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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

BI'J ONS IN VORDEN
Veurige wekke zondag (Palmzondag) ha'w den eersten mooien veurjaorsdag da'j
weer es effen buuten konnen zitten. Met un good book en un pötjen bier had ik
mien onder un denne 'ezet en dachte bi'j mien eiges: wat is 't leaven toch good.
Maor dat duurn maor efkes want too begon mien vrouw oaver ons höfken.
,1'ï mot de schuppe maor es veur den dag halen en maken den hof es umme,' zei
zee. ,'t Is mien now un pröttel. De kabbestrunke loopt al weer uut, iederene hef den
hof netjes in odder behalven wi'j.'
,lk zal margen metene un snipperdag nemmen,' zee ik. Met mien baas ha'k 't deur
de tillefoon meteen veur mekare.
,Maor 'k gao margenvrog eerst nao 't darp um un paar ni'je laerzen te halen en nog
wat andere dingen.' Mien vrouw had ok nog wat op 't liesken staon.

Maor van 't boodschappen doon kwam op maondagmargen neet volle trechte.
Hendrik, de man van 't Leer, had de deure op slot. 'k Zag um in zien heidetuun an
't wark. 'k Wol d'r eers noch hen gaon maor die luu wilt de kop ok wel us los hem-
men, dus lao'k um maor met roste laoten. De laerzen komt later wel. Wieters zat
ok Hendrik Jan de Tuinman en Nolle Stoelman dichte, de Lappenzaken van 't zelfde
laken un pak. Weer in huus zee ik tegen mien vrouw: „Dat ha'j mien ok wel us
konnen zeggen." Maor zee was t'r ok neet met op de heugte.

Kiek, en daor ha'j now de foute, de winkels kont bes op maondagmargen dichte en
op zaoterdag um vier uur, maor dan ok allemaole, zodat 't publiek wet waor zee an
af bunt. Tied um wat te kopen he'w dan nog genog. Laot de winkeliers maor met
mekare an taofel gaon zitten en praoten d'r es oaver. Allichte wod 't dan better
dan den promenpot die'w noe hebt op dat gebied bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

Koninginnefeest
in Vorden
Het Koninginnefeest te Vorden zal op 30
april beginnen met het traditionele klok-
luiden. Daarop aansluitend vindt er voor
het gemeentehuis een aubade plaats, waar-
aan wordt deelgenomen door de leerlingen
van de lagere scholen.
De leerlingen van de hoogste klassen van
de lagere scholen, alsmede hen die elders
naar school gaan kunnen in de morgenuren
hun hart ophalen aan een oriënteringsrit
per fiets. Voor 15 jaar en ouder staat even-
eens een dergelijke rit op het programma.
Voor de leerlingen van de lagere scholen is
er in het jeugdcentrum een filmvoorstel-
ling, terwijl er voor de kleuters in Hotel
Bakker een speciaal kleuterprogramma is
samengesteld. Verder vindt er 's morgens
het vogelschdeten, bukssdhieten etc. plaats.
Het middagprogramjma wordt verzorgd
door de motorcloib De Graafsehaprijders en
de rijvereniging De Graafschap. Deze fees-
telijkheden vinden plaats aan de Stations-
weg. In het jeugdcentrum verzorgd de
Stichting Jeugdsooiëteit 's middags een
disco-drive in.
In d« zaal van Hotel Bakiker worden de

prijizen uitgereikt van de deze dag gehou-
den spelen. Het feest wordt de gehele dag
muzikaal opgeluisterd door de beide plaat-
selijke muziekverenigingen Sursus Oorda
en Ooncordia. 's Ajvonds is er in diverse
gelegenheden de mogelijkheid tot het ma-
ken van een dansje.

Ondertrouwd: H. Wullink en J. Th. Kaï
man.

Gehuwd: D. A. Lrenselink en G. H. Kette-
lerrj.

Eierzoekwedstrijd
te Kranenburg
De buurtvereniging Kranenburgs Belang
organiseerde op Ie Paasdag weer de tradi-
tionele eierzoekwedstrijd voor de jeugd.
Doordat via de scholen bekendheid aan dit
jaarlijkse evenement was gegeven was er
weer een behoorlijke deelname; in de leef-
tijdsgroep van 4-7 jaar namen 12 kinderen
deed, van 7-12 jaar 31 kinderen.
Om half drie trok de jeugd vanaf zaal
Schoenker met het bestuur naar het zoek-
terrein in het Jonkerfbos achter het r.k.
kerkhof, waar voor elke leeftijdsgroep een
apart stuk was afgebakend. Ook verschil-
lende ouders gingen mee. De jeugd van de
jongste groep (4-7 jaar) had goede speur-
neuzen, want alle 25 verstopte eieren wer-
den gevonden. Bij de oudere groep bleven er
enkele liggen voor de konijnen en eek-
hoorns. Voorzitter H. Wiggers reikte de
prijzen uit met een toepasselijk woord.
Uitslagen: 4-7 jaar: 1. Stephan Besselink
9 stuks); 2. Angela Bos 3 stuks; 3. Ton
Schotman 3 stuks; 4. Renate Nijenhuis 2
stuks; 5. Mirjam Reintjes 2 stuks; 6. Ri-
ohard te Pas 2 stuks.
7-12 jaar: 1. Herbert Rutgers 3 stuks; 2.
Henri Schotman 2 stuks; 3. Regine Tol-
kamp 2 stuks; 4. Jan Pardijs 2 stuks; 5.
Dick Pardijs 2 stuks; 6. Brigitte Bos 2
stuks. Alle kunderen, ook degene die niet
wat gevonden hadden kreges een traktatle.

