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T.A.O. Wildenborch: 25 jaar toneel

Tot een van de vele verenigingen, die in de na-oorlogse ja-
ren als paddestoelen uit de grond schoten, behoorde in Wil-
denborch de toneelvereniging Tot Aller Ontspanning. Hoe-
wel veel van deze vereniging nu al weer „ter ziele" is, mag
het wel als een grote verdienste worden gerekend van TAO
dat zij het vijfentwintig jaar volgehouden heeft.
Vrijdag en zaterdag jl. heeft TAO ter gelegenheid van dit
fei t het jubileumstuk „Om de Karashoeve" opgevoerd in het
verenigingsgebouw in Wildenborch, een toneelspel in drie
bedrijven naar een gegeven van Hans van Assen door Ben
Heuer geschreven. Beide avonden was er een grote belang-
stelling.

In het stuk, dat zo goed gespeeld werd dat de souffleuse
A. Klein Brinke-Bannink bijna „werkloos" was, speelden
liefst drie zoons en een dochter mee van oud-voorzitter de
heer F. Klein Brinke. Om de Karashoeve was met recht een
goed greep van TAO, waarin tot uiting kwam dat de Wil-
denborchse toneelvereniging in al die vijfentwintig jaar een
echte vriendenkring is gebleven. De aanwezigen honoreerden
na afloop met een spontaan en langdurig applaus. De grime
werd verzorgd door de heer J. Rood uit Ampsen, de regie
was in vertrouwde handen bij de heer J. Huidink.
Een korte greep uit de historie van TAO. De vereniging
werd op 28 januari 1948 opgericht, tijdens een vergadering
in het verenigingsgebouw te Wildenborch onder leiding van
de heer T. Mennink, voorzitter van het werkkomité. Er wa-
ren elf leden aanwezig. In het oprichtingsbestuur kregen
zit t ing L. G. Lenselink (voorzitter), B. H. Breuker (sekre-
taris), W. Dinkelman (penningmeester), terwijl op de vol-
gende bijeenkomst - op 11 februari 1948 - nog twee be-
stuursleden werden gekozen nl. mej. G. ten Have (algemeen
adjunkt) en mej. A. Oltvoort bestuurslid. De vereniging

kreeg de naam Tot Aller Ontspanning (TAO). Het eerste
stuk dat opgevoerd werd, was getiteld „Tot wederdienst
bereid". Op 27 en 28 augustus 1948 werd dit op het jaar-
lijkse Koninginnefeest van de Wildenborchse Oranjevereni-
ging met groot sukses opgevoerd. Regisseur was de heer
Haneveld uit Lochem. Dit stuk werd nadien ook opgevoerd
in het toenmalige gebouw Irene te Vorden waar na afloop
een kollekte werd gehouden voor de jongens in Indië. Het
bestuur onderging in de loop der jaren uiteraard enkele wij-
zigingen. Onder meer vervulde nog het voorzitterschap de
heer G. Ruiterkamp, de heer F. Klein Brinke - die meer dan
10 jaar de hamer zwaaide - en de heer Hazewinkel. Gedu-
rende vele jaren was de heer J. Kreunen sekretaris, daarna
de heer Brinkerhof.

In 't huidige bestuur hebben zitting de heer F. Klein Brinke
(voorzitter), Frieda te Lindert-Braakhekke (sekretaresse),
Reinier Klein Brinke (penningmeester), Diny van Ark-Go-
tink (algemeen adjunkt) en •wit Winkels bestuurslid. In de
loop der jaren heeft TAO ^ne stukken op de planken ge-
bracht, waarvan we willen noemen „De Onbekende Wereld"
een blijspel dat in het midden van de jaren '60 meer dan
tienmaal werd opgevoerd onder meer in Doetinchem, Steen-
deren, Exel. Verdere suksesopvoeringen waren „Romance
rond art. 17", „Achter de v^^bn schijnt de zon", „De bun-
galow", „O Bella Donna LucfiT.

TAO, dat aan dit jubileum geen feestelijk tintje zal geven,
is ondanks deze 25 jaar nog jong van geest en de leden zul-
len het bijltje er niet bij neergooien. De bewoners van Wil-
denborch en Vorden zullen nog vele genoeglijke uren kun-
nen beleven aan het spel van deze amateur-toneelclub. Van
harte proficiat.

goederenhandel In dure

derksen tijden
betaalbare
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Hengelo gld.
spalstraat 32

tel. 05753-1884
naast r.k. kerk

Jaarvergadering
ZWEMBAD 'IN DE DENNEN'

De Vordense bad- en zweminrichting In de Dennen heeft
in hotel Bakker haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden
welke slecht bezocht was.

Uit het verslag van administrateur W. J. A. Sessink bleek
dat het aantal bezoekers in 1972 totaal 130.896 heeft bedra-
gen. In 1971 bedroeg dit 157.950. Deze teruggang was gro-
tendeels een gevolg van de minder gunstige weersomstan-
digheden. De totale ontvangsten bedroegen ƒ 80.700,26 en
de uitgaven ƒ 83.856,95 zodat het nadelig saldo ƒ 3.156,69
bedroeg. Hierdoor moest besloten worden de tarieven enigs-
zins te verhogen, deze zullen nog nader bekend worden ge-
maakt.

Voor trainingsavond van de poloclub zal het diepe bassin
op woensdag- en zaterdagavond vanaf half acht beschikbaar
zijn. Voor assistentie in het komende seizoen werden aan-
gesteld mevr. Brandenbarg-Oonk en mej. S. Wenneker. In
verband met ziekte van badmeester J. Verstoep zal getracht
worden op korte termijn hiervoor een plaatsvervanger aan
te stellen. De voorzitter wenste de heer Verstoep een spoe-
dig herstel toe.
Ook werd besloten voor d^vaterzuivering om te schakelen
naar chloorbleekloog. Ge^Bit zal worden dit nog voor het
a.s. seizoen te verwezenlijHn
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Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 aar
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkcl:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 nor
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 nar
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

Deze week stellen we de volgende onderwerpen aan
de orde:
1. de nieuwe verordening op de begrafenisrechten en

de verordening op de algemene begraafplaats;
2. de vervuiling van bermen (o.a. aan het Lekke-

bekje).
ad 1. De gemeenteraad stelde op 27 maart jl. de „Ver-
ordening op de begrafenisrechten" en de „Verorde-
ning op de algemene begraafplaats" vast. De eerstge-
noemde moet nog koninklijk worden goedgekeurd,
voordat ze geldingskracht krijgt, doch op verzoek
wordt ook van deze reeds nu een indruk gegeven.
Tot nog toe gold in Vorden slechts één „Verorde-
ning op de begrafenisrechten"; aangezien dit in feite
een belastingverordening is, horen hierin eigenlijk
niet thuis voorschriften als het stichten van grafkel-
ders, gedenktekenen en kruisen, het aanleggen van
graftuinen, het plaatsen van zerken, tijden van begra-
ven en ordevoorschriften.
Daarom zijn nu de bovengenoemde twee afzonderlijke
verordeningen vastgesteld: de één als een belastingver-
ordening, de ander als een beheersverordening.
Wat houdt de nieuwe Verordening op de algemene
begraafplaats in? Wel, onder meer het volgende:
— de leiding van de algemene begraafplaats berust

bij de gemeente-architekt (of diens plaatsvervan-
ger), onder toezicht van burgemeester en wethou-
ders.

— het is voor dronken personen, personen die zich
op hinderlijke wijze gedragen en kinderen bene-
den 14 jaar zonder geleide, verboden op de be-
graafplaats aanwezig te zijn, terwijl het ook is ver-
boden (motor)- rijwielen, bromfietsen of loslopen-
de honden mee te voeren.

— een begrafenis mag niet plaatsvinden zonder
schriftelijk verlof van de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand; indien men wil doen begraven of
een asbus wil laten bijzetten, moet daarvan uiter-
lijk 24 uur tevoren kennis worden gegeven aan
voornoemde ambtenaar.

— de normale uren voor begraven zijn de uren tussen
9 en 15 uur op alle werkdagen; na toestemming
van burgemeester en wethouders kan ook op an-
dere uren worden begraven.

— de klassenindeling op de begraafplaats wordt af-
geschaft, omdat dit een verouderde, niet meer in
deze tijd passende, instelling wordt geacht; en om-
dat zonder klassensysteem een ekonomischer uit-
gifte der grafruimten kan plaatsvinden.
Zodoende blijven er drie soorten graven over te
weten: eigen graven voor korte en lange tijd en
algemene graven.

— burgemeester en wethouders kunnen op verzoek
iemand het „uitsluitend recht tot doen begraven"
verlenen, en wel voor een periode van 10 jaar of
voor onbepaalde tijd.

— de rechthebbende op een eigen graf dient zelf te
zorgen voor onderhoud ervan in de vorm van
vernieuwingen, herstelwerkzaamheden, timmer-,
metsel-, verf- en smidswerk, aanbrengen van be-
planting e.d. De gemeente zorgt voor het overige
onderhoud, en vraagt daarvoor een bedrage (zie
verderop).

Wat houdt de nieuwe „Verordening op de heffing en
invordering van begrafenisrechten" in?
Zoals begrijpelijk, gaat het in deze regeling voorna-
melijk om financiële bepalingen. We zullen er enkele
van noemen:
— voor het verkrijgen van het hierboven genoemde

„uitsluitend recht tot het doen begraven" is een
bedrag van ƒ 150,— verschuldigd, indien het recht
voor onbepaalde tijd is verkregen, en een bedrag
van ƒ 60,— indien het een recht voor 10 jaren be-
treft (waarbij voor verlenging telkens weer ƒ 60,—
verschuldigd is).

— voor het begraven zelf van een stoffelijk overschot
(of bijzetten van een asbus) is verschuldigd:
voor een persoon van 12 jaar en ouder ƒ 70,—
voor een kind van l—12 jaar ƒ 35,—
voor een kind beneden een jaar alsmede
voor een levenloos aangegeven kind ƒ 17,50
Indien niet op de normale bovenaangegeven uren
wordt begraven, is een extra vergoeding van 50%
van het tarief verschuldigd.

— voor het plaatsen van een grafkelder of gemetseld
graf is ƒ 100,— verschuldigd;

voor een grafsteen, zerk of ander
gedenkteken ƒ 20,—
voor een band van natuursteen ƒ 15,—
voor het aanleggen van een graftuin
of andere beplanting ƒ 20,—

— de gemeente int bovendien jaarlijks een bedrag
voor het schoonhouden van de graven en het on-
derhoud van de beplantingen op de graven, en wel
een bedrag van ƒ 10,—, ƒ 7,50, ƒ 5,— of f 7,50
op de zojuist respektievelijk genoemde kategoriën
als grafkelder, grafsteen e.d. Deze bedragen van
onderhoudskosten kunnen worden afgekocht, nl.
voor 30 jaar tegen betaling ineens van 20 maal het
jaarlijkse recht, en voor 10 jaar tegen betaling in-
eens van 9 maal het jaarlijkse recht.

Zoals reeds boven vermeld, gelden deze bedragen (en
de verordening) pas met ingang van de maand, die
volgt op de maand waarin de verordening koninklijk
is goedgekeurd.

ad 2. Vervuiling van bennen
De gemeente doorrijdend, treft men op vele plaatsen,
vooral in bermen en bermsloten, vuilnis, glasscherven,
blik, plastic zakken en overig afval aan. Blijkbaar zijn
sommige mensen (nog) niet erg milieu-bewust.
In dit verband wijst het gemeentebestuur dan ook op
de artikelen 52a en 52b van de Algemene Politiever-
ordening, welke inhouden dat het verboden is de zo-
juist genoemde afvalstoffen te plaatsen, neer te wer-
pen of uit te storten langs openbare wegen of op an-
dermans terrein (bv. gemeentelijk terrein als bermen).
Elke week komt de vuilnisophaaldienst afval ophalen;
bovendien is op zaterdagochtend van 10-12 uur en op
woensdag- en vrijdagmiddag van 3-5 uur de gemeen-
telijke stortplaats geopend.
Waarom, zo kan men zich afvragen, ontdoen sommi-
gen zich dan op voor anderen en voor de natuur scha-
delijke wijze van dat afval?
Het gemeentebestuur doet hierdoor in de eerste
plaats een moreel beroep op de vervuilers om bo-
vengenoemde handelingen te staken. Zo hiertoe niet
wordt overgegaan, zal tegen overtreders een strafver-
volging worden ingesteld!
Het is wenselijk dat vervuiling van bermen en/of
bermsloten zoals aan het Lekkebekje wordt vermeden.
Tenslotte dienen wij allen ervoor te zorgen dat de na-
tuur mooi en zoveel mogelijk onaangetast blijft. (De
onlangs gehouden schoonmaakaktie heeft al veel
goed gedaan in deze richting.)

