De gastenpater van de abdij, Pater Helwig,
ontving hen en gaf een inleidend verhaal
over het kloosterleven, de oorsprong, de zin
er van, de toestaansbronnen, de dagindeling
enz. en beantwoordde de vele vragen van de
jeugd. Het bleek dat het kloosterleven nog
altijd aantrekkingskracht op velen heeft.
En niet alleen in het christendom. En nu
toch ook weer op Jongeren in onze vaak zo
drukke, gejaagde maatschappij. Velen klop-
pen voor meditatie en retraite bij de kloos-
ters aan.
Na het inleidend gedeelte werden in de
sfeervolle kapel van de abdij de completen
(de dagsluiting) meegemaakt. Het was
voor alle aanwezigen een misschien wat
vreemde, maar zeer boeiende belevenis, dit
bezoekje aan de St. Willibrordusabdij.

INTERKERKELIJKE PAASDIENST
Op Tweede Paasdag wordt in de dorpskerk
een gezamenlijke Paasdienst gehouden. Het
extra feestelijke van deze dienst is de me-
dewerking van Pieter van Dommele uit
Arnhem, viool begeleid door Rudie van
Straaten, spinet. De dienst wordt geleid
door ds. Veenendaal.

PAASGROETEN 1977
Zoals ieder jaar zendt het moderamen van
de Generale Synode van de Nederlandse
Hervormde Kerk ook dit jaar weer een
Paasgroet aan broeders en zusters die om-
wille van de naam Jezus Christus worden
gevangen gehouden. Via een schrijven wor-
den de plaatselijke kerken uitgenodigd en
opgewekt dit ook te doen.

De Hervormde gemeente te Vorden zal ook
weer deelnemen aan deze Paasgroet-aktie.
Tijdens en na de kerkdiensten op de Paas-
dagen zullen er onder de toren lijsten lig-
gen waarop gemeenteleden hun naam en
adres kunnen vermelden. Samen met een
speciale Paaskaart (met engelse of rus-
sische tekst) zullen deze lijsten verzonden
worden naar vier door de synode genoem-
de adressen.
Ook de Jeugdkerk hoopt enkele kaarten
met Paasgroeten te verzenden. „Christ is

risen indeed". De Heer is waarlijk opge-
staan.

FAASJUBEL
Op de vroege morgen van de Eeste Paas-
dag zal er in de Hervormde kerk een Paas-
jubel gehouden worden in samenwerking
met de Zondagsscholen. Iedereen, jong en
oud, is er hartelijkwelkom.

EXCELSIOR ZINGT DE PAASDIENST
De chr. gem. zangvereniging Excelsior (di-
rekteur Martien Nuis te Lochem) heeft me-
dewerking toegezegd voor de Paasdienst in
de Hervormde kerk op de Eerste Paasdag.
Het koor zal enkele liederen en ook een
Paaslied zingen samen met de gemeente.

Sukses voor
honden
Op een gehouden keuring voor Duitse HtW
ders op „De Scherpenhof" te Terwolde, be-
haalden enkele Vordenaren mooie succes-
sen met hun dieren.
De heer Th. Schoenaker, Kranenburg
haalde een eerste prijs met de reu ,,Alf"
jaar) moeder Van Lenhave. Deze hond we
van alle herdersoorten op deze keuring no.
twee.
De heer B. Berenpas (Prinsenhoeve) be-
haalde met de Duitse Herder „Astrid" het
predikaat „beste teef". Moeder Van Len-
have.

ercr

Rheuma
In Vorden is onlangs een rheuma-komité
opgericht bestaande uit zuster E. J. v. d.

Schoot, mevr. A. Drijfhout-Sijtsma, mevr.
M. G. Koning-Knoef, mevr. M. B. J. Zents-
Willemsen, mevr. B. Wesselink-Bulten en
mevr. M. A. Brinkman-de Vries.
In de week van 14-21 maart is er een bus-
kollekte georganiseerd en deze kollekte
heeft het mooie bedrag van ƒ 2286,93 op-
gebracht. Het komité is daarom zo blij
met dit bedrag omdat ze met een deel hier-
van de rheuma-patiënten in onze eigen ge-
meente zo af en toe een kleine attentie kan
bereiden. Het komité brengt dank aan de
gulle gevers en geefsters en niet te verge-
ten aan de kollektanten.

Donderdag 31 maart jl. was er voor het
eerst sinds geruime tijd weer een Nutsavond
georganiseerd door de kulturele kommissie
van het Nut in Vorden. Gast op deze avond
was de heer Hazelhoff uit Doetinchem die
een zeer interessante lezing hield over flora
en fauna in Nederland. De dia's die hij
daarbij vertoonde waren zo prachtig dat,
hoewel het aantal bezoekers wat tegenviel,
diegenen die de avond wel meemaakten
kunnen terugzien op een geslaagde Nuts-
avond.
De volgende Nutsavond zal zijn op 26 april
in 't Pantoffel t je. Voor deze avond komt
iemand van de ANWB met films en voor-
lichting over vakantievoorbereiding. Nadere
mededelingen volgen nog.

Voetbal
VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afdeling zaterdag SV Ratti: Eri-
ca l—Ratti l 1—1; SC Harfsen 5—Ratti 2
1—5; Sp. Ambon 2—Ratti 4 4—2. Afdeling
dames: De Hoven—Ratti O—1.
Programma SV Ratti afdeling zaterdag:
Helios l—Ratti 1; Sp. Eefde 3—Ratti 3;
Ratti 4—DZC 5; Ratti Al—De Hoven Al.

Dammen
SIMULTAAN TEGEN TON SIJBRANDS
Op de onlangs in Warnsveld gehouden si-
multaan seance waar Ton Sijbrands aan
niet minder dan 32 borden speelde en 31
partijen won, gelukte het H. Grotenhuis ten
Harkel om tegen deze ex-wereldkampioen
remise te spelen. Zowaar een prachtig re-
sultaat.

Waterpolo
NEDERLAGEN VOOR DE DAMES
De dames van Vorden speelden zaterdag-
avond twee wedstrijden. Eerst werd in Put-
ten gespeeld tegen Triton, waarna een paar
uurtjes later in Apeldoorn moest worden
aangetreden tegen AZC.
Tegen Triton zag Vorden een feller spe-

Bert Oldenkamp breidde zaak uit
Een jaar geleden opende de heer Bert Oldenkamp in Vorden zjjn radio- en tele-
visiezaak. Amper twaalf maanden later heeft hij, gezien de gerealiseerde omzet-
ten, zijn zaak al moeten uitbreiden.