Lezing Werkgroep
Leefbaarheid
Vorden
Op uitnodiging van de werkgroep Leef-
baarheid Vorden zal mevrouw Van Heuven-
Reesink uit Voorst op woensdagavond in
Hotel Bloemendaal een lezing met kleuren-
dia's houden over het onderwerp: Ons dorp
kan schoner.
Aangezien ons dorp over vele fraaie tuinen
en mooie huizen beschikt, heeft de werk-
groep gemeend dat ook Vorden zal deelne-
men aan de competitie Ons dorp kan scho-
ner. Voor alle douatei.<rs en -belangstellen-
den gratis toegang.

Koerselman
cassettes
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Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur «n

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

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

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

De eerstvolgende vergadering van de raad
der gemeente Vorden zal plaatsvinden op
27 april a.s. Daarom izal deze week in deze
rubriek in hoofdizaak aandacht worden be-
steed aan de raadsagenda.

De raadsagenda.:
Op deze agenda komen de volgende onder-
werpen voor:
— Vaststelling „Algemene subsidieveror-

dening Vordense Verenigingen 1976".
- Vaststelling tarieven gebruik sportzaal

aan Het Jebbinik.
- Verkoop grond in plan Medler aan de

n.v. Gamog te Ziutphen.
- Medewerking ex artikel 50 Kleuteron-

derwijswelt ten behoeve van de prot.
ohr. kleuterschool De Timpe bij de aan-
schaf van .materiaal.

- Extra krediet ten behoeve van de open-
bare lagere dorpsschool voor de aan-
schaf van een dokuimentatie-centrum.

— WtJ'ziging huisvuilophaaWienst en veror-
dening heffing huisvuilrecht.

— Contractuele regeling ophalen huis- en
grofvuil met de Oost-Gelderse Reini-
gingscentrale te Doetinchem.

- Bezwaarschrift van de heer D. L. Smit
tegen weigering vrijstelling gébruiksbe-
palingen (bouwverordening.

- Begrotingswijzigingen.

Op enkele agendapunten >zal nu nader wor-
den ingegaan:

Tariefregeling: sportzaal aan Het Jebbink
te Vorden.
Nu de bouw van de sportzaal aan Het Jeb-
ibink z^jn voltooiing nadert, dient nog te
worden vastgesteld een 'tariefregeling voor
het gebruiik van de sportzaal door vereni-
gingen enz.:
In het pre-advies van 18 maart 1975, nr. 9,
behorende bfl de goedkeuring op de 'bouw
van de sportzaal zijn (burgemeester en wet-
houders uitgegaan van een opbrengst voor
huur buiten schoolverlband van 35 klokuren
per week tegen een jaarlijkse vergoeding
per klokuur van ƒ323,85 (rflksnorm voor

exploitatievergoeiding bij het lager onder-
wijs) = ƒ 11.360,—. Dit komt neer op een
vergoeding per uur van ± ƒ 8,—. Ook de
huur van het bestaande gymnastieklokaal
is hierop gebaseerd n.l. ƒ 8,— per uur voor
seniorleden en ƒ 2,50 per uur voor junior-
leden. Burgemeester en wethouders stellen
de raad voor het onderscheid tussen de ver-
goedingsbedragen voor juniior- en senior-
leden echter ite laten vervallen gezien de
moeilijke kontrole hierop en de verbeterde
regelingen in de nieuwe subsidieverorde-
ning, met name voor de jeugdleden. Door
diverse oorzaken waaronder bouw van de
zaal in het Vogellbosje, verhoging van de
normen voor het lager onderwijs, hogere
DAOWHSUibsidie en de reservering voor in-
richtingskosten zal het jaarlijks tekort van
de sportzaal waarschrjnilijk lager zijn dan
in eersite instantie is begroot.
Hiermee rekening houdend hebben burge-
meester en wethouders gemeend de raad
voor te moeten stellen de vergoedingsbe-
dragen voor verenigingsgebruik niet hoger
te bepalen en als volgt vast te stellen:

ƒ 15,— per uur voor de hele zaal (mét een
max. van ƒ 100,— per dag);
ƒ 8,— 'per uur voor de halve zaal (met een
max. van ƒ 50,— per dag); ƒ 2,50 per uur
voor het inistruktielokaaJl (met een max.
van ƒ 15,— per dag).

Voor gebruik van de sportzaal waarbij de
sportlbeofeninig niet primair of niet aanwe-
zig is, zal een hogere vergoeding verschul-
digd zijn, gebaseerd op de werkelijke kos-
ten.

Medewerking ex artikel 50 kleuteronder-
wyswet aanschaf materiaal voor de prot.
chr. kleuterschool De Timpe.
Bij schrijven van 17 februari 1976 verzoekt
heit bestuur van de Vereniging voor Chris-
telijk Nationaal Schoolonderwijs, p/a Het
Jebbink 67 te Vorden, op grond van artikel
50 van de Küeuteronderwijswet de benodig-
de gelden uit de gemeentekas beschikbaar
te stellen voor het aanschaffen van mate-
riaal voor de kleuterschool De Timpe, Het
Wiemelink 40, alhier.

Het betreft het aanschaffen van materiaal
ten behoeve van enige aanvulling van de
bouwhoek bestemd voor de jongste kleu-
ters en het aanschaffen van een bord voor
muziekinstrumenten.