Ter informatie wordt nog medegedeeld dat het ge-
meentehuis op vrijdag 20 april, maandag 23 april en
maandag 30 april is gesloten.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Goede Vrijdag (vrijdag 20 april)
10.00 en 19.30 uur ds. J. H. Jansen viering H. Avondmaal
Zondag 22 april (Ie Paasdag)
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink Paasjubel samen ook met de
Zondagsscholen m.m.v. De Kindercantorij
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink Paasdienst m.m.v. het Vor-
dens Dameskoor
Maandag 23 april (2e Paasdag)
10.00 uur gezamenlijke Paaszangdienst o.l.v. ds. J. C. Kra-
jenbrink m.m.v. Chr. zangvereniging Excelsior en de zang-
groep Medlerschool

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Goede Vrijdag 20 april
19.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier viering H. Avondmaal
Ie Paasdag 22 april
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. H. van Minnen van Eibergen
2e Paasdag 23 april
10.00 uur gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk ds. J.
C. Krajenbrink m.m.v. de Chr. Zangvereniging Excelsior

CHRISTUS KONINGKERK - VORDEN (dorp)
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Vigilie van Pasen
avonddienst om 20.00 uur. Op Paaszondag Eucharistievie-
ring om 10.30 uur; op Paasmaandag om 10.00 uur.

ST. ANTON1USKERK - VORDEN-KRANENBURG
Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag avonddienst om
19.00 uur. De Paaswake om 22.00 uur. Op Paaszondag Eu-
charistieviering om 8.30 en 10.30 uur; op Paasmaandag om
10.00 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

Donderdag 19 april van 18.00 uur tot maandag 23 april
23.00 uur dr. Sterringa, telefoon (05752) 1255
Vrijdag 27 april 18.00 uur tot maandag 30 april 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
Op 20, 21, 28 april dringende konsulten bij dienstdoende
arts tussen 9.00 en 9.15 uur. Op zondagen boodschappen
zoveel mogelijk tussen 9.00 en 9.30 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
21, 22 en 23 april tot dinsdagmorgen 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. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen '• avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten
De apotheek heeft op 20, 22, 23, 29 en 30 april zondags-
dienst. Op die dagen kan men aan apotheekdeur bellen
uitsluitend voor spoedrecepten.

MAATSCHAPPELIJK WERK
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsi»-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.
Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346;b.g.g. T)5750)2931

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

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: A. Wolsink en A. L. J. M. Bos; J. H.
Krijt en A. A. G. van de Meene; G. Wesselink en A. W.
Hiddink; J. Gotink en H. Weustman.
GEHUWD: Geen. OVERLEDEN: Geen.



Ibers
Uit de slagerij
Laat onze chef-slager uw P A AS DINER verzorgen !

VOOR EEN HEERLIJKE SOEP

OSSESTAART

500 gram 218
SCHENKEL

500 gram . 368
ONS BEKENDE

SOEPPAKKET 248
VOOR UW HOOFDSCHOTEL

500 GRAM RUNDERROLLADE

mager om te stoven, vanaf ., 488
VARKENSROLLADE
500 gram vanaf ... 498
WIENER SNITZELS
per 100 gram 140
MALSE BIEFSTUK
250 gram 398
HEERLIJKE ROSBIEF
500 gram 608
Verder hebben w/j voorradig bfank kalfsvlees, oesters
snifzels, ossefiaas, confrafi/ef, lamsv.'ees, runder- of
ka/fsfongen

BESTEL VROEGTIJDIG

uw paasrollade!
VOOR UW LUNCHSCHOTEL
150 gram SNIJWORST 98

150 gram HAM 129

100 gram GEKOOKTE LEVER 98

100 gram HEERLIJKE BACON 128

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 98

100 gram GEBRADEN ROSBIEF 158

300 gram GRONINGER BOERENLEVERWORST 149

100 gram GEBRADEN VARKENSROLLADE . 158

Van de Juweelbakker

Heerlijke slagroomtaart voor maar 398
Krenfebrood

heel kilo voor 245
Paassfof

met spijs voor 235
Pak TIJC zoufjes

van 72 voor 59
Grote ro/ Prince Fourre

van 125 voor 98
Bankefbakkerssprifs

groot pak voor 89
Fijne Duchesse bonbons

van 182 voor 139
Kersenbonbons

bakje a 150 gram voor 129
Bakje Fondanteitjes

200 gram 98
Voor de jeugd

Lemco knotsen 9 stuks 49

10 ka kei verse

kippen eieren
voor

slechts f 1.50
c *

UIT ONZE DIEPVRIES:

Pingo haantjes 7000 gram 325
Bifferballen

pak a 20 stuks voor 125
Krokeffen

pak a 10 stuks voor 165
Frikan dellen

pak a 4

Pafofes frites

heel kilo voor .. 159
Tam of mdd konijn

585
Spruitjes

zak a 500 gram van 198 voor 169
Heerlijke i/staart

298

Grote baal

zoute pinda's
normaal 1.95

nu f 1.39
Menfosrol/en

pak a 3 stuks van 90 voor 59
Parein pennywafels

10 stuks van 125 voor 98
Hel/erna 7 pak wafe/koeken en

7 pak Rondo's samen voor 89
Smiths Ring-Ling zout/es

per zak voor 55
Smifhs potato of paprika chips

grote baal voor 89
Chocolade repen

Van Houten 4 stuks .... 69
Hausf Toast

ovaal of vierkant, 2 pakjes 98
Vruchfenschf/fjes

lekker zacht snoepje 250 gram voor 98
PCD gemalen vacuüm koffie

500 gram voor 369
Grote fles Rem/a s/asaus

van 180 voor 139

DONDERDAG 19 APRIL

Koopavond
GOEDE VRIJDAG

Geopend
TOT 6 UUR

Fruifcockfai/

literblik van 219 voor 179
Ananas

literblik van 149 voor 98
Perziken

literblik van 149 voor 109
Si Si vruchfenlimonode

van 111 voor 79
De enige echte Seven Up

nu per fles 79
C/asse Royal bier

krat a 24 flesjes voor 725
Co/orno koffiemelk

literfles van 185 voor 149
Geurfs augurken

% literpot nu voor 159
Blikje asperges

van 145 voor ., 119
Moggi groente- of kippesoep

2 zakjes 98

Grote fles

Martini vermouth
van 6.05

voor f4.95
Sandeman sherry

van 780 voor 619
Rose Bisfro fafefwijn

per fles 189
Adel Rosa wijnen

diverse soorten voor .. 198
Jonker Fris appelmoes

literblik van 114 voor .. 98
Voor een hartig hapje <

Unox Weense worst/es van 739 voor 119

Groente en fruit
Heerlijke handsinaasappelen

17 stuks 198
Grote handsinaasappelen

per net 198
Verse ananas

per stuk 229
Golden De/icious

l V-; kg voor 198
Hollandse tomaten

per V2 kg 189
Donderdag

Kompleet Bami pakket per stuk 98
Vrijdag

Panklare worteltjes 500 gram 49
Zaterdag: Blanke champignons

(vroegtijdig bestellen) 200 gram 98



Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje en zusje
MONIQUE
J. W. Bijenhof
H. J. Bijcnhof-Bannink
Richard
Vorden, 10 M pri l 3973
De Stroct 26

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk danken
voor alle felicitaties, bloe-
men en kadoos die wij bij
ons huwelijk hebben
ontvangen
I 'rits en Ria Maandag
Zclhem, april 1973
Jo/.of Israëlstraat 19

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank voor de
felicitaties, belangstelling,
bloemen en kadoos ter gele-
genheid van ons huwelijk
ontvangen
Joop en Marietje v. Maren
Toldijk, april 1973
Weth. Massinkstraat 9

Voor uw blijk van mede.
leven dat wij mochten ont-
vangen na het overlijden
van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma
Willemina Adriana
Tennissen
Hengelo (Ov.:
Fam. D. Versfeege
Vorden:
Fam. P. G. H. van Asselt
Vorden, april 1973

Te koop 4 persoons bun-
galowtent met 2 luchtbedd.
Eenink
Het Kerspel 11

Gevraagd door dame vanaf
l aug. a.s. woonruimte
(ged. van huis of etage)
Brieven onder nr 35-3
buro Contact - Vorden

WERF/
Verf waar u zo feilloos
mee schildert, ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uw verfhande-
laar hééft Juweel verf l
Vraag ook naar die
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de
kleintjes!

Schildersbedrijf

J. M. üfferweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden
Te koop 2 in goede staat
zijnde kolenhaarden (grijs)
B. Voskamp 'de Voskuil'
Telefoon 1407

Te koop butagaskachel voor
caravan of tent nieuw en
een rookstoel
Gr. van Limburg Stirum-
straat 2 Vorden

Te koop jonge langharige
tackels kastanjebruin
A. J. Eggink Boskamp
Rietgerweg 4 Vorden

UW ADRES
voor de a.s. feestdagen
haantjes, kip en eieren
alles vers en goedkoop

Poeliersbedrijf

ROSSEL
Telefoon 1283

Te koop l persoons stalen
ledikant met matrassen f 25
Pr. Bernhardweg 4 Vorden

Wegens ^overkompleet te
koop z.g.a.n. gashaard f 175
't Kerspel 5 Vorden

Te koop Fiat 600
bouwjaar 1966
Het Kerspel 18 Vorden

Te koop gashaard Jaarsma
f 150, waskombinatie Dru
mat verwarming f 75
ten Tusscher-Wienk
De Stroet 14

Te koop weidewagen voor
25 koeien, voorzien van
vacuumleiding
H. Lichtenberg Lindesew. 5

Te koop z.g.a.n. handzaai-
machine, 3 pits butagasstel
wit, 3 paar voetbalschoenen
maat 37 38 en 39 en 3 paar
gymschoenen mt. 35 37 38
Borgonjen
Deldenseweg 4 Vorden

Vrijdagmiddag 20 april
(Goede Vrijdag)

na 12.30 uur

GESLOTEN
Doe-hef-ze/f
centrum
Harmsen - Vorden
Telefoon 05752-1486
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GER-JAN NIJLAND
en

JANNY VERMEER

hebben de eer u kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D.V. zal plaats vinden op donderdag 26
april a.s. om 11.30 uur, in het gemeentehuis
te Apeldoorn

De huwelijksinzegening zal plaats vinden om
12.15 uur, door de Weleerw. Heer A. Hagen-
doorn, in de Eben Haëzer Kerk, Smaragd-
straat 10 te Apeldoorn

Vor.len, Zutphenseweg 135
Apeldoorn, Apollolaan 24
April 1973

Receptie van 17.00-19.00 uur in Restaurant
'Het Posthuis' Koningstraat l

Toekomstig adres: Mercuriuslaan 41,
Apeldoorn

Geheel onverwacht werd uit ons midden weg-
genomen mijn lieve vrouw

LAURA THOMAS
echtgenote van J. O. Pet

op de jeugdige leeftijd van 23 jaar

Zij ruste in vrede

J. Olaf Pet

Vorden, 14 april 1973
Mispelkampdijk 38

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 19
april a.s. om 12.00 uur in de Ned. Hervormde
Kerk te Vorden
De begrafenis zal plaats vinden om 13.00 uur op
de Algemene Begraafplaats te Vorden
Nadien is er gelegenheid tot condoleren in de zaal
van restaurant 't Wapen van Vorden, Dorpsstr. 10
te Vorden

^VMMNM^^

SJOERD VAN DER HEIDE
en
RIA JANSEN

gaan trouwen op donderdag 26 april
's middags om 2.30 uur

Vorden, april 1973
Margrietlaan 2 - H.K. van Gelreweg 9

Toekomstig adres: De Boonk 21, Vorden

Receptie van 20.00 tot 22.00 uur in
'De Hoofdige Boer' te Almen

Architektenburo

Van Houte
Nieuwstad 47 - Vorden

gesloten
van 1 8 - 2 5 april

wwwwwww^^
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Inplaats van kaarten

Op Tweede Paasdag hopen onze lieve ouders
en grootouders

G. J. CiARSEN
en
(i. K. GARSEN-TER MATEN

hun 25-jarig huwelijk te vieren

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen

Marietje en Wim
Tonnie en Al ie
Henk
Marinus Wim Joke

Wichmond, april 1973
't Oortwien, Broekweg 2

Receptie 2e Paasdag van 15.00 tot 16.30 uur
in zal 'Den Bremer' te Toldijk

Vordense Winkeliers
Vereniging

WINKELSLUIJING

ZON- EN FEESTDAGEN '73

GOEDE VRIJDAG

donderdag 19 april koopavond t.m. 9 uur
Goede Vrijdag 20 april t.m. 6 uur open

speciaal
Mode
Voorjaar 1973

HEREN KOSTUUMS
moderne dessins en modellen

KOLBEftTS
in Wevenit, tweed
en corduroy

PANTALONS
in modern en klassiek

f59,50 f45,50 f32,50

TERLENKA

REGENJASSEN

Komt u ook eens vrijblijvend
kijken in onze sfeervolle
herenafdeling!

uu mm M
RAAOHUISSTR.. VORDEN

Blaze ostiium,
voor de
man die

weet
wat hij

wil
vyyyyyyyyyywywyyyyyyyy^^
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Woensdag 25 april hopen wij met onze kinderen
ons 12%-jarig huwelijksfeest te vieren.