L»e grammot'oonplatenafdeling heeft nu een apart onderkomen gekregen, zodat
de heer Oldenkamp thans de beschikking heeft over meer verkoopruimte voor
televisies, radio's en aanverwante artikelen. Op de dag van heropening was het
een drukte van belang en mocht de heer Oldenkamp vele bloemstukken in ont-
vangst nemen.

Paardenfonds Wildenborch en omstre-
ken werkzaam in negen gemeenten
Het Paardenfonds Wildenborch en Omstreken dat dit jaar 76 jaar bestaat, mag ge-
rekend worden tot een van de grootste paardenfondsen uit de Achterhoek. Het is
werkzaam in liefst negen gemeenten: Lochem, Vorden, Ruurlo, Warnsveld, Hengelo
(Gld.), Zelhem, Steenderen, Gorssel en Borculo. Het fonds telt nu bijna 300 leden
die in totaal 456 paarden verzekerd hadden voor een bedrag van ƒ 743.300,—.

Voorzitter T. G. Harkink uit Barchem zei
op de jaarvergadering, die bij Schoenaker
op de Kranenburg werd gehouden, dat er
een teruglopende tendens was ten aanzien
van de veulenverzekering. Doordat de prij-
zen van de paarden nog steeds laag zijn zal
men terdege rekening houden met de vast-
stelling van de premies opdat de reserves
van het fonds op peil blijven.
De boekhouder deelde mee dat in 1976 elf
leden hadden bedankt maar ook eenzelfde
aantal lid was geworden. Vooral uit de re-
kreatieve sektor. Er werden van de leden
17 paarden overgenomen ((l grote, l Haf-
linger, 2 pony's, 2 Shetlanders en l hengst-
veulen) voor een bedrag van ƒ 34.166,—,
waarvoor men via de slachtbank ƒ 16.055,09
kreeg terug betaald. Aan premies werden
in 1976 ontvangen ƒ 22.282,53. De totale
ontvangsten over dit boekjaar: ƒ 38.421,53
de uitgaven: ƒ 38.844,93 zodat er een tekort
was van ƒ 423,62. Voor 456 paarden waren
bonnen uitgeschreven benevens voor 30
veulens. De veulenverzekering is vermin-
derd, wat vooral zijn oorzaken heeft in het

hogere dekgeld en de verminderde prijzen.
De heer A. Bargeman, Warnsveld, bracht
een goedkeurend verslag namens de kas-
kommissie. In deze kommissie werd be-
noemd (inplaats van de niet herkiesbare
heer Bargeman) de heer J. Luesink te Lo-
chem.
In het bestuur wred de tweede boekhouder
W. Groot Nuelend te Vorden herkozen; in-
plaats van de aftredende kommissaris voor
Klein Dochteren de heer H. Meyer werd
gekozen de heer A. Gelder te Lochem. In-
plaats van kommissaris J. Visschers te Ar-
moede werd gekozen de heer H. Heuvelink
te Nettelhorst.
De voorzitter dankte tot slot het scheiden-
de bestuurslid d eheer Meyer, die 20 jaar
kommissaris was geweest voor Klein Doch-
teren, voor de prettige samenwerking. Ht(
bood hem een wandelstok aan als herinne-
ring. Ook de heer Visschers, de scheidende
kommissaris voor Armhoede en omgeving
dankte hij voor zijn werkzaamheden en me-
dewerking en bood hem eveneens een pas-
send geschenk aan.

••l

Bi'j ons in d'n Achterhoek .. .
't Is ok net of d'n duuvel d'r met spölt. Deur de wekke redeluk goed weer en uutge-
rekkend op zondagmiddag reagen. En dat was al 'n tweeden achter mekare da'w
bi'j moeder achter ut glas mossen blieven zitt'n. A'j dan ok nog un stel blagen urn
ow hen hb lopen die't zit te drammen van „wat mo'k noe doen?" now dan we'j ut
wel. Un pötjen kaarten is veur un uurken wel aardug maor dan heb ze ut ni'je d'r
wel af en mo'j maor weer wat anders prakkezeern. An de andere kante was ik maor
bli'j dat ut zaoterdag neet zo reagenen met de palmpaosenoptoch. Want dan hadd'r
zo'n 170 kinder un hoop wark veur niks edaon en dan hoef i'j nog neet te praoten
van de zaggerein veur de mensen die ut veur mekare emaakt hadd'n. A'j zo ziet
hoevölle kinder de eerste keer al metliepen, dan vin ik ut un aardug sukses veur
de luu en zo'k zeggen ,,gao d'r maor gerös met wieter. En a'w dan toch druk bunt
de folklore in ere te herstellen dan zal ut paosvuur volgend jaor ok van de grond
motten kommen.

En dan hoef ut nog ens neet zo'n groot vuur te wean as de brand bi'j de Sorbo (toen
nog allene Nedac) in 1969. 't Jonge, jonge, wat heb ze daor de boel veur mekare
ekregen. Gin wonder dat Vorden ut schoonste darp van d'n Achterhoek is, want met
zo'n veurraod, now dan kan ut hele darp wel onder un dikke laoge roet zitten, dan
heb ze daor nog poetslappen en ander grei genog um ut weer schone te kriegen.
En dan die kantoorruumte: ik wol d'r wel zo gaon zitten schrieven en draaien un
„Leestman" in mekare. Maor dat ging natuurluk neet, daorveur leep t'r völs te volle
volk um mien hen. In de dage dat dirrukteur De Jong nog an poletiek dei he'k al us
van um eleazen dat hee an vier uur slaop 's nachs genog hadde. Noe mo'k zeggen
da'k de slaopkamer van um neet kenne, maor hee hef in de direktiekamer un aardug
alternatief, at hee de oerdriften van de mensen teminsten ok vegetten kan. Oaver
ut etten wa'w daor 's aovunds kregen dörf ik haos neet te praoten, zovölle en zo
lekker. De kearl die bi'j ons in Vorden zo lekker haantjes kan braon had t'r wel zien
uuterste beste an edaon. Um de veschillende gangen de tied te geven wat weg te
zakken, was t'r tussendeur ut optreajen van de mounties en nog un stel andere
pleziermakers die ons de dagelukse zörge deijen vegetten. A'j dat dan allemaole
zo beziet, dan denk i'j wel us: hoe kan 't uut. Maor dan mo'w bedenken dat ut pesse-
neel d'r ok zien beste veur edaon hef en dizzen aovund dubbel en dwars vedienen.
En wat de wietere relaties betreft: Sjak is ok neet gek, den gooit ok wel met un
wos nao un zie'je spek en geliek hef e. A'j goed oaverkomt bi'j ow klanten hei'j de
order al half te pakken.