De kosten van deze aanschaf worden ge-
raamd op ƒ 735,—, exclusief btw. De in-
spekitrice van het kleuteronderwijs kan zich
met deze aanschaf verenigen en acht het
bedrag hiervoor redelijk.
Door het verlenen van deze medewerking
zullen de normale eisen aan het geven van
kleuteronderwijs te stellen niet worden
overschreden. Burgemeester en wethouders
stellen de raad voor de gevraagde mede-
werking te verlenen.

Extra krediet ten behoeve van de dorps-
school voor aanschaf documentatie-
centrum.
Bij schrijven van 5 maart 1976 heeft het
hoofd van de openbare lagere school in het
dorp, Kerkstraat 17, alhier, een verzoek in-
gediend voor een extra krediet, groot
ƒ 2250,—, exclusief btw., ten behoeve van
het aanschaffen van een documentatiecen-
trum. Dit documentatiecentrum is samen-
gesteld door de provinciale schoolbiblio-
theekdienist Gelderland te Velp en wordt als
hulpmiddel gebruikt bij o.a. nederlandse
taal en lezen en bij de zaakvakken zoals
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur-
kunde.
De inspekteur van het lager onderwijs kan
zich met het beschikbaar stellen van een
extra krediet voor het aanschaffen van dit
documentatiecenltrum tot een bedrag van
ƒ 2250,— verenigen.
De normale eisen aan het geven van lager
onderwijs te stellen zullen door het inwilli-
gen van het verzoek niet worden overschre-
den.

Burgemeester en wethouders stellen de
raad dan ook voor ten behoeve van de open-
bare lagere school in het dorp, Kerkstraat
17, alhier, voor het aanschaffen van een"
documentatiecentrum een extra krediet be-
schikbaar te stellen, groot ƒ 2250,— exclu-
sief btw.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

van donderdag lot
donderdag

NYLON JACKS
alle kindermaten

marine met rood en geel

maat 104

15,-
stijging ƒ 1,-

ALLEEN BIJ
MODECENTRUM

TEUNISSEN
RUURLO

Tafeltje-dek-je
in Vorden
van start gegaan
De familie Vos aan de Pdeter van Vollen-
hovelaan is het eerste echtpaar dat in Vor-
den gebruik heeft gemaakt van een warme
maaltijd in het kader van het project Ta-
feltje-Dek j e. Dit gebeurde donderdagmor-
gen.
Zoals bekend wordt Taf eitje-Dek je in Vor-
den verzorgd door de Plattelandsvrouwen
in ntffee samenwerking met de KPO en
NC\^Phinanoieel is de zaak helemaal rond.
Behalve een gemeentelijke subsidie hebben
de initiatiefnemers ook gelden ontvangen
van andere plaatselijke instellingen.
De prijs van een warme maaltijd bedraagt
ƒ 4,5flMkostprrjs) en voor een echtpaar ƒ 8,-.
De ifl^ltrjiden zullen worden klaar gemaakt
in het bejaardencentrum De Wehrne. Zus-
ter Rouwenhorst (directrice van het te-
huis) heeft hiervoor alle mogelijke mede-
werking aangeboden. Dat bleek al direct
bij de eerste maaltijd. Aangezien de pan-
nen nog ontbraken gaf De Wehme spon-
taan hun pannen gratis in bruikleen.
De presidente van de afd. Vorden van de
Bond van Plattelandsvrouwen vertelde ons
dat er momenteel ai zes personen van Ta-
feltje-Dekje gebruik gaan maken. Voorlo-
pig kunnen de maaltijden worden besteld
van maandag Lm. vrijdag. Het ligt wel in
de bedoeling om in de toekomst ook de
weekenden in te schakelen.

Momenteel hebben zioh vier dames bereid
verklaard om als konitaktpersoon te funge-
ren. Deze dames zijn mevr. Gille, Het Jeb-
bink 59 (tel. 2151); mevr. Wolters, Lang-
kampweg l (tel. 1262); mevr. Spitholt, P.
van Vollenhovelaan 59 (tel. 2005) en mevr.
Takkenkamp, Ruurloseweg 79 (tel. 1422).
Bij toerbeurt zullen deze dames om de week
alle morgens van de week beschikbaar zijn
om verzoeken voor warme maaltijden te
noteren en door te geven naar De Wehme.

Inschrijving 100e
lid KPO
De Katholieke Plattelandsvrouwen Organi-
satie (KPO) afdeling Kranenburg-Vorden
mag zich in een gezonde groei verheugen.
In het 26ste jaar van zijn bestaan heeft
men nu hot honderdste lid ingeschreven. Op
de laatste avond van het winterseizoen kon
voorzitster mevrouw v. d. Sligte-Oosterlaar
met grote vreugde meedelen dat mevrouw
Kosse^Hollekamp uit Vorden als honderd-
ste lid- was toegetreden. „Hiermee is een
historische mijlpaal in de geschiedenis van
de plaatselijke KPO bereikt," aldus de
voorzitster, die mevrouw Kosse bloemen
aanbood en tevens een jaar lang gratis lid-
maatschap van de afdeling.
Behalve mevrouw Kosse-iHollekamp traden
nog enkele leden toe, zodat men nu al over
het magische getal honderd is. Vervolgens
hield de heer B. van Gelder uit Ruurlo een
boeiende inleiding over vetplanten en cac-
tussen. De heer Van Gelder die pure hobby-
ist is, vertelde zijn aandachtig gehoor, hoe
hij in zijn verbouwde boerderijtje vele hon-
derden verschillende cactussen en vetplan-
ten heeft gekweekt. Hij heeft in Europa
praktisch de meest verschillende variëtei-
ten en heeft zich zodoende een bekende
naam verworven.
Na de pauze werden dia's vertoond en kon-
den de dames diverse planten kopen, waar-
van gretig gebruik werd gemaakt. De voor-
zitster dankte hem hartelijk voor zijn in-
teressante inleiding en deelde mee dat men
in juni een fietstocht zal maken naar het
bedrijf van de heer Van Gelder; een aantal
dames gaven zich reeds op. Op 11 mei zal
de afdeling het jaarlijkse uitstapje maken.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 25 april: 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink. Kinideroppas in De Voorde. Lied van
de week/de zondag: Gezang 206.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 25 april: 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 25 april: 10.00 uur ds. K. Feenstra
van Vorden; kindernevendienst klas l, 2 en
3; 19.00 uur ds. K. Feenstra van Vorden