Naast deze heugelijke gebeurtenis vieren wij te-
vens het feit dat wij 12% jaar de leiding hebben
in onze zaak 't Wapen van Vorden

F. P. SMIT
M. G. SMIT-WAHL
Evert-Jan
Marie-Anne
Maarten

Vorden, Dorpsstraat 10

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur

WJWWWWW^^

Gevraagd in herstellingsoord

'de Decanije'
te Vorden

71 Verp/eegsfer A en B
vanaf 35 jaar
om de direktie op te volgen

2) Verpleegster A of B

3) Verpleeghulp

Inlichtingen bij de direktie telefoon 05752-1481

AMe andere mannen adviseren wij;
probeer deze nieuwe stijl in de klassiek
sportieve lijn eens uit! Nieuwste mode-
effekten. In gedekte tinten. Een mode,
die mannen maaktl

Trefpunt van mode voor morgen

Onze kanforen zijn op

Goede Vrijdag
20 april 1973

de gehele dag GESLOTEN

De avondzitting wordt verschoven naar donderdag
19 april

Amro-bank
Nutsspaarbank
Rabobank Kranenburg
Rabobank Vorden

zeggen de Bataks In
Noord-Sumatra als ze
een feestmaal aanrich-

ten. De show wordt dan vanzelf gestolen door goed gebakken
brood. Zoals dat telkens weer het geval is met het brood van uw
Echte Bakker: het maakt elk ontbijt tot een banket, elk broodmaal
tot een happening. Vergast u vaak op het brood van die vakman:
adembenemende stoot boven de Gordel van Smaragd...

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

Fles HALFVETTE MELK van 74 voor 59

Unox KIP, GROENTE of TOMATENSOEP ..

HAANTJE 1000 gram van 359 voor

Fles SPAR SLASAUS van 144 voor

Fles SPAR UP of COLA van 79 voor

Fles WINNER KOFFIEMELK van 173 voor

79

318

128

69

149

Blik SPAR APPELMOES van 108 voor . 95

Zak POTATO of PAPRIKACHIPS nu

Fles MARTINI van 595 voor

Blik PERZIKSCHIJFJES nu

Pak MERGPLJPJES van 122 voor ...

150 gram HAM van 162 voor

1V2 kilo GOLDEN DELICIOUS

2 kilo SINAASAPPELS ..

79

495

155

98

135

169

198

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



welkeep
In verband mef Koninginnedag f30 april)

zijn al onze bedrijven

de gehele dag
GESLOTEN

Y.LC.

„De Graafschap" G.A.
te Ruurlo met vestigingen te
HENGELO GLD. — LINDE — RUURLO — VORDEN

HENGELO (GLD)

23 APRIL (2e PaasdagJ

Muziek :

THE EVENING STARS

3 bars vol gezelligheid

SCHRIJFMACHINES
Speciale aanbieding!
Remington Envoy
van 198 voor f 148,-
Remington Rivièra
van 198 voor f 162,.
Royal Signet
van 231 voor f 189,-
Remington 2000
met tabulator
van 315 voor f 235,-
Alles inklusief btw
Kantoormachinehandel

Ten Have - Locfiem
Walderstraat 8 - Lochem
Telefoon 05730-1667

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mesteryen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Te koop gevraagd

kasten, kisten, klokken
kabinetten, goud en zilver
en zolderopruimingen

M. J. Maas
Vordenseweg 2 Hengelo G
Telefoon 05753-1637

Voor het maken van japonnen
hebben wij plaats voor:

a. MODINETTES
b. LOCKSTER
c. STRIJKSTER
Eventueel ook part-time, doch
minimaal 20 uur per week

CONFECTIEBEDRIJF

Lammers
Raadhuisstraat 18 . Vorden

«BeteR wonen»

in kasteel voRöen
een unieke qeleqenheiö om te genieten van nieuwe wooniöeeen
m een histouische omoevinq

Rustieke kasten tapijten
Bankstellen qoRöijnstoffen
fauteuils etc. etc.

Entree volwassenen f 1,50
Kinderen f 0,50
(inklusief konsumptie)

Geopend: 23 april (Tweede Paasdag) 10.00-17.00 uur

24 april tot en met 28 april 14.00-22.00 uur

29 april en 30 april (Koninginnedag)
14.00-17.00 uur

wim polman
voRöen - WARnsvelö

fAWUWWHMMW^^^

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

GROTE PAARDENMARKT
MEIMARKT

op woensdag
25 april te
Hengelo G/d.

HENGSTENMONSTERING VAN DIVERSE

PAARDENRASSEN Marktvereniging

„AUTO-RISICO" Roermondsplein 20 . Arnhem - Tel. 085-422442

AGENTSCHAP VORDEN/HENGELO

Onderlinge Brandwaarborg
Maatschappij „Vorden"
Kantooradres: MEVR. TE PASKE, Almenseweg 27, Vorden, Tel. 05752-1597 (liefst 8-9 uur v.m.)

Catalogus-
prijs

t.m. f 5000,-
t.m'. f 7000,-
t.m. f 9000,-
t.m. f 11000,-
t.m. f 13000,-
t.m. f 15000,-

W.A.
premie
f 180,-
f 180,-
f 180,-
f 204,-
f 204,.
f 216,-

Land-
bouwers

f 420,-
f 444,-
f 492,-
f 552,.
f 600,-
f 720,-

Over. boven
20000 km

Tarieven voor verzekering van personenauto's ingaande 7 dec. 7972:
All-Risks-premie

Particul.
tot 20000 km

f 480,-
f 504,.
f 552,-
f 612,-
f 660,-
f 780,.

600,-
624,-
672,-
732,.
780,-

No-claimkorting na 2
verzekering» jaren
waarin schade-vrij
werd gereden
bedraagt:

900.-
25%

Indien u bij uw vorige maatschappij no-claim korting genoot, zijn wij bereid deze korting
volgens onze normen over te nemen
ft W.A.-dekking tot f 1.000.000,- ft Groene kaart gratis
ft Gratis extra ongevallen-inzittenden-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen
ft Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan

Meisje
Ga je de scH verlaten en zoek je
een leuke baan, kom dan eens inlich-
tingen vragen (b.v. in de paas-
vakantie) bij:

Confectiebedrijf Lammers

Wij hebben een klein gezellig atelier waar we
japonnen maken, waar je veel kunt leren en waar
je bovendien goed verdient

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Raadhuisstraat 18 - Vorden

GEVRAAGD:
voor onze nieuwe

DROGISTERIJ - PARFUMER1FZAAK
TE VORDEN

een vriendelijke, aktieve

verkoopster
Drogistdiploma of ervaring in onze
branche strekt tot aanbeveling

Zij die houden van een gezellige
werkkring en wonen in Vorden of
direkte omgeving, solliciteren naar:

J. G. W. TEN KATE
Drogisterij Het Groene Kruis
Rijksstraatweg 60 - Warnsveld - Tel. 05750-4575

l sportschoenen

is een begrip in de gehele wereld
De vraag naar QUICK SPORTSCHOENEN stygt voortdurend

Daarom zyn in alle produktie-afdelingcn nog vele plaatsen vnj
voor: i

MANNELIJKE EN VROUWELIJKE

MEDEWERKERS
tot 45 jaar

Wij bieden u: VAST WERK
GOEDE VERDIENSTEN
GOEDE SOCIALE VOORZIENINGEN
WINSTDELING
MOGELIJKHEDEN TOT TARIEFWERK

Qulclt
é

SPORTSCHOENFABRIEK B.V.
Hengelo Gld. - Telefoon 05753-1717
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NIEUWS VAN

DE KERKEN

PASEN 1973

Pasen is het hét feest van de kerk. Het is dan ook heel be-
grijpelijk, dat in vele kerken zangkoren feestelijk meezingen
in de diensten op de Paasdagen. Zo zal o.m. de Chr. Zang-
vereniging Excelsior meewerken aan de dienst op de Ie
Paasdag in de plaatselijke Gereformeerde kerk. Ook aan de
diensten in de Hervormde dorpskerk hopen verschillende
koren mee te werken. De Kindercantorij zingt mee in de
Paasjubel op de vroege morgen van de Ie Paasdag (8.30 uur)
Pasen is ook een morgen-feest! Het Vordens Dameskoor
zingt in de Paasdienst van 10.00 uur. Op de 2e Paasdag ho-
pen mee te werken aan de gezamenlijke Paas-zangdienst: een
zanggroep van de Medlerschool en de Chr. Zangvereniging
Excelsior. (Zie voor de kerkdiensten rond Pasen in de Her-
vormde kerk ook de advertentie in dit blad.)

PAASJUBEL

Samen met de kinderen van de Zondagsscholen (dorp, Med-
ler en Wildenborch) wordt op de Ie Paasdag om half negen
een Paasjubel gehouden in de Hervormde kerk. De kinde-
ren van de Zondagsscholen verzamelen zich in en bij het
katechisatielokaal en gaan om half negen samen met leid-
sters/leiders de kerk binnen. De kinderen worden vóór
half negen verwacht. Iedereen, klein en groot, is zeer wel-
kom in deze Paasjubel.

LAATSTE RONDEN VASTENAKTIE

In het Paasweekend zal het dekenaat Zutphen moeten laten
zien dat men kan waarmaken wat men heeft beloofd: de
stichting van een sociaal centrum in Tswanaland in Zuid-
Afrika. De zwarte bevolking van het gebied heeft in de af-
gelopen jaren de helft van de bouwkosten bijeengespaard.
Het dekenaat Zutphen heeft toegezegd de andere helft te
betalen.

In de eerste twee rondes van de Vastenaktie is dat bedrag
nop n ie t bijeengekomen. Men wacht echter vol vertrouwen
het Paasweekend af, overtuigd dat de derde en laatste
ronde het ontbrekende bedrag zal opleveren,
l i e t sociaal centrum in Twanaland, waar de negers in grote
armoede en onderontwikkeling leven, is bedoeld voor de
allereerste medische verzorging en voor onderwijs, ook in
hygiëne en voedingsleer. Men kan per giro geld storten of
overmaken. Dat moet dan naar giro 5850 „Vastenaktie
Utrecht" onder vermelding van Projekt Dekenaat Zutphen.

Uitvoering
De jaar l i jkse u i t v o e r i n g van de muziekvereniging Sursum
Corda (op vrijdag- en zaterdagavond jl.) die werd gehouden
in het Jeugdcentrum, trok op beide avonden ruim 450 be-
zoekers.

Voor de pauze werd er een muziekprogramma gebracht. On-
der leiding van dirigent H. van Loo uit Oldebroek werden
verschillende koralen, marsen etc. ten gehore gebracht. Het
moderne nummer „Mixed Pickles" viel bij de aanwezigen
zeer in de smaak.

Direkt na het muziekprogramma kwamen de tamboers van
Sursum Corda (instrukteur H. Kraxner) o.l.v. tamboer-maitre
B. Wunderink in aktie. Ook zij oogsten met hun optreden
veel sukses. Het majorettekorps van Sursum Corda zal ko-
mende zomer in nieuwe uniformen verschijnen. Speciaal
voor deze uitvoering was alvast één uniform gemaakt, zodat
de aanwezigen konden zien hoe deze majorettes er in de
toekomst uit zullen zien.

Het programma voor de pauze werd besloten met een piano-
madley gespeeld door Monique Denkers.

Na de pauze was het de beurt aan de toneelvereniging COC
uit Holten. Deze in Vorden niet onbekende vereniging liet
de zaal zo nu en dan f l ink lachen tijdens de opvoering van
het blijspel „De Zeeuwse gouvernante". Na afloop bracht
voorzitter M. Gotink allen dank voor het slagen van deze
avonden. Voor de dames van de dirigenten waren er bloe-
men.

Feestavond
Op zaterdag 14 april hield de Vereniging voor Gehandikap-
ten Zutphen en Omstreken in café de Pauw te Warnsveld
haar jaarlijkse feestavond.

Om 8 uur opende voorzitster mevr. Steenman deze avond
met allen hartelijk welkom te heten. Zij dankte fabrikanten,
winkeliers in Eefde, Zutphen, Gorssel, Warnsveld, Vorden
en ver daarbuiten voor hun spontane medewerking door het
beschikbaar stellen van kadoos voor het samenstellen van
een verloting ten bate voor het doel waarnaar de vereniging
streeft. Hierna gaf zij het cabaretgezelschap „De Club van
500" de gelegenheid hun zang, muziek en konferences ten
beste te geven hetgeen bij iedereen erg in de smaak viel
vooral Gul van Brakel als het boertje van buuten oogstte
nogal bijval.

Hierna volgde een gezellig bal met medewerking van The
Music Makers uit Zutphen. Tot in de eerste uurtjes ging dit
feest door waarna de voorzitster sloot met allen te danken
voor de grote opkomst en wenste allen wel thuis. De vereni-
ging mag terugzien op een welgeslaagde feestavond.

Paasvuur
l c Paasdag zal er 's avonds op de Banenkamp te Kranenburg
een groot Paasvuur worden ontstoken. Medewerking zal
worden verleend door het dames- en herenkoor van de St.
Antoniuskerk te Kranenburg welke enkele liederen zullen
zingen.

Kranenburgs Belang, welke dit organiseert, verzoekt ieder-
een die nog brandbaar afval heeft, dit naar de Banenkamp
te brengen.