Maor dat laot hen, hee hef de zaak goed an ut draaien en da's ok goed veur Vorden.
Ik geleuve dat t'r noe zo'n negentug man wark vind, waorvan un gedeelte anders bi'j
de poste zol lopen zich te veveeln. Daorumme mo'w bli'j wean dat t'r bi'j ons nog
mensen bunt as zee. Want vlak zien vrouw ok neet uut, de bluumkes die zee 's ao-
vunds van eur man kreeg, hef ze wel vedient. Want werken veur de zaak zo at zee
dut, doet t'r neet volle bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

lende thuisklub tegenover zich dat al snel
een 1—0 voorsprong nam. Anneke Sikkens
bracht de stand vervolgens in evenwicht
waarna Triton de ruststand op 3—l bracht.
In de tweede helft verkleinde Jet Smit tot
3—2. Even later werd het 4—2 waarna An-
neke Sikkens de spanning opnieuw terug

4—3. Het laatste woord was echter
t thuisklub 5—3.
fastrijd die vervolgens in Apeldoorn

werd gespeeld droeg een spannend karak-
ter waarbij de gelukkigste, in dit geval AZC
won. Door een doelpunt van Anneke Sik-

Vorden een O—l voorsprong. De
vielen om en om waarna AZC

in o e v e e d e helft tenslotte van een nume-
rieke meerderheid gebruik kon maken 3—2.

FORSE OVERWINNING HEREN
Het eerste herenzevental van. Vorden heeft
zaterdagavond voor de kompetitie de thuis-
wedstrijd tegen Flevo uit Nijkerk met 10—2
gewonnen. De Vordenaren waren over alle
linies sterker.
In de eerste periode nam Vorden een 2—O
voorsprong door doelpunten van Erik Rik-
kering en Herman van Dijk. In de tweede
periode lukte het Flevo uit een strafworp
tegen te scoren. Vorden bleef evenwel de
betere ploeg en door doelpunten van Henco
Elbrink en SJaak Gotink werd de stand tot
5—l opgevoerd. In de derde periode werd
het door Han Hazekamp, Geertjan Sikkens
en Herman van Dtfk 8—1. In de laatste pe-
riode werd het doelpuntenfestijn voortgezet
door Herman van Dijk en Erik Rikkering
waarna Flevo ook nog eenmaal de roos
trof 10—2.

Volleybal
Uitslagen gespeelde wedstrijden 28 maart
van de volleybalvereniging Dash.
Heren: Dash l—WIK 2 3—0; Almen—Dash
2 i—2; Valto 4—Dash 3 3—0; meisjes ju-
nioren: Dash a—Teuge 3—0.
Programma 6 april Brummen: meisjes ju-
nioren Bruvoc—Dash a;
7 april Deventer: dames Isala 2—Dash l
(deze wedstrijd is voor het behalen van het
kampioenschap van uitermate groot be-
lang); Twello: dames V&K l—Dash 2;
14 april Deventer: dames Olympia l—Dash
2.

Maandag:
Repef, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muzlekver. Concordia in zaal Smit
Iedere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)

Dinsdag:
Volleybaltradninig in beide zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Wintertraining zwem- en poloclub Vorden
'64 in Eefde ,'t RJjsselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Hulsh.school o.l.v. mevr. Annelies TtJman

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettea
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiökvereniiginig Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
Folklorlsche dansgroep De Knupduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettlnk

Donderdag:
Elke donderdag Badmintonclub Flash in
zaal 2 van de Sporthal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond judolessen in de sportzaal
ledere donderdagavond bridgen zaal Bak-
ker.
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

VrtJdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden NutsmelodikaJklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (medsjes,
jongens en heren)
Meisjesklub De Klub van 2o in het Jeugd-
centrum.
Jeugdsodëteit open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodlka
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Klnderklub De Fluitertjes In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels In het Jeugdcen-
trum;
Gymnastlekvenendiginig Sparta (Jongens)
Jeugdsoclëtelit open van 19.30 tot 23.00 uur
Zondag:
Jeugdsodëteit open van 20.00 tot 22.00 uur

April:
7 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

(Pasen)
11 Meubel- en tapijtshow Helmink
12 Bejaaondensoos Kranenburg, 14.00 uur
13 Jong Gelre: Filmavond Hotel Bloemen-

daal
14 Avond van en met oud-ambtsdragers

van de Herv. gemeente te Vorden in
De Voorde

15 Propagandafeestavond Jong Gelre in de
Uitrusting te Eefde

16 Propagandafeestavond Jong Gelre in de
Uitrusting te Eefde

19 NOVB in Hotel Bakker
21 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
23 Jong Gelre: Prov. Voorjaarsvergade-

ring Dieren
26 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
27 KPO
28 Herv. vrouwenver. Wildenborch
30 Oranjebal in zaal Langeler te Hengelo

Mei:
2 Ledenvergadering HSV De Snoekbaars
5 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

10 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
11 KPO uitstapje
16 Herv. vrouwengroep Linde
17 NCVB in Hotel Bakker
24 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
25 Plattelandsvrouwen
28 Jong Gelre: Prov. Buitensportdag,

Brummen

Juni:
2 Reisje bejaardenkring



In stoere
Westley-jeansvan

Visser
Rennen en ravotten. Geef ze kleding die ertegen kan.

Fijne jeanspakken in Western-Stijl met 'n fel shirt of 'n tof
bedrukt T-shirt. Bij ons vindt 'n jongen de kleding die hij graag

draagt. Moeders en speelgrage jongens kiezen
modebewust uit onze kollektie.

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381

OYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYgTA

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt t* koop:
TOYOTA MK 11 2000 1072
TOYOTA Carina de Luxe 1974
TOYOTA Corolla 30 hardtop coupé ... 19T8
CITROEN 2CV4 2 stuks 1971
CITROEN 2CV6 1975
CITROEN Dyane 6 1978
DATSUN 120 Y 1974
FIAT 124 1976
FORD TAUNUS 1600 L 1973
PEUGEOT 404 diesel 1970
RENAULT 6 1970
SIMCA1301 Special 1972
VAUXHALL VTVA 1975
MORRIS MINI 1000 1974

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

EN TOCH . . IS

ONBETWIST
UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Zaterdag 30 april:

Oranjebal
aanvang 7.30 uur

Hotel Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Telef. 05753-1212

BROOD ?
NATUURLIJK VERS VAN

WARME BAKKER

VAN

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

GEZOCHT:

WOONRUIMTE
hoge huur geen bezwaar

Brieven onder nummer 7-2 "buro Contact

Onderstaande kapsalons
zijn dinsdag na Pasen
(12 april)

gesloten
Kapsalon Wiekart

Kapsalon Beerning

Kapsalon G. J. Heersink

Dynamische of exacte hennen

bestaan helaas ook niet.