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, tel. 05752-1255
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.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

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

TAFELTJE DEKJE
Contactpersoon in de week van
25-4 tot 1-5 mevr. Wolters, tel. 1262

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
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 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., dl., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

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

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 w.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtj e
14.00-14.30 u.

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

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.



met klein beentje

500 gr 375 elk 2e pond

runder, 500 gram 598

2e pond voor
299

sperciebonen
Literblik BLOEMEN EN PLANTEN

Chrysanten
grote bos

halfvolle melk
VLEESWAREN:

Va r kens r o 11 ad e IRQ
100 gram l V V

Lever
100 gram

Boterhamworst
200 gram

Liter
Kaaps viooltje

Elk 2e pond voor

HAL Aanbieding Aanbieding

SinaasGROLSCH
PRIJS poelenBIER

AFDELING SLAGERIJ

Fricandeau-
lappen 198339 G. Delicious

heerlijke handappelenmager, 500 gram 678
2e pond voor SAROMA

pudding
3 pakjes Grote krop

en stevige

komkommer
Riblappen

374500 gram 748

2e pond voor

tomatensoep
VERSE

radijs
per bos

Kiapstuk

voor

275
159

Tongeworst
100 gram

98
79

liter van 165 voor

HONIG

heerlijke soep
kip, groente, verrn. 2 pakjes

Doperwten
E.F.

literblik van 179 voor

Spijsbroodjes
pak van 155 voor

139
î HB

169
139
•••

129

anng m
tomatensaus
400 gram

Grof gebr. rijst
kilo

Literblik

Nasi of bami
„Suzy Wan" van 304 v.

BLUE BAND

halvarine
500 gram van 130 v

REUZE

ontbijtkoek
voor

•RAAK

sinas
liter

169
99

249

98

79
Bij elke aankoop a ƒ 15,-

ontvangt u 1 waardebon goed voor
3/4 pot

HERBA APPELMOES
voor slechts

25

CALVE

slasaus
3/4 fles van 326 voor

•••••••••l

Uw kinderen zijn er dol op

Roosvicee
0,6 liter

••••

5 flessen

Moselblümchen
van 13,25 voor

•HHBI

Coque
Bastogne
pak van 189 voor

A&O,meer
dan alleen maar

voordelig

259
•••••••BI

289
10,

159

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag
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JAGER
MEISTER

FLORIJN

jonge genever
liter voor

Vat 69 whisky
per fles

CAFÉ ORIENTAL

mokkalikeur

RIVERA

amontillado
2 literkruik van 998 voor

318
235
345

Bosbessenvla

6 rozijnencakes

Slagroomstam

„SUSY

toiletpapier
4 rollen

Zeeppoeder

1895DIXAN groot vat

KILO GRATIS

VAN NELLE

Prisma koffie
250 gram

REMIA DEX

MARGARINE

DRINK OF COLA

Wij zijn gelukkig met de
geboorte van onze
dochter

MARLEEN

Jan en Woup
Lindeboom

Vorden, 13 april 1976
Storm van 's-Grave-
sandestraat 9

Blij en gelukkig zijn wij
met de geboorte van ons
dochtertje

ENITH
zusje van Oscar

Bert en Tonny
Overbeek

Vorden, 15 april 1976
Ganzensteeg 2

AFWEZIG
N. J. EDENS tandarts

van donderdag
22 april t.m. don-
derdag 29 april

Voor spoedgevallen:
tandarts W. F. Haccou
Prins Bernhardweg 3
telefoon 1908

Te koop: plm. 1500 oud-
Hollandse pannen.
Albers Vorden .B.V.
Nieuwstad 6, Vorden

Union Arizona met te-
rugtraprem ƒ 329. — met
knijpremmen ƒ 342.50
Union jeugdfiets 24"
wielmaat ƒ 249, —
Empo Husky meegroei-
fiets ƒ 190.—
Empo toer special 28"
wielmaat / 455, —
Idem Empo toer stan-
daard ƒ 430, — (dames
met gebogen buis)
Gazelle junior jongens-
en meisjesfiets (7-10 jaar)
ƒ 228,-
Rivel kinderfietsen van-
af 4 tot 14 jaar in diver-
se kleuren en uitvoerin-
gen.
Leren zadels voor dames
en herenfietsen o. a. de
bekende Engelse Brooks.
Ook voor toebehoren
voor fietsen naar
TRAGTER VORDEN

Gevraagd voor één mor-
of één middag in de

k een 65 + -er voor
tui n werk.
Christinalaan 10, Vorden
telefoon 05752-1468

: een oranje lat-
kapstok, een autozit-

je, en 20 vierk. m blauw
nylon vilt (praktisch
nieuw).
Christinalaan 10, Vorden
telefoon 05752-1468

Te koop: vierdels van 'n
jonge stier. J. G. Reintjes
Vordensebinnenweg 2 te
Lochem. tel. 2514

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

PAARDRIJDEN
lessen en buitenritten on-
der deskundige leiding.
Ook weekenaritten.
DE HESSENKAMP
Vorden, tel. 1736 - 1737

DAK VERNIEUWEN
OF REPAREREN ?