Damrubriek
In deze rubriek willen wij eens de klemstand bespreken
Zwart heeft een dam op 46 en een schijf op 15. Wit een
dam op 24 en een dam op 49 en een schijf op 25.
Wit speelt eerst 25-20 (de zwarte schijf wordt inge-
klemd) als wit deze zet niet doet of te laat, offert zwart
schijf 15 en er blijft slechts een gewone remisestand
over. Zwart is nu gedwongen 46-5 te spelen (want zet
hij zijn dam los dan volgt 24-35) Wit speelt nu 49-44
die tempozet of tussenzet is nodig om aanstonds op het
goede moment de vangstelling gereed te hebben. Er
volgt verder: 5-46 44-35 46-5 en 20-14
De stand van het probleem in Contact van 15 maart
zwart 12 schijven op 6 7 9 12 13 14 17 18 22 23 28 35
wit 12 schijven op 15 21 24 29 32 34 37 38 40 42 44 49
De oplossing: 15-10 14x5 44-39 35x33 37-31 17x48 49-44
48x19 44-39 23x43 32x3 33x42 of 43x32 3x28
Er was dit keer slechts één goede oplossing van H. Gro-
tenhuis ten Harkel

zwart

wit

Ons nieuwe probleem:
Zwart 7 schrjven op 8 14 15 18 23 26 en 28
Wit 7 schijven op 25 29 31 37 39 42 en 48
Wit speelt en wint.

Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Paardenqport
Op zaterdag 31 maart hebben op het weiland van de
fam. De Jong weer een aantal ruiters de punten be-
haald in dressuur en-of springen. Keurmeester was de
heer Stegeman uit Ruurlo^Geslaagd voor de BI dres-
suurproef voor pony's ziji^Blarian Maalderink met Po.
laris en Bert Wagenvoor^met Dino. Voor de caprille-
proef voor pony's: Hans Wagenvoort met Sandy. Voor
de BI dressuurproef voor paarden: M. Roeterdink met
Yvonne. Voor de B2 dressuurproef en het B springen
G. Wunderink met Shadow en Sunny. De volgende proef
mogelijk om punten te behalen zal zijn 21 april

Voetbal
KLEINE MAAR VERDIENDE NEDERLAAG
VAN VORDEN

Vorden l verloor zondagmiddag met het kleinst mogelijke
verschil (l—0) in Ulft tegen Ulftse Boys. Voor de rust had-
den de bezoekers nogal last van de felle wind. Hierdoor kon
Ulft het heft in handen nemen. De thuisclub was sterker
maar aanvallend niet bijster gevaarlijk. Kansen waren er dan
ook nauwelijks. Ook Vorden slaagde er aanvallend niet in
een gevaarlijk vuist te maken. Vlak voor de rust raakte de
Vordense doelman Bouwmeester dermate geblesseerd dat hij
zich in de tweede helft moest laten vervangen door veld-
speler Johan Eggink.
Het uitvallen van Bouwmeester kwam Vorden duur te staan.
Na tien minuten liet Eggink een voorzet van rechts los waar-
door de rechtsbinnen van Ulft vrij gemakkelijk kon scoren.
Na dit doelpunt werd Vorden sterker. Er ontstonden wel
enige kansen, zo bv. een bal van Holsbeke tegen de lat, tot
scoren kwam men echter niet. Bovendien moest de Vordense
achterhoede zeer attent blijven bij de tegenaanvallen van
Ulft. Het bleef evenwel bij l—0. Gezien het samenspel van
de thuisclub een verdiende zege.

RATTI — SOCII 4—2

Ratti heeft op eigen terrein een vedienstelijke wedstrijd ge-
speeld tegen het bezoekende Socii uit Vierakker-Wichmond
en hield door een A—2 zege de puntjes thuis. Het degrada-
tiespook is hierdoor voorlopig verjaagd vooral omdat rode
lantaarndrager Gaanderense Boys in Klein Dochteren een
gevoelige 5—l nederlaag leed.
De gasten startten in vlot tempo ,maar hadden vrouwe For-
tuna niet op hun hand. Een keihard schot belandde tegen de
paal, terwijl even later ook een zuiver doelpunt door de ar-
biter wegens vermeend buitenspel werd afgekeurd. Hierna
kwamen de Kranenburgers aan bod. Koers gaf Haverkamp
een afgemeten pass en deze opende voor de Rattianen de
score met een fraai doelpunt l—0. Drie minuten later lag
de gelijkmaker echter achter doelman Roelvink, dankzij een
fraaie kopbal rechtstreeks vanuit een hoekschop gescoord
door Socii's middenveldspeler Arendsen l—1. René Eykel-
kamp zorgde door goed doorlopen ervoor dat de groenwitten
weer een voorsprong kregen 2—l, waarna Huitink nog voor
rust met een prachtige kopbal de score verhoogde tot 3—1.
In de laatste minuut voor rust reduceerde Arendsen de ach-
terstand voor Socii tot 3—2 toen hij vanuit een vrije trap
nog net een opening zag tussen het bekende muurtje.

De tweede helft was nauwelijks begonnen of Ratti kon door
René Eykelkamp een vierde doelpunt scoren 4—2. Socii
liet de moed niet zakken maar de aanvallen waren te door-
zichtig. Aan de andere kant wist de thuisclub door snelle
akties de kostbare voorsprong te behouden, zodat men met
de 4—2 eindstand best tevreden was.

Nieuwe trainingspakken v.v. Vorden

Het tweede elftal afdeling zaterdag van de v.v. Vorden sho wde een dezer dagen de ontvangen trainingspakken

Vorden 5 behaalde kampioenschap

Het 5e elftal van de v.v. Vorden welke in haar afdeling het kampioenschap behaalde.

Touwtrekken
Het nieuwe seizoen voor de touwtrekploegen in de 640 kg
klassen is zondagmiddag jl. begonnen in Zelhem. De 'l1"l V
Oosterwijk had de organisatie van deze première, die in alle
opzichten een sukses is geworden. Er waren veel spannende
wedstrijden te zien, het weer werkte goed mee en de deel-
name van de ploegen en de belangstelling van het publiek
was groot. Dankzij een uitstekende organisatie, de keurig
uitgezette banen, het gladgeschoren terrein konden de meer
dan veertig wedstrijden in vlot tempo worden afgewerkt.

In de 640 kg A-klasse zorgden Bekveld en Vorden voor een
ondraaglijke spanning. Na een minutenlange strijd kon het
Bekveldteam de punten mee naar Hengelo nemen en werd
tevens winnaar in deze klasse. Heure uit Borculo, Ketels uit
Zieuwent en Noordijk trokken in de middenmoot en waren
goed aan elkaar gewaagd.

Zes ploegen namen deel in de B-klasse, waar Eibergen met
kop en schouders boven de rivalen uitstak. Alleen in de ont-
moeting tegen Vorden - dat een sterk achttal op de been
had gebracht - moest men een veer laten. Niettemin was de
eerste prijs voor de club uit Eibergen. Warken kwam goed
mee en klasseerde zich als runner-up gevolgd door Vorden,
Bathmen, DVO en Oosterwijk moesten met lagere klasserin-
gen genoegen nemen.

In de 640 kg C-klasse bleek Jonge Kracht uit Meddo-Win-
terswijk heer en meester en trok alle tegenstanders over de
streep. De Beltrumse Bizons en Houvast uit Nettelhorst-
Lochem kwamen verrassend voor de dag en noteerden res-
pektievelijk een tweede en derde plaats. Bathmen en Eiber-
gen deden weinig voor elkaar onder en eindigden als vierde
en vijfde.

Het eerstvolgende toernooi zal plaatsvinden op zondag 23
april (2e Paasdag) te Winterswijk, organisatie TTV Jonge
Kracht te Meddo. Dit is het tweede toernooi voor de ploe-
gen in de 720 kg A-, B- en C-klasse, de 560 kg klasse en
de Jeugdklasse.

Volleybal
Dames eerste klasse. In deze klasse behaalden de dames van
Hansa uit Zutphen het kampioenschap door een 3-0 zege
op DVC uit Dieren. Het Vordense DASH l kreeg geen vat
op het goede spel van de Wilhelmina-reserves die met 3-0
de puntjes in Zutphen hielden. Bruvoc uit Brummen was
behoorlijk op dreef en kwam tot een 2-2 puntenverdeling
met het eerste van Wilp.

Heren eerste klasse. DASH l klom enkele plaatsen op de
ranglijst dankzij een volkomen regelmatige 3-0 zege op Han-
sa 3 uit Zutphen. Laatstgenoemden zitten nu in de gevaren-

zone en moeten terdege op hun tellen passen om niet te
degraderen. WIK uit Steenderen kwam eveneens tot een
2-2 gelijkspel tegen Tsala 4.

Dames tweede klasse. DASH 2 maakte een slechte beurt te-
gen Hansa 2 en verloor met 0-3. Overigens bezetten de
Hansa-reserves de tweede plaats achter het favoriete WIK l
uit Steenderen. De Steenderense dames gaven ook nu hun
mooie kans op het kampioenschap niet uit handen en won-
nen met 0-3 van Wilhelmnia 4. Wilhelmina 5 moest met 1-2
de punten aan Harfsen laten terwijl de Valto-reserves met
0-3 sneuvelden tegen Hansa 3.

Heren derde klasse B. Rheden 2 zegevierde met 3-0 over
DVO, terwijl Bruvoc 3 met dezelfde cijfers SSVZ een lesje
gaf. DVC 3 won met 3-0 van Valto 2.

Dames derde klasse A. Ook hier ging het bij DASH 3 ze-
ker niet van een leien dak j e. De Vordenaren verloren met
3-0 van Hansa 5. Bruvoc 2 ging ook voor de bijl tegen
DVC 2 met dezelfde cijfers en Wilhelmina 6 moest met 1-2
de zege aan Voorst laten. Harfsen 2 verloor met 0-3 van
Hansa 4.

Dames derde klasse B. Hier werd alleen de ontmoeting ge-
speeld tussen Wilhelmina 8 en Hansa 6 uitslag 0-3.

Motorsport
Markelo met zijn unieke staat van dienst ten aanzien van
de organisatie van internationale motorcross toppers - zes
Grand Prix, een Trophée des Nations en een Motocross des
Nations - gaat 2e Paasdag de roemruchte traditie voortzet-
ten met een geweldig motorspektakel. Ook nu weer zullen
duizenden motorfans getuige zijn van uitzonderlijke kracht-
metingen.
Het met veel zorg samengestelde internationale 500 cc veld
telt een aantal grote talenten waaronder de Amerikaan Jim
Pomeroy (Bultaco) die 18 april jl. bij de GP van Barcelona
als tweede finishte. Ondanks het grote aantal wedstrijden
dat met Pasen in Europa gereden wordt, zijn vijf beroemde
Zweden gekontrakteerd waarvan Aberg, Krink en Hammer-
gren in eerste instantie genoemd moeten worden. Bij het
Belgische kontingent zien wij o.a. Sylvain Geboers. Of hij
zal starten staat te bezien in verband met een blessure. In dit
illustere gezelschap zullen zowel Gerrit Wolsink als Fans
Sigmans zeker niet uit de toon vallen. De recente, zeer op-
vallende verrichtingen van beide cracks garanderen prachtige
motorsport. In deze klasse zijn 29 vertrekkers.
Ook dit jaar zullen de zijspankombinaties (27) acte de pré-
sence geven. De grote mannen zijn hier onze nationale kam-
pioen '72 Broer Dirkx, Jan ten Theije, Fons van Heugten e.a.
Het programma brengt voorts een vloot 250 cc machines
aan de start. In verband met het grote aantal (68) zullen de
A-junioren twee series rijden met een finale.
Ook dit jaar weer een doordacht sterk gekomponeerd moto-
crossfestijn, dat liefhebbers uit het gehele land naar de He-
rikberg te Markelo zal trekken.



Aktie voor blinde
vrienden van
Jan Lenselink
Tijdens een speciale bijeenkomst heeft het bestuur van de
Jeugdsoos Vjoe dinsdagavond het resultaat bekend gemaakt
van „48 uren plaatjes draaien" t.b.v. de blinde vrienden van
Jan Lenselink in Perzië. Het eerste begin van deze aktie
bracht ruim ƒ 800, — op. Zij die nog een gift willen storten
kunnen dit doen d.m.v. overschrijving via de Rabo-bank
Vorden gironummer 862923.

Het plaatjes draaien begon reeds vrijdagavond om 20.00 uur
toen ds. J. C. Krajenbrink het startsein gaf en. Jan Meys de
eerste 12 uren ging volmaken. Een dag daarvoor zag het er
minder hoopvol uit voor de organisatoren. Toen bleek nl.
dat de aktie niet in de Jeugdsoos gehouden kon worden van-
wege de uitvoering van de plaatselijke muziekvereniging
Sursum Corda. Dankzij de bereidwillige medewerking van
de voetbalvereniging Vorden alsmede het kollege van B & W
konden toen de plaatjes in De Springplank gedraaid worden.
Nadat Jan Meys het spits had afgebeten was het de beurt
aan B. Mombarg. Ondertussen vond een huis-aan-huis kol-
lekte plaats die ca ƒ 450, — opbracht.