WEL GEWONE KIPPEN

BRETVELD
Ruurloseweg 88 - Hengelo (Gld.)

Met Pasen
op zijn Paasbest gekleed

uit onze kollektie

japonnen
rokken
vesten, en
blouses

Uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEGTEL 05752 1514

Openbare
Bibliotheek
Vorden

De bibliotheek is

Goede Vrijdag 8 april a.s.

de gehele dag
gesloten

Voor een mooi

opgemaakt

PAASEI
even naar:

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
ZWANENHALZEN

Sfeervolle leuke zool voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler

Medler - Tel. 6634

Te koop: trekker i.z.g.st.
John Deere traktor 57 pk.
Telefoon 05755-367, Olbur-
seweg 37, Steenderen

Te koop: z.o.g. Volkswa-
gen 1200 b.j. 1972 50.000 km
ƒ 2150,—. Telefoon 05755-
370 Olburgseweg 41, Steen-
deren

Te koop: Renault 4 b.j. '72
65000 km gelopen, vraagpr.
ƒ 1950,—. Telefoon 05755-
367, Olburgseweg 37, Steen-
deren .

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

f
Staat uw huls al met foto

rermeld in

„Woongaard"
het landelQk onroerenc

goed magazine?

Dat is mogeltyk ria elk bij
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard"
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.V.

Rijksstraatweg 134
Warnsvdd lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627

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

VASTE PLANTEN
ROTSPLANTEN EN
KRUIDEN

KWEKERIJ 'T MOKKINK
Koningsweg 6, Hengelo Gld.
telefoon 05753-1710

Kunst gebittenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Buitphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: Simca 1100 Com-
mercial, b.j. 1971
Drukkerij Weevers, Nieuw-
stad 12, Vorden

In verband met de Paasda-
gen graag de staatsloten
deze week afhalen.
Openingstijden 8.30—13.30
en 17.00—19.00 uur.
Mevr. Stoffels, Zutphense-
weg

EERSTE PAASDAG

EIERZOEKWEDSTRIJI)
KRANENBURG

opgave vanaf 2 uur bij
Schoenaker leeft 4—6
en 7—12 jaar

Te koop: \Vz ha snflrogge.
Briefjes inleveren voor za-
terdag 9 april a.s. 15.00 uur
D. Pardijs, Kranenburg

Te koop: Batavette brom-
fiets ƒ 60,—. Ruurloseweg
17, telefoon 2463

Te koop: kleine druktank
1000 liter. Wasserij Siebe-
link, Industrieweg, Vorden

3x Nieuws1 Vanaf heden ook SINGLES in voorraad.

Het bestaande LANGSPEELPLATEN-program-
ma is met HONDERD langspeelplaten uitgebreid

Ook de MUSICASSETTES hebben een belangrij-
ke verbetering ondergaan.

Nieuws en voordeel voor u

495TER KENNISMAKING ALLE SINGLES
voor maar .

GRATIS: Top Veertig Krant (vanaf donderdagmid-
dag) zolang de voorraad strekt!

lötf, —

130, —

4öW, —

115. —

löö, —

Voordeel-aanbiedingen
STEREO PLATENSPELER

met boxen vanaf

PLATENSPELER MONO
nu van 172, — voor

STEREO KOMBINATIE „ERRES"
tuner, versterker, platenspeler en luidsprekerboxen
nu van 699, — voor

CASSETTERECORDER „ERRES"
voor lichtnet en batterijvoeding

CASSETTERECORDER „SCHAUB LORENZ"
model S458 nu van 185, — voor

RADIO CASSETTERECORDER „Erres"
ingebouwde microfoon, FM en middengolf, voor
licJltnet en batterijvoedülg, nu van 279, — voor

RADIO CASSETTERECORDERS
un reeds vanaf

DRAAGBARE RADIO „ERRES"
voor lichtnet en batterijen, FM, midden, lange en
korte golf, nu van 162, — voor

DRAAGBARE RADIO „SCHAUB LORENZ"
model Tiny nu van 165, — voor

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

i»y, —

Modecentrum
Teunissen - Ruurlo

Grote kellekties in

dames- en herenkleding
mantels, japonnen, pakjes, blazers,
rokken, blouses.

Herenkostuums, kolberts, pantalons,

vrijetijdskostuums, overhemden ook in

military-style, vesten, etc.

RUURLO
Hedenavond koopavond
Goede Vrijdag om 6 uur gesloten



hoe raker hoe rijker!
Marswikkels zijn geld waard.
Binnenkort komt het Mik-op-Mars team

bij u in de buurt. Dan kunt u een gooi doen naar
40 harde guldens.

Zorg dus dat u Mars-
wikkels bij de hand hebt.

Elke wikkel is goed
voor één worp, maximaal
4x gooien.

ZoIshetspeLAItfldprtJsl
Wie mis gooit krijgt toch nog een troostprijs.

Een beetje raak is al een gylden. Nog wat raker Is
• 2 72 gulden.

Bijna goed: 6 gulden
verdiend.
In de roos: een tientje.

Dat wordt geld
verdienen. Mik meel

Ml KOP

KOMT EN GOOIT,WA NT MISSEN
DOETUNOdT!

Wij zijn weer
GEOPEND

IJSSALON D. BOER8MA
Dorpsstraat 6, Vorden
telefoon 1553

Te koop: vierdels van een
jonge pink. J. G. Reintjes,
Vordensebinnenweg 2,
Lochem, tel. 2514

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

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

Ze zijn er weer die heerlijke

IJSTAABTEN bjj

IJSSALON D. BOEBSMA
Dorpsstraat 6, Vorden
telefoon 1553

Aangeboden voor bejaarde
dame of heer: ruime zit/
slaapkamer met volledige
verzorging.
Huize Sonnevanck
Bleekstraat 5, Hengelo (G.)
Telefoon 05753-1814

Woningruil
huurwoning Zutphen, grote
kamer, 3 slaapkamers, bad-
kamer + douche, keuken.
Huur ƒ 115,— per maand.
Gevraagd woning omgeving
Zutphen. Brieven onder nr.
6—l buro Contact

Een heerlijke

IJSTAABT
als dessert voor de
a.s. feestdagen.
Gaarne vroegtijdig
bestellen

IJSSALON D. KOEKSMA
Dorpsstraat 6, Vorden
telefoon 1553

Te koop: bankstel. H. K. v.
Gelreweg 27, Vorden

•§••

GERUITE

DAMES-

BLOUSES
met epiletten

f 19,50

tcHÜel en mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

••••••••••••••••••t
BAL VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN IN ZAAL

„De Luifel"
te Ruurlo op 30 april a.s.

gaat niet door
in verband met de heropvoering van
het toneelstuk

„ZO HEF GERREMEUJE
'T WILD"
door het grote sukses op veler ver-
zoek door de toneelvereniging
„de Heurne", aanvang half 8.