Dakbedekking aan
te brengen met
kwast, rol of spuit.
Voor elk dak.

VRAAG TEN HAVE
ADVIES
Telefoon 08350-3938

G- W. Eijerkamp
Vorden

PIJPROKEN
MANNENWERK!

kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, t?L 1553

HENRI HELMINK

en

INEKE DE WIT

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de
voltrekking zal plaatsvinden op dins-
dag 27 april a.s. om 13.30 uur in het
gemeentehuis te Goor en de kerkelijke
inzegening om 14.00 uur in de R.K.
„Kapel Heeckeren" te Goor.

Vorden, april 1976
Horsterkamp 21, Vorden
Kloosterlaan 85, Goor
Toekomstig adres: Wilhelminalaan 13 Vorden

Dag-adres: café Eykelkamp 't Medler.
Receptie van 16.30 uur tot 19.00 uur.

Vrijdag 30 april a.s. hopen wij met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijksfeest te herdenken.

L. WESSELINK

H. L. WESSELINK-DOMMERHOLT

Vorden, april 1976
Zutphenseweg 34

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag l mei
vanaf 19.30 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10
te Vorden.

Vanaf 26 april zijn wij

maandagmorgens
gesloten

DEKKER Elektro b.v.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

Capri
Import uit Italië.

Goed voor zuidelijke
charme en raffinement

in snit.

yerona
Aparte zool, luchtige

modellering.
Ongedwongen look!

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Voor bijverwarming oliegevulde

radiatoren
met thermostaat. Kema-keur

vanaf 175,-

Winters
Spalstraat 8-10, Hengelo G., tel. 05753-1280

ZATERDAG 24 APRIL

klaverjas-
wedstrijden
bij café

De Boggelaar
aanvang 20.00 uur
vele mooie prijzen

Vordenseweg 32 - Warnsveld
Telefoon 05752-1426

Zaterdag 24 april a.s. is onze verfwinkel

na 12.00 uur
gesloten

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden - Telefoon 05752-1567

Praatjes over wonen? Welnee
- een serieus en degelijk-maar
daarom niet minder prettig en
ongedwongen woongesprek.
En... bij ons is goed advies
even vanzelfsprekend als indi-
viduele service.

Komt u eens langs?

Wim Polman
VORDEN, Dorpsstraat 22

Telefoon 05752-1314

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108
Telefoon 05750-17332

GROTE PAARDENMARKT
MEIMARKT

op woensdag

28 april te

Hengelo Gld.

HENGSTENMONSTERING van diverse
paardenrassen. Marktvereniging

Wij hebben alles voor de

TENNISSPORT
o.a.:
rackefs
ballen
racket-
hoezen
rokjes
shorts
shirts
sokken
enz.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

artens
sleedt •Loeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

WEEKENDAANBIEDING

Flanellen
herenpyama's

24,95leuke dessins

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK



ZONNEWERI
ZOWEL BINNEN ALS BUITEN
ZIE ONZE ZONMOBIEL

-ZONNEWE
i. M. U i ter weer ei
Ruurloseweg 35 - Vordert - Telefoon 05752-1523

KLEUREN T.V.
Philips
66 cm met tiptoets en oma-
toets voor gemakkelijke be-
diening, voor de zeer lage
prijs van

Grundig
66 cm, tiptoets 5105 in line

Grundig
56 cm, tiptoets in line zeer
fraaie vormgeving,
speciale aanbieding

Graetz Fahnrich
51 cm, overjarig model

Grundig
51 cm, in een klein kast
(nieuw model)

2198,-

1998,-

1198,-

1598,-

Philips transistorradio
batterij- en lichtnetvoeding 17Q
nieuwste model, nu " ^'™

Laat uw oude platen eens grondig reinigen op onze pro-
fessionele platenreinigingsmachine. U zult ontdekken dat
ze weer als nieuw zijn. Slechts ƒ 1,75 per plaat inklusief
een schone beschermhoes.

VREDEGOOR Hifi-dealer van

ortofon
SCOXT

KEF

OUPO
harman/kanton

TEAC

ELEKTRONICA
Steenderen (bij Bronknorst)
Dorpstraat 2. tel.: 05755-377

IUXMAN
BSW TANDBERG

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

VRÜITOD
Bristol

Styled by Lancia.
Mocassin boot in dakota

naturel leder.
Puur natuur in vrije-tiid-
mode voor hem en haar.

S995

Cuba
Styled by Marathon.
Royale herensandaal
met leder omtrokken
voetbed.

BROOD ?
Natuurlijk!

WARME BAKKER

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Vandaar de Handige
Hïstor Hulpjes.

Die zijn bedoeld om het verven
met Histpr nog makkelijker te maken.
U kunt bij ons kiezen uit een overall,
spetterpetje, lekcirkel, busophanger,
roerhoutje, rechtlijner, handschoenen
en overschoenen.

Doe-het-zelf centrum

HARMSEN «
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

Café-Re-staurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Vele voorjaarsaanbiedingen
bij de H.C.l.
AFDELING IJZERWAREN/GEREEDSCHAPPEN
Nu hebt u de kans om uiterst voordelig in het bezit van een boormachine
te komen. 14 dagen lang op alle AEG-boormachines die voorradig zijn
10% KORTING. Het zal u wel bekend zijn, een AEG-boormachine is
een machine van topkwaliteit.