De derde d.j. die in De Springplank de mikrofoon ter hand
nam was de bekende Eric Heipaal. De stemming werd nog
verhoogd door het optreden van akkordeonist Besselink en
kunstfluiter J. Dadema.
De laatste 12 uren werden volgemaakt door Willem de Peuk
(sinds een jaar al de vaste d.j. van Vjoe). Joop en Jan Gol-
stein traden gedurende de show op als verzorgers van de
inwendige mens en technische apparatuur.
Het bestuur van Vjoe toonde zich zeer erkentelijk voor de
medewerking van de v.v. Vorden, het kollege van B & W, de
brandweer, de firma's Polman en Boerstoel, zonder wiens
medewerking deze aktie niet had kunnen slagen.

Sparta organiseert
boswandeling
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan is de Vordense
gymnastiekvereniging Sparta de organisatie toegewezen van
de Bondswandeldag. Deze wandeldag die in eerste instantie
gehouden zou worden op 13 mei is i.v.m. moederdag ver-
schoven naar zondag 6 mei.
Het behoeft nauwelijks een betoog dat Sparta danig in haar
nopjes is met de opdracht van het KNGV, juist doordat de
omgeving van Vorden zich bijzonder leent voor het organi-
seren van een dergelijk wandelevenement. Vele gymnastiek-
vereniging uit de Graafschap zullen, zo werd ons medege-
deeld, naar Vorden komen.

De tocht is echter ook bedoeld voor andere dan turnvereni-
gingen. Zelfs kan men individueel meelopen. Men kan kie-
zen uit drie afstanden nl. 10, 15 en 20 km. De start is bij
het gymnastieklokaal vanaf 13.00 uur. Kinderen t.m. 11 jaar
mogen max. 10 km lopen. Kinderen t.m. 15 jaar max. 15 km.
De kosten om mee te doen zijn bijzonder laag gehouden.
Tot en met 15 jaar nl. ƒ 1,25 en boven 15 jaar ƒ 1,40.
Ieder die de tocht volbrengt ontvangt een speciale jubileum-
medaille met lint terwijl iedere deelnemende vereniging een
herinneringsplaquette in ontvangst mag nemen.
Het sekretariaat van deze wandeltocht is gevestigd bij de
heer A. R. Sikkens, Mispelkampdijk 48 telefoon 1926. Hier
kan men zich opgeven en tevens alle inlichtingen krijgen
over deze Bondswandeldag.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMTPETTITE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Sloetjes-Harmsma 2-0; Ros-
sel-Wentink 1-1; Esselink-Breuker 1-1; Hesselink-Wiersma
0-2; Klein Kranenbarg-Oukes 1-1.

Geslaagd
Aan de rijksuniversiteit te Utrecht slaagde onze vroegere
plaatsgenoot de heer A. D. Smeenk met geneogen voor het
doctoraal examen scheikunde.
Voor het praktijkdiploma typen (300 aanslagen per minuut,
blind l O-vingersysteem) slaagden de volgende kandidaten uit
Vorden, van het instituut Gulden Loon te Winterswijk: Wil-
lie Heuvelink en Freddy Wissink.
Aan Bakker's Culinaire Vakschool in Groningen is de heer
G. Oplaat (Wildenborch) geslaagd voor het examen groot-
keukenkursus.

Uitvoering
In zaal Schoenaker hielden de leden van de buurtvereniging
Kranenburgs Belang hun jaarlijkse feestavond, die druk be-
zocht werd.
Voorzitter H. Wiggers sprak een kort welkomstwoord. Nadat
iedereen van een traktatie was voorzien kwam de Hengelose
Toneelvereniging op de planken met het oer-komische stuk
in twee bedrijven „Oh, die mannen". De Hengelose ama-
teurs hebben, dankzij de uitstekende rolvertolking veel eer
ingelegd met dit stuk, dat de lachspieren wel in beweging
bracht. De heer Wiggers offreerde de dames na afloop een
bloemetje en was de tolk van allen toen hij de speelsters en
spelers hartelijk dankte.
Na de pauze werd er nog tot in de kleine uurtjes gedanst
ondre muzikale begeleiding van de Woodpeckers.

Eierzoekwedstrijd
Door de buurtvereniging Kranenburgs Belang zal op Ie
Paasdag weer de traditionele eierzoekwedstrijd voor de jeugd
worden gehouden. Het bestuur heeft de groepen in twea
kategorieën gesplitst nl. een groep in de leeftijd van 4-6 jaar
en een groep van 7-12 jaar. Dit is gebeurd om ook de klei-
neren een betere kans te geven rustig de verstopte eieren
te zoeken. De eieren zullen in een bos in de omgeving wor-
den verstopt.

Vanaf half twee kan men zich voor deelname opgeven bij
café Schoenaker. Om twee uur zal de jeugd op het zoekter-
rein worden „losgelaten". Er zijn mooie prijsjes beschikbaar.
(Zie de advertentie in dit nummer.)

Forumavond
vakcentrales
De plaatselijke samenwerkende vakcentrales in de gemeente
Vorden t.w. NVV, NKV en CNV, belegden tesamen een
forumavond op dinsdag jl. in 't Wapen van Vorden om
eenieder de kans te geven om over alles wat hem bezighoudt
te vragen, te praten of te diskussiëren over de woningbouw
het onderwijs, de rekreatie, de werkgelegenheid, de gezond-
heidszorg en de welzijnsopbouw in de gemeente Vorden
Ter bespreking van een en ander was een forum gevormd
bestaande uit de navolgende personen: G. J. Bannink loco-
burgcmeester; L. v. d. Broek voorzitter van de woningbouw-
vereniging Thuis Best; J. Blok konsulent voor de samenle-
vingsopbouw in Oost-Gelderland; P. de Vries hoofd afde-
ling sociale zaken in de gemeente Vorden; N. Reehorst
vertegenwoordige GAB te Zutphen; de heer Schoolderman
namens de middenstand te Vorden; P. Grund distriktsbe-
stuurder van het CNV en J. Broens distriktsbestuurder van
het NKV.

Ter inleiding tot de gesprekken gaf de heer J. Broens een
kort overzicht van de situatie waarin de gemeente Vorden
verkeert ten opzichte van de ontwikkelingen welke zich vol-
trekken in het gebied van de Oude IJsselstreek en het gebied
Zutphen. Vorden, een dorp van ongeveer 7300 inwoners, en
een grootte van 5726 ha, is wat de werkgelegenheid aangaat
ondergebracht onder het Gewestelijk Arbeidsbureau te Zut-
phen. Wij zijn er bij betrokken, aldus spreker, wat er ge-
beurt in de gemeente waarin wij wonen en werken, ook wat
de toekomst van onze kinderen betreft. Een reden van zorg
betreft de werkloosheid. Men dient aan het werk te blijven
wil een gemeente goed uit de verf komen. Men dient de
beschikking te hebben over ruim ingerichte industrieterrei-
nen en dient men de beschikking te hebben over voldoende
goed geschoolde werknemers. Om dit te verwezenlijken die-
nen de omliggende gemeenten tot samenwerking te komen
Spreker vond het jammer dat er nog zoveel rivaliteit bestaat
bij de verschillende gemeenten. Willen de gemeenten tot een
goede ontwikkeling komert dan moet dit geschieden door
een goed samenspel tussen overheid, werkgevers en werkne-
mers. Alle krachten dienen te worden gebundeld.

Onder voorzitterschap van de heer P. Grund beantwoordde
het forum de vele gestelde vragen over werkgelegenheid, de
welzijnsopbouw en de woningbouw.
Het was jammer dat niet meer belangstellenden deze forum-
avond hebben bijgewoond aangezien de wegblijvers vele za-
ken, ook wat de gemeente Vorden betreft, hebben gemist.
Over de inspraak van de vakbeweging op de verschillende
gemeentelijke aangelegenheden werd langdurig van gedach-
ten gewisseld. Het was dan ook een leerrijke forumavond.

Vergadering
waterschap van de
Baakse
Op de gehouden vergadering van het waterschap van de
Baakse Beek deelde watergraaf mr Van de Wall Bake mede,'
dat in samenwerking met de gemeente Vorden de brug over
de Schoneveldsdijk, die loopt vj^ket Medler naar Barchem
vervangen is door een duiker, ^^weg is dezer dagen weer
geopend.

Het waterschap gaat ook de kroosvorming bestrijden met
een speciale machine. Het waterschap doet daarmee aan
milieubescherming, want daardoor zal het gebruik van che-
mische middelen nog meer beperkt kunnen worden. Volgens
mr v. d. Wall Bake zal men in de toekomst toch meer van de
chemische op de mechanische toer moeten overgaan. De
aanschaf van de machine wordt mogelijk door een finan-
ciële meevaller bij de verbeteringswerken. Men heeft de ba-
lans opgemaakt en is tot de konklusie gekomen dat het werk
ƒ 180.000, — is meegevallen. Daardoor is een lening van een
ton niet nodig en blijft tachtig mille over voor de nieuwe
kroosmachine. Het apparaat zal vermoedelijk wel wat duur-
der worden. De technische dienst bereid een voorstel om de
machine aan te schaffen voor. De kroosmachine zal volgens
de watergraaf worden gestationeerd in Baak, waar bij het
;emaal zich regelmatig een grote hoeveelheid kroos en an-

dere ongerechtigheden ophoopt. Waarschijnlijk zal in de
toekomst nog een tweetal kleinere installaties worden aan-
geschaft, die elders in het gebied van het waterschap gesta-
tioneerd kunnen worden. De aanschaf van een kroosmachine
s volgens hoofd technische dienst Van Halst veel ekono-

mischer dan het gebruik van kranen. De door de maaiboot
osgemaakte sugstantie wordt op het ogenblik namelijk met

apparatuur van derden bij de gemalen weggeschept. De heer
Van Halst waarschuwde nog eens voor de plastic zakken, die
iet waterschap voor grote problemen stellen. Als de zakken
namelijk voor de sluizen of het gemaal komen, slaat de hele
•>oel dicht. Over het gebruik van chemische middelen zei
de heer Van Halst: „Er mag best wat begroeiing komen,
angs de beken hoeven ook geen gazons te liggen zoals men
vroeger wel gedacht heeft".

De post onvoorzien is gegroeid tot ƒ 53.000, — , verder is de
post voor elektriciteit erg meegevallen. De reserve is met
ƒ 35.000, — gegroeid tot 51 mille, zodat men bij eventuele
hoge waterstanden even vooruit kan voor wat de stroom-
voorziening van de gemalen betreft.
De watergraaf kon meedelen dat de begroting 1973 en de
rekening 1971 zijn goedgekeurd. De verbeteringswerken in
Wolfersveen zullen over een maand gereed zijn. Het water-
schap zal bezwaar maken tegen het zuiveringsplan van het
zuiveringsschap Oostelijk Gelderland. Er zitten volgens de
watergraaf enige onnauwkeurigheden in het plan voor wat
betreft de hoeveelheid water die het waterschap te verwer-
ken krijgt, uit de overstort van de zuiveringsinstallaties.

Aan het pootvosfonds van de Berkel wordt opnieuw voor
een periode van 6 jaar het visrecht verleend. Dat gaat 'het
pootvisfonds ƒ 950, — per jaar kosten. Men betaalde tot
dusverre ƒ 500, — . Voor die hogere huursom krijgt men ech-
ter meer visplaatsen. Volgens de watergraaf is sinds de zui-
veringsinstallaties in Lichtenvoorde en Ruurlo optimaal wer-
ken. het water in Veengoot en Baakse Beek aanzienlijk scho-
ner geworden. Men is nu bezig met het uitzetten van poot-
goed. De watergraaf had gegronde hoop dat de vis ook in
leven zal blijven.

Trekking verloting
Trekkingslijst KWF-loterij (kankerbestrijding). Hoofdprijs
25.000 gulden (over deze prijs moet door de winnaar 25%

loterijbelasting worden betaald) 206360; tweede prijs 15.000
gulden (over deze prijs moet door de winnaar 25% loterij-
belasting worden betaald) 337275; geldprijzen van 100 gul-
den alle loten eindigende op 6218; geldprijzen van 10 gul-
den alle loten eindigende op 114.

Moeilekheden
in onze tied

April 1973.