Na afloop bal
tot in de kleine uurtjes.

Kaarten verkrijgbaar aan de zaal of telefonisch
05735-1312

GEVRAAGD:

konstruktie-
bankwerkers

liefst met ervaring op het gebied van

stalinrichtingen.

Afspraken na telefonisch kontakt.

WOLBRINK
stalinrichtingen

Wolfsstraat 2 - Baak

telefoon 05754-206

PROFIJT
AANBIEDING

Bekend van radio- en televisie-
reklame

MOULINEX
GROENTEWASSER

van 17,90 nu 9,85

GROENTEWASSER
CENTRIFUGE

merk „Cogebi" 25,96

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Fa. Schoolderman
organiseert in samenwerking met

Radio „Atlantic" en

jeans and ja c kets

Disco-avond
vrijdag 15 april in
zaal Smit, Dorpsstraat
aanvang 20.00 uur, entree f 3,-

kaarten te verkrijgen aan de zaak en

aan de laai

textiel en mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Vrijdag 15 april

COUPONVERKOOP
MET GROTE KORTINGEN

van alle stoffen die ge-etaleerd zijn tijdens
onze show bij hotel Bakker

op woensdag 13 april

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Zutphenseweg 29 - Vorden

VOOR PASEN . . .
PAASSLAGROOMTAARTEN
PAASSLAGROOMGEBAKJES
APPELCARREE'S
AMANDELBROODJES
MOSCOYIES
KANO'S
SAUCIJZEN
CAKES

PAASKRENTENBROOD MET SPIJS
KRENTENBROOD
ROZIJNENBROOD
SUIKERBROOD
ROOMBROODJES
KWARKPUNTEN
ZAKJES KRENTENBOLLEN
ZAKJES WITTEBROODJES

Bestellingen gaarne voor 7 april

't Winkeltje
A. G. SCHURINK - Burg. Galleestraat 22. tel. 1877

Wij wensen u prettige Paasdagen

Komt u ook een kijkje nemen in onze

Bieshorstlaan 20
Warnsveld

En verder in april:

elke donderdag en vrijdag
van 14.00 tot 21.00 uur

zaterdag
van 14.00 tot 17.00 uur

Openingstijden: zaterdag 9 april van 14.00 tot 17.00 uur
2e Paasdag 11 april van 14.00 -17.00 uur

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

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

Tel. 05750-17552



u krijgt uw zin!
Voor elke bijzondere gelegenheid hebben wij een royale keuze

kostuums voor èlle soorten mannen. Tien tegen één dat u bij ons
slaagt en nog voordelig ook

tent iel en mode
/chooldermcin

Met spoed gevraagd:

enkele akkurate en ervaren

automonteurs

Autobedrijf Huitink
VW — AUDI
Ruurlo — Telefoon 05735-1325

BOND VOOR
STAATSPENSIONERING
afdeling Vorden

Leden die de propagandafeestavond willen bezoe-
ken op zaterdag 16 april te Gorssel, kunnen hier-
voor kaartjes verkrijgen bij

H. Doornink, Van Lennepweg 4 te
Vorden

WEEKAANBIEDING

kindersandaal
met voetbed en dichte
hiel
maten 20 t/m 31 in rood, blauw en

bruin. Normaal 30,95, deze week

f 25,-

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vwden

EERSTE PAASDAG

EIERZOEKWEDSTRIJD
KRANENBURG

opgave vanaf 2 uur bij
Schoenaker leeft 4—6
en 7—12 jaar

JONG GELRE afd. Vorden
13 april a.s. aanvang 20 uur
in hotel Bloemendaal:

KLEURENFILM

Race met hindernis-
sen

Stomerij voor Vorden e.o.

GOOD CLEAN
CHEM. REINIGEN
bij

DROGISTERU
J. W. TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden

unieke 1-dagservice

SUPERBENZINE

goedkoper dan u
denkt !

Tankstation

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

DE WITTE SMID
VEETRAILLERS
achter auto of tractor
(ook voor vervoer van
paarden).
AANHANGWAGENS
BAGAGEWAGENS enz.
Tussen Lochem en Zutphen

DE WITTE SMID
Landbouwwerktuigen
Beregeningsinstallaties
Speciale prijzen voor:
CYCLOMAAIERS
WEIDESLEPEN
HEFBAKKEN
Tussen Lochem en Zutphen

Paasbrood

Paastaarten

Paaseitjes

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

Ook uw nieuwsblad doet met het
110-jarige Rode Kruis meel

De prijswinnaars worden regelmatig
in dit blad bekend gemaakt!

De gezamenlijke

Vordense bakkers

bedanken jong en oud die er aan heb-

ben meegewerkt om de Palmpasen-

optocht tot een sukses te maken.

Eventuele reakties of suggesties voor

een volgend jaar s.v.p. inleveren bfl

de bakkers

+
++
+
+
+
+
+
+

doe mee met de
,marathon rode kruiswoord

prettige vrijetijdsbesteding PUZZC
helpt uw rode kruis helpen
prijzenpakket t.w.v. ca f 250.000, —
vele super-, eind-, hoofd-, maand- en weekprijzen
extra veel kansen

gaarne zenden wij ook ü de

rrode kruis puzzelkrant
voor nederland'

gratis toe l

Wij maken het U gemakkelijk:
Plak onderstaande coupon op een briefkaart
(40 cent postzegel), stuur de briefkaart in, en U JL
ontvangt de _ ro(je ^rute puzzelkrant

voor nederland'
gratis thuis! +

Adresseer de briefkaart: "f
Nederlandse Rode Kruis Postbus 5700 's-Qravenhaga J
of bel: 070-46.95.95,1328
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M Wff

+

Stuur mij gratis - direct na verschijning - de
,rode kruis puzzelkrant, voor nederland*

Naam:

Adres:

Woonplaats:

!+-1+-§+

•F

LOSSE VERKOOP:

Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

SIgarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

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

horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties altyd aan huis,
binnen 24 uur.
Alle onderdelen uit eigen magazijn.

DE WILD
Rietbergstraat 84 - ZUTPHEN
Telefoon 05750-15410

HUSQVARNA en LEWENSTEIN

naai-
machines
reeds vanaf 399,00

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Speciale aanbieding

KLEURENTELEVISIE

Graetz Fahnrich
color 2633

nu voor f 1348,-
rerfekte kleurenweergave op 51 cm beeld.
Vingertipbedlenlng.

Met volledige garantie alleen btf de erkende Audiosafe/
Telesaf e-dealer.

Zolang de voorraad strekt.