H.C.I.-prijs p. st.
H.C.I.-prijs p. st.

H.C.I.-prijs p. set
per stuk vanaf

per stuk

STALEN KLAUWHAMERS
METSELTROFFELS
SET SCHROEVENDRAAIERS
5 stuks, verschillende maten
HANDZAGEN
METAALZAAGBEUGELS EN ZAAGBLAD
TRAPLEUNINGTOUW met bijpassende koperen of smeedijzeren
leuninghouders. Leuningtouw nu slechts per strekkende meter
KAPSTOKHAKEN bij ons voorradig in koper, aluminium, -blank
smeedijzer, zwart gelakt of brons. Meer dan 20 soorten
DEURKRUKKEN vele soorten, alles uit voorraad leverbaar

per stel vanaf
KABELHASPELS met 10 meter snoer, zolang de voorraad strekt

17,10
6,30

12,55
8,90
8,70

5,95

3,70
15-

DE VLAG UIT met vlaggestokken van de H.C.L Vlaggestokken
wit met oranje knop per stuk nu slechts
Vlaggestokhouders per stuk 4,—

H.H. TIMMERLIEDEN voor u: SPIJKERSCHORTJES per stuk 11.-
Ook bij ons voorradig alle soorten lijmen, kitten, vulmiddelen uitsluitend
topmerken o.a. Alabastine, Bisonlijmen, Frencken, Schönox tegellijmen en
Por ion.

AFDELING KEUKENS zolang de voorraad strekt
KEUKENWANDKASTEN 100 cm breed in de moderne kleur
oker, normaal 158,— tijdelijk slechts 98,—
KEUKENS 100 cm lang, kompleet met roestvrijstalen blad
met l spoelbak. Uitvoering: wit of groen 249,—
BIJZETKASTEN 80 cm breed, kompleet met een kunststof blad
85 cm hoog nu slechts 180,—

KEUKENS
150 cm kompleet met roestvrijstalen wafelblad 539,— nu voor 385,—
170 cm kompleet met roestvrijstalen wafelblad 557,— nu voor 398,—
180 cm kompleet met roestvrijstalen wafelblad 637,— nu voor 455.—
200 cm kompleet met roestvrijstalen wafelblad 697,— nu voor 498,—
220 cm kompleet met roestvrijstalen wafelblad 770,— nu voor 550,—
Natuurlijk leveren wij bijpassende wandkasten

Ook op het gebied van sanitair staan wij sterk en alles beslist scherp ge-
prijsd. Uit voorraad leverbaar: wastafels, badkuipen, douchebakken, clo-
setpotten, alle soorten kranen, badkamer-accessoires en niet te vergeten
een volledig program koperwerk.

Vanwege enorm sukses prolongeren wij onze aktie OPEN HAARDEN
Bij aankoop van een open haard ter waarde van minimaal ƒ 500,— een
sierlijke smeedijzeren HAARDSTEL GRATIS (waarde ƒ 68,—)

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN 1976

Koninginnedag
donderdag 29 april
koopavond t/m 9 uur

vrijdag 30 april gesloten

49*

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

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
FIJNHOUT BEWERKING B.V.
Vorden, Industrieweg 2, tel. 05752-1216
na 5 uur 1617

WINTERS
INSTALLATIEBEDRIJF

MASTIEKWERKEN

ZINKEN DAKGOTEN

TOILETTEN WASTAFELS

LOODGIETERSWERK

WATER- EN GASLEIDING

ELEKTRICITEITSWERK

CENTRALE VERWARMING

Spalstraat 8 - Hengelo (G.) - Tel. 05753-1280

Tank

merkbenzine
Vrije prijzen

bij

G. Weulen Kranenbarg & Zn b.v,
Enkweg 1-3 Vorden Telefoon 05752-1811

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Neem de oudste !

Neem de beste voor

chemisch
reinigen

,De Achterste Molen'
Depots:

Fa Aartsen, Stationsstraat 12

H. J. Bennink, Molen weg 11

Lubbers, Het Wiemelink 15

Mevr. Mombarg, Kranenburg

en ... iedere dinsdag ons

Service Station
in Vorden, Wlchmond, Baak
telefoon 05780-2290



Donderdag 22 april 1976

38e jaargang nr. 7 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
J. W. M. Gerritsen bij zijn emigratie naar Amerika:

„LATENTE NOSTALGIE NAAR VERRE EINDERS"

VERENIGINGEN IN VORDEN KRIJGEN

„De autochtone Vordense bevolking gaat beslist een moeilijke tijd tegemoet door het
aantal „nieuwkomers" dat zich uit alle delen van ons land in Vorden vestigt. Dit kan
doorstaan worden door begrip en verdraagzaamheid. Als de nieuwkomers dat ook wil-
len zijn we een heel eind op de goede weg."