Vergangen wekke bun'k es effen bi'j de Brinkman's anegaon
- ik was d'r in lange tied niet ewes. Zie bunt een ende jon-
ger azze wi'j - um zoo te zeggen - van een volgende gene-
ratie, maor wi'j hebt altied bezunder goed met mekare prao-
ten können.
Et was net of Derk disse keer anders was as anders, en al
gouw kwam et 'r uut - hie had zik gruwelek heilig emaakt
en dat was niks veur um - hie had d'r nog las van, 't lek
mien toe dat e bli'j was dat e zik es uutpraoten kon en
heurn wol wat ik d'r van zei-e. Hie had zik een ander huus
ekoch um wat meer ruumte en vri'jheid te kriegen. Dat huus
had veertig jaor estaon - daor mos wat an gebeurn. Dat kon
e ongeliek doen - eenvoudig repareern wat kapt was, en
wieter alles zoo laoten. Maor hie wol ok wel graag verwar-
ming an laoten leggen - dan mos de schoorsteen d'r uut en
kwam i'j van 't eene in 't andere. En aover tien jaor zol e
zeggen: „ha'w dit en dat toe maor meteene edaon - toe
wazze wi'j toch an 't brekken". Zoodoende hadden ze beslo-
ten um wat hooger in de boom te zitten as at d'rek neudig
was. Dat brach wel meer werk met en de loonen wazzen
hoge, maor dat had niks te beduun at 'r veur goed geld ok
maor goed ewerkt wodden.
De bazen wazzen wel van goeie wille, maor met de knechts
mos i'j gewoon geluk hemmen. Wat heele goeien - n iks van
te zeggen - maor sommigen mos i'j met verdriet zien kom-
men. En nou was Derk de galle aoverelopen. 's Avends, nao
zien werk was e effen gaon kieken of e wat doen kon en
wat't den dag gebeurd was. Een bejoarde buurman wis d'r
alles van, d'r was een jonge keerl ewes, maor die had volle
met een sigaretjen an bi'j de radio ezetten of veur et raam
stoan kieken naor wat andere mensen deden. „Ik bun wel
een oldc keerl" had e nog ezeg, „maor hie was met mien
no$ niet klaor ewes!" En toe Derk es bekekken had wat die
man daags had uutevoerd was e naor de baas ejach en had
ezeg: „A'j mien die keerl weerstuurt schup ik um de straote
op en ouw d'r bi'j!" Toe was e weer naor huus egaon - de
heiligheid was aover - de sacherijn ebleven. en nou wol e
wel es heurn wat ik daor van zol zeggen. ,.Wat dech zo'n
keerl nou wel", vroeg e nog „ik mot 't ok veur werken!"
'k Heb eers effen staon rikraojen. „Derk", zeg ik toe ,,'t is
goed da'j o es uutebolderd hebt - margen bu'j d'r better van
- maor daor bu'j niet met klaor. Ik heb al es elèzen: „hei-
lig wodden is dom - i'j mot probeern te begriepen". Die man
is niet compabel um op zien eentjen te werken, den heurt an
de loopende band of onder een ander te staon. Vrogger
kregen zu'k soort de kans neet umdat elke goeie vakman
eigen baas wodden. Dat is nou eenmaol niet meer, en d'r
bunt genog knechts die et ne^^o goed wet as de baas. En
at de baas niet zelf met kan j^^ mo'w ok met et werk niet
meer bi ' j um ankommen. Gewoon met een goeje knech
praoten en zeggen: „wat i'j met de baas aoverlekt mot i'j
wetten - i'j meugt ok volk metbrengen - maor ik aoverlegge
met ouw - i'j mot zelf op et werk wezen - i'j staot 'r veur!"
Dan komt de knechts heel aj^ers te staon tegenaover de
klanten. At zie et werk metH^Pgt kont ze ok met de baas
praoten aover de percenten van de leveranties. Meugelek
dat hier en daor een baas et eers nog niet volle weerd zal
wezen, maor at ze eenmaol niet anders wet wilt ze ens niet
weerumme. Ze hebt anpart al genog zörge an de kop!"
„Ja, ja", zeg Derk „i'j praot daor een heel ende hen, maor
daor zit wel wat in".
Ik zegge „i'j bunt den eenigsten en d'n eersten neet die d'r
aover klaagt, wi'j mot leern ons an te passen an de tied
waor a'w in bunt, a'w dat doet volt 't niks heilig te wodden.
Holt et maor es in gedachten en praot 'r es met andren
aover . . .!"
Toe bun'k weer op de fietse estapt. „Komt maor es gouw
weer praoten" zei Derk nog . . .

d'n Oom.

UIT DE OMGEVING

Vierakker-Wichmond

Auto-cross
Jet bestuur van de voetbalvereniging Socii organiseert op

2e Paasdag onder auspiciën van de onlangs tot stand geko-
men stichting Autosport Oost-Nederland, een autocross op
iet grondgebied in Vierakker, waar over enige tijd het
nieuwe sportkomplex van Socii zal worden aangelegd. De
>aten zullen vloeien in het fonds dat de bouw van het club-
ebouw annex kleedruimten op dit komplex mogelijk moet

maken.

Jet initiatief is uitgegaan van Socii-doelman Harry Stapel-
>roek, zelf een prominent auto-crosser. Het bestuur heeft
iet initiatief overgenomen en de stichting Autosport Oost-
Nederland, die zetelt in Halle, in de arm genomen.

Deze sichting is opgericht om niet alleen te organiseren,
maar vooral om de verzekeringsvoorwaarden en veiligheids-
voorschriften zo nauwgezet mogelijk te kunnen opvolgen.
Alle coureurs in Oost-Nederland zijn in deze stichting on-
dergebracht en kollektief verzekerd. Voor de cross in Vier-
akker zijn inmiddels al meer dan dertig inschrijvingen bin-
nen. Sekretaris Ter Maat van de stichting verwacht dat dit
aantal nog verdubbeld zal zijn. De wedstrijden worden ge-

li tst in drie series standaard en drie series sportklassc.
'avoriet voor de eindzege in de tandaardklasse zijn de Vier-

akkerse vedetten Stapelbroek en Haggeman. Prominente
deelnemers zijn voorts de Silvoldenaar Iltink, Hoefman uit
Aalten en de Dremptenaar Van de Berg. De wedstrijden
n de standaardklasse krijgen een internationaal tintje door

de waarschijnlijke deelname van een vijftal West-Duitsers.
n de sportklasse komen onder meer aan de start de ge-
>roeders Wisselink uit Halle, Ysink uit St. Tsidorushoeve,
Wiegerink uit Ruurlo, diens plaatsgenoot Vrezen en de

Doetinchemmer Van Haarlem. Ter Maat zegt ongeveer te
rekenen op zesduizend toeschouwers, als aan het festijn de
nodige ruchtbaarheid wordt gegeven en als het weer mee-
werkt. Het crossterrein strekt zich uit over 4 ha en is ge-
legen aan de Lankhorsterstraat (de weg naar Hengelo Gld.).

HENGELO G - KEYENBURG

De daders van de roofoverval op 13 maart jl. in Vorden
waar in het buurtschap Delden de alleenwonende heer Gerb-
scheid 's avonds laat door gemaskerde mannen werd over-
vallen en gekneveld werd, zijn door de r i jkspol i t ie van Vor-
den en Bornc (waar ook een overval werd gepleegd) in sa-
menwerking met de rechechegoepen rvan Apeldoon en
Zwolle alsmede in nauwe samenwreking met rde gemeente-
politie van Enschede, gepakt.
Het bleken A.A.M. (36) afkomstig uit Bcrgentheim, D.J.L.
(23) uit Enschede alsmede G.K.B. (19) eveneens uit Enschede
te zijn, die allen opgaven koopman te zijn van beroep. Voor
de politie een goede vangst. De heren zijn bij de officier
van justi t ie te Almelo voorgeleid.

Laatste keer KPO
Ook de laatste bijeenkomst van dit seizoen te Keyenborg
trok een groot aantal leden, die - ofschoon het op een
maandagavond was en de televisieprogramma's veelal de
belangstelling vragen - toch gekomen waren om een uiteen-
zetting te horen over de voeding en de bewegingsarmoede.
Het was mevr. Balgobend-Luttekes uit Arnhem die na het
openingswoord van voorzitster mevr. Van Aken-Reulink de
dames wees op de voeding in het algemeen. Zij gaf hierbij
verschillende voorbeelden over o.m. té vette voeding die de
ha-t- en vatenzickten veelal als gevolg hebben. Teneinde niet
door te geven met een opsomming van een geschreven tekst
werd door mevr. Balgobend een aantal groepjes gevormd
waarna zij aan de diverse groepjes vragen stelde waarop
later weer een antwoord werd gevraagd. Deze soort kwis
sloeg wel aan want hierbij werden de aanwezigen in het ge-
heel betrokken en de aandacht bleef beter bij het onderwerp.
Veel vragen waren afgestemd over aantallen calorieën, voor
de leden van de KPO zeer leerzaam.
Het was de voorzitster die aan het einde dank bracht voor
deze avond en er verder de leden op wees dat op 2 mei a.s.
een dropping zal worden gehouden waarvoor opgave reeds
mogelijk is. Ook kunnen nog enkele dames mee naar de
exkursie op 14 jun i naar de Turmac-fabrieken in Zevenaar
waarna het seizoen wordt afgesloten.

Bedevaart
Diegenen welke nog belangstelling hebben voor de jubi leum-
bedevaart naar Banneux gelieven zich zo spoedig mogelijk
op te geven. In onze tweede bus zijn nog enkele plaatsen
vri j . Men kan zich nog opgeven tot u i t e r l i jk 28 april a.s. bij
onderstaande adressen: mevr. Gerrits, lekink 2a, Hengelo
Gld., tel. 05753-1727 b.g.g. 05753-1400.

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsooe open ledere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond

Vrljdagavonds dammen (Jeugdcentrum,
Erke zaterdagmorgen trimmen btj plck-
rückplaats Wildenborchaeweg

Kinderkantorij elke zaterdagmorgen In
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub In hotel
Bakker

Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW

Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub

Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het
troephuis; verkenners v.a. 14.00 uur, welpen
v.a. 14.30 uur

72 ü p r i l Eierzoekwedstrijd te Kranenburg
1!3 april Meubel en Tapijtshow fa Helmink
28 april Jong Gelre landelijke kulturele wedstrijd in

Havelte
HO april Oranjebal in café Eykelkamp
3 mei Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

5-6 mei Jong Gelre weekenduitwisseling met Goes
f. me! Bondswandeldag KNGV
9 mei Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

15 mei Lezing NCVB
17 mei KPO jaarlijkse u i t s tap je
19 mei Nat. volleybaltournooi op het gem.

sportpark, van volleybalver. Dash
24 mei Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
26 mei Openbare les Nutsblokfluit- en melodica-

club in het Jeugdcentrum
2 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
7 juni Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
3 juni Jong Gelre Ringvoetbalkompetitie
7 juni Jong Gelre Ringzwemwedstrijden
9 juni Jong Gelre Ringsportdag
9 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag

20-23 ju. Avondvierdaagse Vorden
21 juni Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijoonkomstm en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis l > f j deze rubriek geplaatst.



Donderdag, vrijdag
en zaterdag

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf ...

VARKENSROLLADE
500 gram vanaf ...

RIBLAPPEN
500 gram

KALFSROLLADE
500 gram vanaf ...

RUNDERLAPPEN
500 gram

495
545
550
525
410

Voor de boterham
HAM
100 gram

PATE
100 gram

DOEREN METWORST
100 gram

PEKELVLEES
100 gram ..

BOTERHAMWORST
150 gram

KOOK WORST (STUK)
250 gram

89
75
85
95
89

140

S.v.p. de rollade
vroegtijdig bestellen!
Runder- en
Varkenssfcrgeri/

VLOGMAN
Vorden - Nieuwstad - Tel. 1321

Paasaanbieding!
Import Plymouth GIN f 12,75

FRANSE COGNAC Rochet f 13,55

Long John WHISKY f 14,55

BÉNÉDICTINE f 16,95

BESSEN JENEVER f 6,95

JONGE JENEVER f 9,85

ROOMZACHTE ADVOKAAT
3/4 Itr van 6,25 voor f 5,95

MARTINI f 4,95

Tap sherry Medium Dry
f 5,90 per liter

EIGEN Import RUN- en MOEZELWIJNEN
zeer voordelige prijzen!

Nieuw voor Vorden:
HONGAARSE WIJNEN 16 SOORTEN!

Wijnhandel

SMIT
TELEFOON 1391 Bezoek onze wijnkelder

l
DE NATUUR IS DE
GOEDKOOPSTE DROOGAUTOMAA7 !
Uw gehele was in klein bestek en toch voldoende luchtig
opgehangen aan de

KWIKKIE DROOGMOLEN
in moderne kleuren, kompleet met zwaar verzinkt
grondanker en 30 m waslijn

BIJ WELKOOP
tijdelijk slechts

f 48,95
Met 3 jr schriftelijke garantie

Laat deze kans niet onbenut!

V.L.C. "De Graafschap" g.a.
WELKOOP- WINKEL
Hengelo Gld, Spalstraat 37 - Linde, Ruurloseweg 120
Ruurlo, Stationsstraat 14 - Vorden, Stationsweg 20

Schoenenhuis Jansen
Paasaan biedingen

Leuke gek/ede damesschoen
in blauw en gebroken wit
met blokhakje en zilverkleurige gesp
van f 36,95 voor f 29,95

Zeer mooi

Beige suede zomerschoenf/'e
van f 44,95 voor f 34,95

Zweedse muilen
voor dames, heren en kinderen in tientallen modellen
reeds vanaf f 11,95

•̂t
ïB

Bij aankoop van schoenen
TAS MET 70% EXTï KORTING .'