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 05750-13813

E1«EN SERVICEDIENST

REGIO ZUTPHEN

Het Sociaal Werkvoorzieningsschap Regio Zutphen wordt gevormd door
een 9-tal gemeenten. Zij bestaat uit een drietal werkverbanden. Het schap
verstrekt werk aan ± 550 personen. Zij vraagt de volgende medewerkers:

a. naaimachinemonteur
/chauffeur
Voor deze funktie is vereist: het diploma naaimachine-
monteur, het groot rijbewijs.
Aanstelling in de rang van werkmeester A, salarisgren-
zen: ƒ 1.502,— tot ƒ 2.102,— per maand exklusief ƒ 30,—
toeslag.
Standplaats: „Elshorst" Zutphen.

b. 2 medewerkers
financiële administratie
Betrokkenen dienen in het bezit te zijn van het Prak-
tijkdiploma Boekhouden en de militaire dienstplicht ver-
vuld hebbende.
Aanstelling in de rang van Klerk, salarisgrenzen:
ƒ 1.416,— tot ƒ 1.809,— per maand exklusief ƒ 30,—
toeslag.
Standplaats: „Elshorst" Zutphen.

Voor alle funkties kan een psychologisch onderzoek
waarvan de resultaten met de kandidaat worden bespro-
ken, deel uitmaken van de selektieprocedure.

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Waarnemend Algemeen Direkteur Sociaal Werkvoorzieningsschap
Regio Zutphen, postbus 269, Zutphen.

In verband met verdere uitbreiding van onze kantoren en magazijnen

hebben wij plaats voor:

assistent inkoop
wij denken hierbij aan een medewerker, die reeds een
behoorlijke administratieve ervaring heeft.

Opleiding: middelbaar schoolniveau.

Leeftijd: 22—30 jaar.

kantoorassistente
leeftijd: 17—20 jaar

magazijnbediende
leeftijd: 20—35 jaar

inpakster

Telefonische informatie omtrent bovengenoemde funk-
ties onder telefoonnummer 1773 afdeling personeelsza-
ken (toestel 24).

Sorbo Nederland
NEDACWEG 4 - VORDEN
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GOUD VOOR DIREKTEUR DE GRAAFSCHAP TE RUURLO

Burgemeester Jhr Mr L. P. Quarles van Uf-
ford van Hengelo heeft vrijdagochtend een
gouden medalje uitgereikt aan direkteur B.
Heerink van landbouwcoöperatie VLC De
Graafschap G.A. te Ruurlo. De heer Hee-
rink is direktielid van die coöperatie gewor-
den na de fusie tussen vier coöperaties in
1970. Daarvoor was hij direkteur van co-
öperatie De Volharding te Hengelo Gld.
De heer Heerink was vrijdag veertig jaar
in dienst van de landbouwcoöperatie. Hij
is begonnen als kantoorbediende bij De Vol-
Hengelo. Van 1963 tot 1975 was hij sekre-

taris-penningmeester van de ring Oost II
harding. Na een aantal jaren werd hij eers-
te boekhouder en op l februari 1956 werd
hij direkteur van de coöperatieve land-
bouwvereniging te Elspeet. Die funktie
heeft hij maar twee maanden bekleed, want
toen de toenmalige direkteur van De Vol-
harding, de heer Harmsen overleed, werd hij
gevraagd weer naar Hengelo terug te ke-
ren.
Naast de funktie bij de coöperatie is hij
vanaf l juli 1956 als sekretaris van de Gel-
ders-Overijselse Slachterij (GOS) afdeling

van Cebeco Handelsraad en vanaf l janu-
ari 1954 tot l januari 1964 was hij kerk-
voogd van de Nederlandse Hervormde Kerk
te Hengelo. De jubilaris is al vanaf de op-
richting Jn juni 1935 tot januari 1956 be-
stuurder van muziekvereniging Crescendo
geweest.

Op het ogenblik leidt hij de jeugdleden van
die vereniging op. Ook is de heer Heerink
voorzitter van „Ons Huis" geweest en is
hij al vanaf 1961 bestuurslid van de VVV
afdeling Hengelo Gld.

ZEMELRAGE

Zemelen zijn in. Met grote letters staat
sinds kort op de Brinta-verpakking dat er
zemelen in zitten. Supermarkten hebben
een plaatsje ingeruimd voor losse zemelen,
zemelkoekjes en zemelbrood en in de re-
formwinkels zijn zelfs „biologisch-dynami-
sche" zemelen te koop. Vanwaar opeens die
vraag naar de omhullende vliesjes van de
tarwekorrel? Voedzaam zijn ze niet, ze be-
staan uit voor de mens onverteerbare ruw-
vezls, die in het verleden altijd nutteloos ge-
noemd werden. Tot voor een paar jaar wer-
den zemelen uitsluitend beschouwd als afval
bij het malen van tarwe en tot veevoer ver-
werkt.
Door nieuwe medische inzichten is daar een
aantal jaren geleden echter verandering in

gekomen. Sindsdien benadrukken medici de
nuttige rol die vezels in spijsvertering spe-
len. Door de bemiddeling van darmbacte-
riën wordt de darmwerking en dientenge-
volge ook de stoelgang versneld. En een
vlotte stoelgang, is voor velen in het welva- j
rende deel van de wereld eeen veelal onver-
vulde wens. Daarnaast zijn er aanwijzingen
dat ruwvezels eenrol spelen bij de voorko- '
ming van hart- en vaat-ziekten en darm-
kanker. Dit zijn echter niet meer dan aan-
wijzingen, en zeker nog geen bewijzen.
Door de bestseller „Het dieet dat uw leven
kan redden" van dr. David Reuben en een
aantal krante-artikelen is de gunstige wer-
king van ruwvezels volledig opgehangen
aan het eten van zemelen. Ruwvezels ko-

men echter in tal van produkten voor.
Naast volkorenbrood bevatten ook peul-
vruchten, knollen en aardappels, rauwe
groenten en fruit onverteerbare bestandde-
len.
De hoeveelheid ruwvezel in de voeding van
de gemiddelde Nederlander is de laatste 70

sterk terug gelopen, door een afne-
ie broodconsumptie gepaard gaande
een toogenomen voorkeur voor wit-
1. Om nu weer zemelen aan de huidige

Jerlandse voeding toe te voegen, lijkt een
ichtige handeling om het gehalte aan

/ezel op peil te brengen. Bij de produk-
tie Van witbrood wordt immers de zelfde
zemel eerst verwijderd. Volgens dr. E. H.
Groot van de afdeling humane voeding,
Landbouwhogeschool Wageningen, bestaat
de kans dat zemelen een excuus vormen
voor een slecht voedingspakket. Er zijn
volgens hem mogelijkheden te over om tot
een verantwoord voedselpakket te komen,
zonder dat het nodig is losse zemelen toe

te voegen. Daarnaast is het volgens Groot
niet erg economisch om zemelen te gebrui-
ken. De prijs van zemelen is op dit moment
ruim twee maal zo hoog als de prijs van
tarwemeel.