Dit zegt de heer mr. J. W. M. Gerritsen
(49) aan de vooravond van zijn vertrek
naar Amerika (l mei a,s.) waar hij in de
States in EHkard in de staat Michigan een
nieuw bestaan wil opbouwen. Voor velen
aal van het besluit van het echtpaar Gerrit-
sen om te emigreren, met verbazing wor-
den kennis genomen.
Als mr. in de rechten is er toch in Neder-
land een goede boterham te verdienen zou
je zo zeggen. „Natuurlijk is dat zo, ik kan
bijvoorbeeld terecht op een advocatenkan-
toor of noem maar op. Dat is het 'm echter
niet.
Zo'n 23 jaar geleden had ik de papieren al
voor elkaar om naar Canada te emigreren.
Een miotorongelfUk haalde echter een streep
door deze plannen. Om nu dan toch te gaan
moet je maar beschouwen als latente nos-
talgie naar verre einders," aldus de heer
Gerritsen.
In feite heeft het besluit om naar Amerika
te gaan begin van dit jaar gestalte gekre-
gen. Hij is er nl. al een paar maal geweest.
Dochlter MarjOn (23 jaar, gehuwd en woon-
achtig in Lemmer) is een half jaar in de
States geweest.
Zoon Hans (22) vertrok in maart 1975. Hij
Studeert in Mundie (Indiana) aan de Ball
State universiteit voor arohitekt.

Geen verbanning
„Ik heb mijn zoon vorig jaar weggebracht
en ik moet zeggen dat het intermenselijke
kontakt daar mij enorm heeft aangetrok-
ken."
Vanzelfsprekend heeft mevrouw Gerritsen
(48) en dochter Mariene (17) terdege in-
spraak gehad toen de heer des huizes zijn
plannen ter tafel bracht. Zegt mevrouw
Gerritsen: „Aangezien ik nogal lakoniek
ben, heb ik gezegd, laten we maar gaan.
Het is tenslotte geen verbanning." Boven-
dien wil Mariene naar de High School, om
daarna verder te Studeren voor hoofdleid-
Ster van gehandicapte kinderen.
Op de vraag wat de heer Gerritsen nu pre-
cies in Amerika gaat doen, kregen we tot
onze verbazing te horen: „Eerlijk gezegd, ik
weet het nog niet. Beslist niet rentenieren.
Vastomlijnde plannen zijn er nog niet. Voor-
lopig ga ik wat studeren en dan zien we
wel verder. Mij zelf kennende dan ga ik het
vrije beroep in."
Het is een bekend feit dat men in Amerika
niet zomaar een verblijfsvergunning krijgt.
Voor de familie Gerritsen geen probleem.
„We hebben een sponsor," kregen we te
horen.

Maatschappelijke loopbaan
De heer Gerritsen is in Vorden het meest
bekend door zijn dorpspolitieke aktivitei-
ten (daarover Straks meer). Wat zijn maat-
schappelijke loopbaan betreft: op l april
1949 begon hij op „Ons Plekje" aan de
Ruurloseweg een administratiekantoor. Een
paar jaren later verhuisde het echtpaar
Gerritsen naar de Kranenburg waar in het
huis van de heer Kappent het kantoor werd
gevestigd.
Samen met de heer Geenken (wie kon ver-
moeden dat beide heren later nogeens sa-
men in de raad van Vorden zouden zitten)
bouwde hij toen een woning aan de Baakse-
weg. Ondertussen wend de heer Gerritsen in
1965 beëdigd als makelaar. Een jaar later
slaagde mevrouw Gerritsen eveneens voor
makelaar. „Ik kreeg zoveel telefoontjes te
beantwoorden als mijn man weg was dat
ik voonmijizelf besloot, dat „papiertje" moet
ik ook hebben," zo lichtte mevrouw Gerrit-
sen lachend toe.
Op l december verhuisde het gezin Gerrit-
sen naar plan Zuid waar het makelaars-
kantoor tot l september 1974 werd voort-
gezet. Daarna wend het een B.V. Ondertus-
sen was de heer Gerritsen bezig met zijn

rechtenstudie, die hij op 19 december 1975
met succes afsloot.

Politieke aspiraties
Zijn politieke aspiraties dateren van de be-
ginjaren '50. Ruim iy2 jaar was hij voor-
zitter van de jongerenonganisntie van de
K1VP. Aangezien hij in die tijd verbolgen
raakte over uitspraken van de toenmalige
KVP-leider prof. Romme, waarbij sprake
was van kiezersbedrog (zo verduidelijkte
de heer G.) besloot hij de KVP de rug toe
te keren.
In 1962 wend hij door zijn werkzaamheden
op heit administratiekantoor naar de Boe-
nenpartrj gedreven. „De landbouwers waren
het siiefkind." De afdeling Vorden van de
Boerenpartij wend opgericht. De heer M. H.
Gdtink kwam in de raad van Vorden. Vier
jaar later werd ook de heer Gerritsen ge-
kozen. Omstreeks 1969 werd de Boeren-
partrj in Vorden omgedoopt in „Binding
Rechts", aangezien beide heren het niet
eens waren met het beleid van de voorzit-
ter van de Boerenpartij de heer Koekoek.
In 1970 opnieuw in de raad gekozen, dit-
maal onder de naam „Binding Rechts". Een
jaar later wend de heer Gerritsen wethou-
der .aJs opvolger van mr. R. A. v .d. Wall
Bake, die er de tijd niet meer voor kon vrij-
maken.
Drie jaren (tot 1974) heeft de heer Gerrit-
sen de portefeuille van financiën en sociale
zaken beheend. O.a. heeft hij meegewerkt
aan de aankoop van kasteel Vonden en het
van de grond brengen van de Stichting
Dorpscentrum. „Het was een verdomd
drukke tijd. Kantoor, student en wethouder.
Na die drie jaren was ik wel een beetje
afgedraaid."