Luxe herensokken
in alle moderne kleuren normaal f 5,95 per paar

NU 3 PAAR in luxe kadoverpakking

slechts f 9,95

Deze aanbiedingen natuurlijk alleen maar bij:

SCHOENENHUIS
H. SMEETS Dorpsstraat 34 Vorden

Adverteer in Contact
en u zit goed

„.speciaal voor u
gereserveerd

LEE COOPER
spijkerbroeken
en jacks
Verkrijgbaar bij:

SCHOOLDERMAN

PAASAANBIEDINGEN !

VRIJDAG EN ZATERDAG

8 grote zoete HANDSINAASAPPELS ... f 1,75
150 gram vers gesneden SOEPGROENTE f 0,59

l blik TOMATENSOEP Unox
extra gevuld van 198 voor f 1.49

PRIMEURS

Verse Slabonen - Snijbonen - Peulen - Meloenen
Ananas - Aardbeien - Bleekselderij - Artisjokken
Aubergenes - Advocado's - Mango's

BLOEMEN:

Dubbele Bcgonia f 2,75

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - V orden - Telefoon 05752-1334

Eet smakelijk
Met ons

Gelders Tarwe
Uw dagelijks brood moet een gezond
voedsel bij uitstek zijn

PASAN is de natuurlijke grondstof op basis van
tarwe-eiwitten waarmee wij 'Gelders Tarwe'
bakken!

WARME BAKKER

en medewerkers Tel. 1384

W/j wensen u prettige posen

Onze beste korf bal-
(teams vinden de mand!
op ADIDAS-schoenen.|
(misschien zijn ze
daarom wel de besten)!

: L-.f •

Ook voor uw trainingspakken,
sportbroekjes, ballen, tassen,
zaal- en trainingsschoenen, en|
spikes.

adidas
l Alleen echt niet de drie strepen)

Wapen- en Sporthandel

,Ued, doeltreffend'

Zutphenseweg - Vorden

NIEUW.'

Dermo Sebane
De oplossing voor problemen
van een vette huid

MASKER

GETINTE CRÈME

KLEURLOZE CRÈME

REINIGINGSMILK
HUIDLOTION

fn feuke sef slechts f 4,95

DROGISTERU jïDE OLDE MEULLE"

J. M. van der Wal £ Zn

gediplomeerd drogist

SPECIAAL VOOR U !!

Heerlijk zo'n liter

vers ijs
met vruchten en slagroom f 4,-

IJssalon D. BOERSMA
Telefoon 1553 - Dorpsstraat - Vorden



itfvfioruf
Mot $fleel&t&4&*

ihfökbeH

\e4tpklktcoa.t<>eH
Ch

betaalbare mode voor

°i
6J30

^

TENNIS EN BADMINTON
Rackets
Schoenen
Ballen
Dames-
en herenshorts
in terlenka,
helanca en
katoen

Wapen- en Sporthandel

artens
Mtd» doeltrtffetdl

Zutphenseweg - Vorden

OCCASIONS
met BQVAG garantie

Simca 1301 LS
VW 1300
VW 1600 T
VW 411 L
Simca 1100 S 4-deurs
Simca 1000 Special
Simca 1000 PL
Ford 12 M TS
Opel Rekord 4-deurs
Fiat 850 Special
Fiat 124
Simca 1501 Special
Renault R 16
Vauxhall Viva
NSU Prinz 4 L
BMW 1800
Simca 1100 LS 4-deurs
Simca 1000 GL
Fiat 850

Inruil en financiering mogelijk

DIVERSE INRUILAUTO'S
in mechanisch goede staat o.a.:

Fiat 125
Fiat 1500
Vauxhall Viva
Fiat 850
BMW 1800
Simca 1000
Fiat 850 Coupé
NSU Prinz 4
VW Karmann Sio
Ford Cortina

GARAGE

Wisselink
Steenderen, Dorpsstraat 4
telefoon 05755-228 en 432
Zutphen, Bernerstraat
telefoon 05750-2021

b.j. 1969
b.j. 1969
b.j. 1971
b.j. 1969
b.j. 1971
b.j. 1971
b.j. 1971
b.j. 1969
b.j. 1968
b.j. 1969
b.j. 1970
b.j. 1969
b.j. 1970
b.j. 1970
b.j. 1969
b.j. 1969
b.j. 1970
b.j. 1969
b.j. 1969

b.j. 1968
b.j. 1967
b.j. 1968
b.j. 1968
b.j. 1966
b.j. 1966
b.j. 1967
b.j. 1968
b.j. 1967
b.j. 1966

IffllEa
CHRYSLER

Bezoek 2e Paasdag onze traditionele

MEUBEL-
EN TAPIJTSHOW

Waar u onder andere getoond wordf een grote sortering in:

MEUBELEN - TAPIJT - GORDIJNSTOF
Met als klap op de vuurpijl

D/VERSE SPECIALE PAASAANBIEDINGEN

Alle artikelen zijn in voorraad, u hoeft niets van een plaatje uit te
zoeken!

OCH, U WEET HET REEDS LANG:

KW4L/TE/T EN BETAALBARE PRIJZEN MET DE

GROOTST MOGELIJKE SERVICE!

Dit mag u beslist niet missen - Wij zijn open van 11.00 tot 17.00 uur

TOEGANG EN KONSUMPTIE GEHEEL GRATIS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN
mmmmm^^i^mHmm^mmmmmmmmmmmmii^^^mmmmi^^fmmmi^m^mmmHf^m^t^^^^^mmmmmm

Schildersbedrijf van derllVal b.v.
Leo Westerhof A de Steege 41 Vorden ^Telefoon 2039

MEUBELFABRIEK

„Lenselink B. V.9'
vraagt voor direkt:

SCHUURDERS

voor de afdelingen machinale houtbe-
werking en lakkerij.

LEERLING-LAKSPUITERS

STOFFEERDERS EN

LEERLING-STOFFEERDERS

Aanmeldingen mondeling of schriftelijk aan ons kan-
toor Vordenseweg 40a, Hengelo Gld.

Er zijn 2 adressen waar a lekker kunt eten:

HET UWE EN HET ONZE

Café-Re«taurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Eierzoek-
wedstrijd

voor alle Vordense kinderen van 4
t.m. 6 jaar en van 7 t.m. 12 jaar

Eerste Paasdag
aanvang 14 uur. Opgave v.a. 13.30
uur in zaal Schoenaker, Kranenburg
4 f 0,50 per kind

BUURTVERENIGING

KRANENBURGS BELANG

Weet u al dat wij iedere

vrijdagavond

DUBBELE

zegels geven ?
BROSISTERU >>DE OLDE MEULLE"

J. M. van der Wal f Zn

gediplomeerd drogist

Wilt u met posen

op z'n paasbest
gekleed zijn?

Zie dan onze kollektie

PANTALONS
ROKKEN

PIJLLOVERS
BLOUSES

SPENCERS

UW ADRES:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Uw kookkunst
is eet

N
GASFORNÜIS
4855 RTL
Met ruit, thermostaat
en lade. VIJF JAAR
FABRIEKSGARANTIE.

ATAG waard

KOOKPLAAT
Incl afdekplaat, met cen-
trale aansteeklnrlchtlng.
VIJFJAAR FABRIEKS-
GARANTIE

Gasfornuis 4855 RTL van f 539-- voor " - f 439,-

Kookplaat van f 199 voor • f 159,-

Zelfde fornuis met Grill v f 59° voor f 490,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

grote

inruil-actie
keukenuitzetten

GL

Tot 1B mei
korting

op alle Sola pannen,fluitketels,vergieten, keuken-
garnituren enz.

BIJ Inruil ontvangt: U M O- f.BO.- tot zelf*
ruim f.3O,- par at u k terug.
Op aan complete keukenuitxet kunt U f.lOO,-
tot f. BOO,- baaparan.

Beschikt U niet over Inruil-artikelen :
QEEN NOOD: Uw Sola leverancier
zorgt voor aan oplossing, zodat U
toch van daza aotla kunt prof Itaran.

ONBEPERKT GEGARANDEERD

Koerselman
Burg. Galléestraat Vorden

Stevord
Beukenlaan Hengelo Gld

Wij wensen u prettige feestdagen!

UW IJST AART voor de a.s.

feestdagen al besteld?
Voor 4, 6, 8 of 10 personen
vanaf f 3,75

IJssalon D. BOERSMA
Telefoon 1553 - Dorpsstraat - Vorden



Donderdag 19 april 1973

Derde blad Contact
35e jaargang no. 3

Vergadering
Het was een goede gedachte om bij de laatste vergadering
van de R. K. Stichting Gezinszorg De Graafschap enige toe-
lictingen te laten geven op het sociaal werk in het algemeen.
Zo werd o.m. van gedachten gewisseld over de sociale noden
en tevens, hoe en wanneer deze noden dienen te worden
verholpen. Voor deze toelichting zorgde de heer Breijer, di-
rekteur van de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
De Graafschap-Zuid.
Alvorens men tot d^t gesprek kwam werd eerst een likwida-
tiebespreking gehouden van de R. K. Stichting Gezinszorg
De Graafschap, welke instelling - evenals andere levensbe-
schouwelijke instellingen - zijn opgegaan in De Graafschap-
Zuid.

De slotvergadering werd gehouden in hotel Leemreis te
Hengelo Gld. waar de afdelingen Ruurlo, Vorden, Vierak-
ker, Hengelo Gld. en • Keyenborg welkom werden geheten
door de voorzitter van de stichting de heer B. Melgers. Van
de afdelingen Baak, Olburgen en Steenderen waren bericht
van verhindering gekomen, zo kon al spoedig besproken
worden hoe het met de eindafrekening van de stichting
stond. Middels een overzicht van administrateur J. W. M.
Jansen kon penningmeester J. Tesselaar verder toelichten
dat er op het einde van de samenwerking in R. K. verband
tussen de verschillende parochies er nu nog een klein tekort
opgebracht moest worden. De destijds door de respektieve-
lijke parochies en charitasinstellingen verstrekte kredieten
zullen in zijn geheel worden afgelost, inklusief de verschul-
digde renten, terwijl het dan ontstane tekort in verhouding
zal moeten worden bijgedragen. De afdelingen konden met
dit voorstel van het bestuur akkoord gaan, waarna de heer
Melgers dank zegde voor de altijd prettige samenwerking,
welke echter onverminderd dient voor te gaan, aldus de
heer Melgers, omdat het gezinszorgwerk in de huidige sa-
menleving niet meer weg te denken is.

Door de direkteur van De Graafschap-Zuid werd daarna
op het kontakt dat met de afdelingen zo broodnodig wordt
geacht. Spreker begon de laatste tijd iets aan het kontakt te
twijfelen, omdat het - nu alles „zo op rolletjes loopt" - mis-
schien niet nodig geacht wordt door de resp. afdelingen.
Niets is minder waar, aldus de heer Breijer, wij stellen er
regelmatig kontakt op hoge prijs en vinden dit zelfs onmis-
baar voor een juiste taakuitvoering. Om deze kontakten met
het zgn. achterland te verstevigen, zou spreker het zelfs
wenselijk achten indien het betsuur van de Stichting De
G raaf schap-Zuid zal worden uitgebreid tot 8 mensen in het
bestuur van elke overtuiging. De heer Breijer gaf daarna
enkele voorbeelden van de huidige stand van zaken en gaf
weer dat een juister beleid alleen dan verkregen wordt in-
dien er ook bij de afdelingen voldoende kennis van zaken
aanwezig is en tevens voldoende kommunikatie. Een raad
van overleg zag de heer Breijer liever zo, dat een meer sa-
menwerken verkregen wordt als men zich in een bestuur kan
uitspreken. Over deze materie was reeds een schrijven naar
de resp. instellingen uitgegaan en waarin gevraagd werd de
gedachte uit te spreken in hoeverre men op de hoogte is met
het werk van de stichting en vervolgens wat de behoeften
zi jn . Dit laatste ondersreepte de heer Breijer door te stellen
dat er slechts iets in het leven geroepen dient te worden als
er ook behoefte aan bestaat, nie eerder en ook nie later.

HENGELO GLD.

Trekkingslijst
supportersclub Pax
Vouwfiets 454; radio 1431; 'broodrooster 1931; bedlamp 714;
parapluie 1469; tas 1718; pantoffels 39; fietsband 1964; aan-
steker 1864; asbak 1159; aansteker 1877; laarzen 403; laar-
zen 1189; laarzen 936; portefeuille 1901.
Prijzen af te halen bij Maalderink, Bleekstraat 10, Hengelo

Gouden
onderscheidingen
Wegens hun bijzondere prestaties bij de vaardigheidsproe-
ven - gerekend over een aantal jaren - werd zaterdagavond
als sluitstuk van zeer druk bezochte demonstratie-avonden
van de gymnastiekvereniging Achilles te Hengelo Gld., aan
twee leden een gouden onderscheiding toegekend.
Het was voor voorzitter L. W. Harmsen een bijzonder ge-
noegen mevr. Rieneke Berkelder (inmiddels mevr. R. Koops-
Berkelder) alsook mevr. Hannie ten Barge-Hendriksen een
onderscheiding toe te kennen welke geste door de belang-
stellenden met een luid applaus werd begroet.
Overigens was het dit jaar enorm met de belangstelling voor
de uitvoeringen van de gymnastiekvereniging. Vooral vrij-
dagavond was het tot in alle hoeken van zaal Langeler be-
zet. Voorzitter L. W. Harmsen heette daarbij allen welkom,
o.a. burgemeester jhr mr L. P. Quarles van Ufford als ook
de oudste en trouwste leden voor de uitvoeringen van Achil-
les nl. de heer en mevr. Berendsen die op hun hoogbejaarde
leeftijd nog steeds blijk van belangstelling geven voor alles
wat Achilles betreft.