Eerder te woinig dan te veel ruwvezel
Onlangs zijn bezwaren geopperd tegen een
hoge ruwvezelconsumptie. Onderzoek bij A-
ziatische immigranten in Engeland en bij
Perzische bevolkingsgroepen leerde dat een
eenzijdige consumptie van vezelrijk brood
Engelse ziekte (rachitis) kan veroorzaken.
Deze ziekte van het beëndergestel hangt
o,a. met een verstoorde calciumbalans sa-
men. In een recent nummer van het Engelse
medische tijdschrift the Lancet komt prof.
J. G. Reinhold tot de veronderstelling dat
een vezelrijk dieet schadelijk kan zijn voor
de gezondheid van bevolkingsgroepen, die
te weinig calcium en vitamine D in hun voe-
ding hebben.

•In Nederland is echter weinig kans op En-
gelse ziekte tengevolge van ruwvezel. Vita-
mine D en calcium zijn in het zuivelland
Nederland in ruim voldoende mate in het
voedsel pakket aanwezig. Daarbij komt dat
door de tendens zoveel mogelijk geraffineerd
voedsel te eten, er in Nederland eerder spra-
ke is van een tekort aan ruwvezels. Bij het
onderzoek van Reinhold was sprake van
mensen, die 60 procent van hun voedings-
energie uit vezelrijk brood haalden. De ge-
middelde Nederlander doet dit echter in veel
mindere mate. Slechts vijftien procent van
de totale hoeveelheid caloreën in de Neder-
landse voeding komt namelijk uit brood.
Over een aantal positieve effecten van een
vezelrijke maaltijd bestaat eensgezindheid.
Dat komt mede door het op dit terrein
baanbrekende werk van de Engelse arts
Denis Burkitt, die de voeding en ziekten in
arme en rijke landen met elkaar vergeleek.
Hij vond dat onverteerbare ruwvezels in het
menu van inwoners van arme landen de
hoeveelheid ontlasting vergroting, omdat de
vezels water aantrekken en vasthouden.
De zachte ontlasting die daarvan het ge-
volg is, leidt tot een veel geringere kans op
een aantal spijsverteringsziekten als blinde-
darmontsteking, verstopping, pijnlijke uit-
stulpingen van de darmwand en aambeien.
Daarbij komt dat de darmbacteriën de voor
de mens onverteerbare ruwvezels gedeelte-
lijk omzetten in zure afvalprodukten. Deze
zuren prikkelen de darmwand en bevorderen
zo de darmperistaltiek. De stoelgang wordt
versneld en het voedsel blijft minder lang
in het lichaam. Die kortere verblijftijd van
voedsel in het lichaam is een belangrijke ba-
sis voor Burkitt's opvatting, dat het eten
van ruwvezel het optreden van hart- en
vaatziekten,en darmkanker kan voorkomen.
Zitten er"!^hkerverwekkende stoffen in het
voedsel ofl^Brden deze in de darm gevormd,
dan zijn ^^rinder lang in kontakt met de
darmwand. aldus Burkitt. Deze gedachten-
gang is echter nog lang geen gemeengoed
en wordt door vrij veel medici aangevoch-
ten. A
Een Afril^Kse ruwvezelmaaltijd kan van
totaal andsmp aard zijn dan een Europese.
Om op basis van vergelijkingen zonder meer
te konkluderen dat Europeanen geen hinder
meer zullen hebben van welvaartsziekten,
waneer ze op z'n Afrikaans gaan eten, lijkt
voorbarig. De theorie van Burkitt, die op
dergelijke vergelijkingen is gebaseerd, zal
dus bevestigd moeten worden door ander-
soortig medisch onderzoek.

Ontbossing mede
verantwoordelijk
voor toekomstig
broeikas-effekt ?
Al sinds enige jaren wordt gevreesd dat de
sterk toegenomen verbranding van olie, gas
en kolen tot een verwarming van de aarde
zullen leiden. Die toegenomen verstoking
van fossiele brandstoffen verhoogt namehjk
de hoeveelheid koolzuurgas in de atmos-
feer. Dat verbrandingsprodukt zou volgens
een veelgehoorde theorie als de wanden van
een broeikas functioneren en de aarde lang-
zaam opwarmen. Tot nu toe is er ondanks
deze sombere voorspelling nog niets van
een dergelijke verwarming te merken. Hoe-
wel men het op grond van de laatste zo-
mers niet zou zeggen, daalt de gemiddelde
temperatuur, op wereldschaal zowel als in
Nederland, zelfs sinds 1940. Toch werd op
een conferentie die eind vorig jaar in Ber-
lijn werd gehouden, gewaarschuwd dat die
temperatuursdaling bedrieglijk kan zijn.
In de loop der eeuwen zijn namelijk tal van
dergelijke schommelingen van % a l graad
Celsius waarneembaar. Een tengevolge van
het broeikaseffect optredende verwarming
zou gemaskeerd kunnen worden door der-
gelijke regelmatig optredende schommelin-
gen. Zeker wanneer sommige deelnemers
aan deconferentie gelijk hebben met hun
veronderstelling dat ook de ontbossing bij-
draagt aan het broeikaseffect, valt te ver-
wachten dat in het jaar 2000 de tempera-
tuur een kleine graad hoger zal zijn dan
thans. Zelfs een dergelijke kleine verhoging
zou in de landbouw tot aanzienlijke op-
brengstverminderingen kunnen leiden.
Het staat als een paal boven water dat er
tegenwoordig een flinke ontbossing plaats
vindt. Vooral in de ontwikkelingslanden
worden veel bossen gekapt.
De behoefte aan brandstof en bouwmateri-
aal is daar veelal de oorzaak van.
Ontbossing zou op twee manieren kunnen
bijdragen aan het broeikas- effect. Aller-
eerst leggen bomen en planten het koolzuur-
gas uit de atmosfeer vast en zetten dit in
planteweefsel. Daarnaast worden bomen
omgezet in koolzuurgas waneer men ze
kapt. Of ze nu wegrotten, het resultaat zal
in alle gevallen koolzuurgas aan de atmos-
feer toegevoegd, als minder eruit verwfl-
derd. Voorheen was de aandacht nogal een-
zijdig op de produktie van koolzuurgas uit
brandstoffen als olie, gas en kolen gericht.
Best verklaarbaar, omdat door verbran-
ding jaarlijks bina vijf miljard ton koolzuur-
gas in de atmosfeer terecht komt. In Ber-
lijn werd er echter op gewezen dat bij een
ontbossingsgraad van één procent per jaar
ongeveer acht miljard ton koolzuurgas ex-
tra geproduceerd wordt. Op de conferentie
bleek duidelijk dat de hele theorie een ach-
ter een bureau bedacht model is dat door
metingen bevestigd en verder ingevuld moet
worden. Uit het feit dat men gemeten heeft
dat de hoeveelheid koolzuurgas in de atmos-
feer sinds het begin van de eeuw inderdaad
stijgt, blijkt echter dat het wel degelijk een
theorie is om serieus rekening mee te hou-
den.