Vervolgens kregen de leden gelegenheid hun kunnen te to-
nen met verschillende oefeningen o.l.v. de instrukteur de
heer Staal uit Varssevcld en zijn sekondanten. Het program-
ma werd vlot afgewerkt. Juist voor deze oefeningen bestond
van de zijde van de ouders een zeer grote belangstelling,
want juist op vrijdagavond waren het de jongste leden die
optraden. Zij oogstten hierbij veel sukses.
Om iedereen in de gelegenheid te stellen de verrichtingen
van Achilles te volgen, zijn de laatste jaren twee avonden in-
gevoerd. Zaterdagavond was het - weliswaar - niet zo over-
vol als de avond daarvoor, hiermee werd wel bereikt dat er
voor verschillende onderdelen die in de zaal moesten wor-
den gehouden, meer ruimte beschikbaar was. De oefening die
allen in vlot tempo werden afgewerkt en waarbij een dui-
delijke vooruitgang was waar te nemen, hadden dan ook de
sympathie van het publiek. Zaterdagavond waren het meer
de aspiranten en seniorenleden alsook de damesleden die
hun oefeningen korrekt afwerkten.
Op het einde van de damesoefeningen, die normaal zouden
moeten afmarcheren, vroeg voorzitter Harmsen de aandacht
van de aanwezigen voor de u i t re ik ing van de onderschei-
dingen. Gymnastiekvereniging Achilles kan ook dit jaar
weer op een geslaagde uitvoering terugzien.

Ledenvergadering
Concordia
Bij de jaarvergadering van de Kon. muziekvereniging Con-
cordia te Hengelo Gld. kwam ook de uniformverzorging
ter sprake, door verschillende oorzaken zijn verschillende
leden niet in staat een ju is t en goed zittend uniform te dra-
gen. Er werd besloten de ontbrekende uniformen aan te
vullen met nieuwe. Concordia wil dat men goed verzorgd
naar buiten uittreedt.

Deze jaarvergadering, die goed bezocht werd en waarbij
voorzitter R. C. Groot Wassink de leden welkom heette,
werd het jaarverslag gebracht door de heer G. Groot Bruin-
derink, dit wegens ziekte van sekretaris M. Klein Winkel.
Door penningmeester H. Oldenhave werd de financiële toe-
stand toegelicht, Concordia sloot het boekjaar 1972 af met
een klein nadelig saldo, dit ondanks de inspanningen van de
ledejn bij de diverse evenementen. Ook voor dit laatste ver-
slag werd door de voorzitter dank gezegd en bij monde van
de heer T. Derksen werd medegedeeld dat de bescheiden in
goede handen zijn.

In het bestuur kwam verder geen verandering, wel werd de
heer H. Arends benoemd als leider van het tamboerkorps
terwijl voorts de heren H. Memelink en J. v. Lee een atten-
tie kregen aangeboden wegens hun uitzonderlijk verleende
diensten. Ook dirigent G. Helmink zal in het komende jaar
het koor weer gaan leiden, het zal voor Concordia een be-
langrijk jaar gaan worden met o.a. deelname aan het Fed.
Concours op 21 oktober a.s. in Reuse (N.-Br.), waar het
korps in de Vaandelafdeling zal spelen. Ook zal in het ko-
mende jaar het tamboerkorps naar het concours gaan. Als
verdere aktiviteiten zullen concerten worden gegeven in o.a.
De Ooiman te Doetinchem en het bejaardenhuis De Bleijke.
Bij de rondvraag werd door de heer Groot Wassink aange-
drongen op een geregeld repetitiebezoek e.e.a. met het oog
op het komende concours.

Zangles ?
ELLEN DE WAARD-
STROINK, dlpl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 12
Telefoon 2049

Ook pianolessen
voor beginners

Huishoudfrap

van stevige stalen

buis, met veiligheids-
beugel en plateau
Fleurig oranje gelakt

6 free f 29,95
5 tree f 23,50
4 f ree f 79,95

l Bovendien deze week

10 procent korting op
aluminium trappen
uit voorraad

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Woninggids

Zutphense Makelaars
vindt u vrijwel alle te
koop zijnde huizen in
Zutphen, Warnsveld,

Vorden enz.

m

l In het gele boekje, uit-
^Agegeven door de

T Z
vi
k
Z

^^G
Aanvragen geheel gratis

W. J. de Wilde Jr

Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.

Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Hiermede betuigen wij u
onze oprechte dank voor uw
blijk van medeleven betoond
bij het overlijden van mijn
echtgenote, onze moeder en
grootmoeder
Gerritjen Vosselman-Beck

Uit aller naam:
G. Vosselman

Vorden, april 1973
Waarlerweg 6

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL,
Insulindeiaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Uitgevoerd
in eerste

klas materiaal.

Met
Contact
zit
u goed!

NUTSBIBLIOTHEEK
VORDEN

De biblotheek is donderdagmiddag

GEOPEND
in plaats van Goede Vrijdag

Zelfde openingstijden

GARANT-SCHOENEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

GEMEENTE VORDEN
In verband met het feit, dat op Goede Vrrjdag de
gemeentelijke kantoren gesloten zrjn, kan die dag
de opgaaf van kadavers uitsluitend telefonisch
geschieden aan het slachthuis te Zutphen van
8.30-12.00 uur en van 13.00-14.00 uur
(tel. 05750-3941)

Het gemeentebestuur van Vorden

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Vordense Bad- en Zweminrichting

In de Dennen
VORDEN

De tarieven voor het bad voor 1978 zjjn als volgt
vastgesteld:
Dagkaarten: t.m. 16 jaar f l,—

37 jaar en ouder f 1,50
10-badenkaart: t.m. 16 jaar f 9,—

17 jaar en ouder f 13,50
Abonnementen: t.m. 16 jaar f 20,—

17 jaar en ouder f 30,—

Bij aankoop van de abonnementen vóór de ope-
ning wordt f 5,— reduktie per abonn. verleend
Per gezin (ouders en kinderen t.m. 16) wordt max
f 80,— voor abonnementen berekend

Zwemleskaarten, geldig voor l maand f 15,--
(voor dagelijkse zwemles met uitzondering van de
zaterdagen en zondagen)
Voorverkoop abonnementen (op werkdagen) v.a.
16 april van 15.00 tot 17.00 uur
Openingsdatum van het bad wordt nog nader
bekend gemaakt

Voot drukwerken
Briefpapieren

Doorschrijfsystemen

Toegangs bewijzen

Loonstaten

Raambiljetten

Rekeningen

Convocaties, enz. enz.

Orderbloks

Alsmede alle
familiedrukwerken

Gaat u natuurlijk
naar het goedkoopste adres:

Drukkerij Weevers b.v
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404



Paasbest vlees, lekker vers van
uw keurslager M. G. JANSEN
Telefoon 1451 Vorden

Met Pasen een groot stuk vlees !

Waf dunkt u van een:
varkensfilet of uitgebeende karbonade
paasrollade, runder of varkensrosbief of
lende - Entre Cote - Ribstuk - Braadstuk

SMAKELIJK KLEIN VLEES:

blinde vinken . hamburgers
Gelderse schijven - slavinken

P A ASV LEESWARE N:

PAASBEST EN VERS/

Bij de eieren:

slagersham, achterham, bacon,
gebraden rosbief, gebraden rol lade
salami, echte rauwe ham

VOOR BIJ DE BORREL:

Een stukje grove paté of voor de toast:
peper paté - vleessalade - filet american

VERSE KIP IS OOK LEKKERDER

dik bevleesd, botermals
hele braadkuikens
of aan boutjes
(zonder vel en
borstbeen)

Hartige snacks: frikandellen, vleeskroketten,
bitterballen, echte Gelderse gedroogde worst,
hausmacher, boerenleverworst (uit eigen
worst makerij)

Extra reklame:
Runderrollade vanaf 5.38
Woensdag GEHAKTDAG 500 gram f 2,50
Vrijdags: VERSE WORST 500 gram f 2,98

Prettige paasdagen gewenst door
uw keurs/ctger

M. G. JANSEN
Bestel vroegtijdig uw paasrollades - Tel. 1451

Wegens ziekte donderdagavond

GEEN
koopovond /

Rund- en varkensslagerij

B.G.VLOGMAN
Vorden - Nieuwstad H - Tel. 05752-1321

HAAL UW

paasbrood
bij SchurinkWourg. Galléestraat

Grote sortering brood - Gebak
en speciale paasartikelen

PAASREKLAME: zolanflfce voorraad strekt

5 zwanenoTzen voor f 7,35

T. Schurink
Telefoon 1877

Ons tapijt kreeg een
keurstempel: de G!

U weet het: twee kunnen méér dan één.
Wat zou dan Mooier Wonen niet kunnen,

samen met nog 150 andere erkende
woninginrichters. Hier is het bewijs: met

trots geven wij voortaan ons tapijt een
'eigen signatuur de G van Gezamenlijk. Maar

ook de G van Goedgekeurd. Van Gegarandeerd.
Van Gunstig Geprijsd. Van Goed Gelegd.

Dat stempelt ons tapijt tot Goed Gekocht tapijt. Waar of
niet? Daarom: Kijk eerst bij Mooier Wonen.

WAARSCHUWINGI
Wie succes heeft, wordt snel
geïmiteerd. Sommigen zullen
suggereren, dat zij ook de
G-kwaliteit kunnen leveren.
Dat is uitgeslotenl Let daar-
om op het G-vignet. Dat is
beschermd! De zaken her-
kent u aan het G-vignet op
de winkelruit.

Cornet
Een stertapijt dat uw huis op slag verandert.
Van Engelse origine. Getuft met
schuimlatex rug. 100% Evlan. Kamerbreed
366 cm. Prijs per strekkende meter

Kom dan vandaag nog Supp-hose nylons of
panties bij ons passen en u kunt uw
beenklachten vergeten!

Supp-hose
geeft echte steun

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken

in de modekleuren, water, en wind-
dicht, ijzerste.rk, gelaste naden

NAAR:

Wapen, en sporthandel

teeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

renatr
VOOR

BREDE.SLANKE,
ZWARE OF SMALLE
KINDERVOETEN

JEUGDSCHOEISEL

een weaiLjrj voor de voetgezondheid van < ' • - . ' . i , '

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Weekend aanbieding!
Acryl

dames pullovers
met korte mouw
leuke dessins

nu f9,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

BAKKERS
VAKANTIEREGELING

WIJ HEBBEN VAKANTIE
van 24 april t.m. 30 april

BAKKERIJ

van Groningen
Dorpsstraat 11 - Vorden

Schoenenhuis
Jansen

De nieuwste modellen
PIEDRO kinderschoenen

zijn er weer, in leuke kleurkomb n - i l ies o.a.
blauw met rood, cognac met groen,
blauw met geel, groen met geel
enz. enz.

OOK RUIME SORTERING

PfEDRO steunsandafen
de dokter en de kleuterarts zeiden
het al vaak genoeg:

(«eef uw kinderen waar y,e recht op hebben,
(ieef y,e l ' IKDIiO SCHOEISEL!

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Voor de
a.s. paasdagen

Denkt u er even aan een heerlijk»-

koude
schotel
te bestellen?

Petit.Restaurant

DE ROTONDE
ANWB

Bonds-Restaurant - Vorden - Telefoon 05752-1519

Pasen 1973
KERKDIENSTEN in de

Hervormde Kerk
TE VORDEN

GOKDK V R I J I > A < J
10 uur en 19.30 uur
Viering1 Heilig Avondmaal

Ie l'A \ S I ) V ( J :
8.30 uur Paasjubel samen ook n i e t de
scholen m.m.v. de Kindercantorij
10 uur Paasdienst m.ni.v. het Vordens Dameskoor

2<t l 'AASDACi:
10 uur Gezamenlijke Paas-Zangdienst m.m.v. de
chr. //!.:r.p-(>reniging Excelsior en de zanggroep
Medlerschool

W« nodigen u hartelijk uit hel Paasfeest mee te
maken

ZONDAGSDIENST
APOTHEEK - ARTSEN

DR STERRINGA:

donderdag l i ) april 18.00 uur tot
23 april 23.00 uur

DR VAN TONGEREN

' i - l a g 21 apr i l 18.00 uur tot
maandag 30 april 23.00 uur

ARTSEN: op 20, 21 en 28 april dringende kon-
sulten bij dienstdoende arts tussen !).()(>-!>. 15 uur
Op zondagen boodschappen zoveel mogelijk tussen
9.00 en 9.30 uur

APOTHEKK: De apotheek heef t op
20, 22, 23, 29 en 30 april zon.1

< i ' u nat, op i l i e dagen kan n p - n ;ian de
apotheekdeur bellen; uitsluitend voor
spoedrecepten
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