Op de

PAAS-
van onze Graafschap-showroom
in RUURLO

in woonideeën!
PMSTOT

U bent van harte welkom op 2e paasdag van 10.00 - 17.00 uur^&

signatuur van beter woonkomfort
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314
warnsveld, rijksstraatweg 103, tel. 17332

Meubelen - Tapijten
Burgemeester Galleestraat 26 - Yorden - Telefoon 1421



Edelhouten vloeren
voor handige doe-'t-zelvers
reeds vanaf 53,9O per m2!

Kies nu uw nieuwe vloer in eiken, essen, kambala,
antiek eiken of tarkwood!/ST\ Zweeds lamel-parket

in strokenmodel, geleverd in Jy^\kant-en klare panelen!

Makkelijk Zèirte lergen door
handzame paneelv^., m. Kan op elke
redelijk vlakke ondervloer. Zowel hout als

beton. In het laatste geval verdient een geluids- en
vochtwerende tussenlaag aanbeveling. Kan eveneens worden

bijgeleverd. Zeer slijtvast door massief hardhouten toplaag.
Absoluutgeenkrimp-enzwelproblemen door speciale konstruktie en verlijming.

Vraag naar onze folder met

komplete infoflptie en

instrukties

G7726

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

WEEKEND-
AANBIEDING

KINDER-

spijkerbroeken
in denim en legergroen
nu 30,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Ruime keuze en spotgoedkoop !

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

HANDELSONDERNEMING

KUYK
EN MEUBELBEURS

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

SIMAVI-KOLLEKTE
VOOR MEDISCHE HULP IN DE

TROPEN, van 11-16 april.

U biyft toch niet achter? Helpt SIMAVI helpen

KOOP RECHTSTREEKS - KOOP RECHTSTREEKS
Wij breken los met lenteknallers op

KLEURENTELEVISIES

bij ons de grootste keus
de laagste prijs
dan nog een inruilprijs voor uw oude televisie l.o. met 3 jaar garantie.
Al onze prijzen zijn inklusief BTW

PHILIPS
67 cm .

SCHAUB-LORENZ 1744
67 cm .

BLAUPUNKT
67 cm .

GRAETZ KORNET
67 cm .

TELEFUNKEN
67 cm

SCHAUB-LORENZ
1742, 51 cm

GRAETZ HARTOG
51 cm

van 2545, vóór slechts

van 2548, voor slechts

van 2488,— voor slechts

van 2526,— voor slechts

van 2368,— voor slechts

van 1890, — • voor slechts

van 2030, voor slechts

ZWART WIT TELEVISIES
al vanaf

1828,-

1828,-

1798,-

1798,-

1748,-

1398,-

1398,-

248,-

s
LET OP ! ALLEEN IN:
Zwolle:
Van Karnebeekstraat 111 - Tel. 05200-14385
Teuge:
Oude Wezeveldseweg 26 - Tel. 05763-551
storing 568
Lochem: Prins Bernhardweg 2 - Tel. 05730-3531
Ruurlo: Barchemseweg 40 - Tel. 05735-1461

GROOTHANDEL
Dagelijks geopend van 9 tot 18 uur
Vrijdagsavonds koopavond tot 9 uur
Onze speciale showruimte te Teuge
iedere avond geopend van 7 tot 9 uur

Beschikt u niet over voldoende kon-
tanten ? Financiering mogelijk

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

GOEDE

inkelsluiting
N- EN FEESTDAGEN '77

DAG
donderdag 7 april koopavond tot en
met 9 uur

Goede Vrfldag 8 april tot en met
6 uur geopend

f Uw huis wordtWDRBGD.
%am Op veel plaatsen tegelijk zeKs.

l Laat de schilder't beschermen.

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

vrijdag 8 april
(Goede Vrijdag)

gesloten
zullen zijn.

In verband hiermee wordt de avondopenstelling
van 8 april verplaatst naar

DONDERDAG 7 APRIL

Maar bel eerst even.
Dan komen we bekijken wat ergebeurenmoet»
en hoeveel dat gaat kosten.
In overleg met u.
En helemaal vrijblijvend, dat spreekt.

SCHILDERSBEDRIJF
Meester schilder - Ruurloseweg 35

J. M. Uiterweerd
Vorden - Telefoon 05752-1523

Uiv huis Is een vakman waard.

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomtafel, ronde
lage tafel, vitrinekast,
broodkast, mimisets

Interessante prijzen. Op bestelling
andere modellen.
Bezoek vrijblijvend onze toonka-
mer. Geopend op werkdagen van
8-5 uur of na tel. afspraak.

BIJENHOF'S
RIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

Landbouwmechanisatieshow
Hierbij nodigen wij u uit voor een bezoek aan on ze grote landbouwmechanisatieshow op het ter-

rein van Y.L.C. „De Graafschap" en café Eykelk amp aan de Ruurloseweg te Linde.

Deze show wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de afdeling Landbouw- en Tuin-

bouwmechanisatie van Cebeco-Handelsraad Ra alte.

Gaarne zullen wij u op een van deze dagen ontmoeten.

vrijdag

15
april

10-22 uur

V.L.C. „DE GRAAFSCHAP g.a
Postbus 8 - Ruurlo

zaterdag

16
april

10-16 uur

Getoond zullen worden o.a.:
• tractoren: SAME,

verscheidene typen
• maishakselaars: HESSTON 7650 en FIELD

QUEEN
• akkerbouw: ploegen, pootmachines,

landbouwspuiten,
oogstmachines en
kipwagens

• weidebouw: maaiers,
hooibouwwerktuigen
opraapwagens en
opraapdoseerwagens
buizeninstallaties,
haspelautomaten, losse
pompen en sproeiers

beregening:

melkwinnings-
apparatuur: melkleidingen en

melkkoeltanks
• stalinrichting
Speciale showaanbiedingen.
Ruime keuze in gebruikte tractoren en
werktuigen


	CVO15-07-04-1977 deel 1
	CVO15-07-04-1977 deel 2
	tmp05