Voldoening en teleurstelling
Toch kijkt hij met voldoening op die tijd
tenug. „Zeer positief is bij mij de samen-

wenking met de gemeenteambtenaren over-
gekomen. Ook was ik blij met de individu-
ele bewijzen van waardering vanuit de be-
volking. Natuurlijk heb ik ook politieke te-
leurstellingen opgedaan. Om een voorbeeld
te noemen. Ik heb altijd gezegd, kasteel
Vorden moet behouden blijven, vooral om-
dat dit mogelijk was met overheidsteun.
Later is heit gehele kasteel Vorden een pres-
tigeobjekt geworden. Het werd centraal ge-
steld, ten koste van de bevolking. Wat is
het resultaat ? Wol, straks een tweedehands
dorpscentrum in het huidige m eentehuis.
Dit heeft mij enorm dwars gezeten. Door
het „prestigeobjekt" ging de Lindenseweg
eronder lijden. Verbetering wend steeds uit-
gesteld Wonder boven wonder zijn op deze
weg geen doden gevallen. Gelukkig niet,"
zo zegt de heer Gerritsen.
Een andere doorn in zijn oog is de nieuwe
subsidieverordening. De werkelijke ,,kosten-
verenigingen" komen niet aan hun trekken.
Er is geen evenredigheid te vinden. Voor de
pas opgerichte tennisvereniging wordt een
flink bedrag uitgetrokken. Een gymvereni-
ging krijgt zijn toestellen gesubsidieerd. En
wat gebeurt er met de reeds lang bestaan-
de muziek'korpsen? Goed, zij krijgen ach-
teraf het maximaal 45% subsidie voor hun
instrumenten. Waarom niet de instrumen-
ten, uniformen etc. volledig gesubsidieerd?
Ik bedoel hiermee dat deze „oude" vereni-
gingen de dupe zijn," aldus de heer Gerrit-
sen, die voorts de onervarenheid van de
Vordense raad betreurt. Oorzaak: de sa-
menklo'ntering van de confessionele par-
tijen.

Dinsdag 27 april neemt de raad van Vor-
den (de heer Gerritsen is fraktievoorzitter
van „Vordens Belang") afscheid van hem
nadat het echtpaar Gerritsen een dag er-
voor het zilveren huwelijksfeest heeft ge-
vierd. „Ik kijk met plezier op alles terug.
De politiek was een mooie sport, tenslotte
ben ik blij d:iit ik in de heer L. de Boer een
goede opvolger heb." Wie de opengevallen
raads'zetel zal innemen is op dit moment
niet bekend. „Mijn zaak niet meer," zegt de
a.s. emigrant.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
ONTSPANNINGSMIDDAG
VORDENSE BEJAARDENKRING
Samen met de Bejaandensoos in de Kranen-
burg organiseert de Vondense Bejaanden-
kning een Open Bejaandenmiddag, een ont-
spanningsmiddag voon alle bejaarden in
onze gemeente op woensdagmiddag 28 april
in het Jeugdcentrum. Degenen, die even-
tueel geen uitnodiging hebben ontvangen,
wonden alsnog bij deze hartelijk uitgeno-
digd. Een leuk en goed pnognamma is sa-
mengesteld.
Ook de Diakonie van de Hervormde kerk
te Vorden staat achter het werk van de Be-
jaardenkring en geeft, als het nodig is en
dat is wel eens nodig, hulp en steun. Dat
mag wel eens, met dank, gezegd wonden.

MORGENLANDZENDING VRAAGT
OM VOORBEDE VOOR LIBANON
Het hoofdbestuur van de Mongenlandzen-
ding, die haar werkterrein heeft in het Na-
bije Oosten, heeft een aantal protestantse
kerken en de r.k. kenk in ons land gevraagd
in de kerkdiensten voorbede te doen voor
het libanese volk; en met deze voorbede

voor land en volk zolang door te gaan als
de hachelijke toestand in Libanon voort-
duurt en de kloof tussen christenen en mos-
lims zich vender dreigt te verwijderen.
Het bestuur, waarvan ds. Th. P. Pol, her-
vormd predikant te Doorwerth-Heelsum
thans voorzitter is, heeft zijn verzoek on-
den meer aan de lidkenken van de Raad van
Kerken in Nederland gedaan. Opdat de
voorgangers al tijdens het komend weekend

i aan de gewenste voonbede in de eredienst
een passende plaats kunnen geven, hebben
de modenamina van de henvonmde en de ge-
reformeerde genenale synodes de Mongen-
landzending aangenaden de oproep via de
dagbladpens en de kerkelijke weekbladen
bekend te maken.

PAASGROET AAN GEVANGENEN
Ook vanuit de Baasdienst in de Hervormde
dorpskenk te Vorden zijn paasgroeten ge-
zonden naar vervolgde, gevangen genomen
christenen in vijf landen; om zo elkaar te
bemoedigen vanuit het Paasevangelie:
OHRIST IS RISEN INDEED: „De Heer is
waarlijk opgestaan". Velen hebben onder-
de-toren de lijsten getekend.

AFSCHEID DS. J. LANGSTRAAT
Ds. J. Langstraat te Arnhem, van 1951-
1958 predikant van de Hervormde gemeen-
te van Vorden, gaat wegens het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd (65) op
l mei a.s. met emeritaat. In zijn Vondense
periode verzorgde hij ook de dagsluitingen
van de NCRV. Hij was hiermede de eerste
Nederlandse televisie^dominee. Verder vond
zijn voordrachtskunt grote waardering, ook

buiten de kring van de kerk.
Woensdagavond 28 april a.s. neemt hij in
de Sionskenk afscheid van de Hervormde
gemeente van Arnhem.

Freddy Cole
op jazzfestivaE
in Zutphen
Op vrjjdag 7 en zaterdag 8 mei organiseert
de Jazz-sociëteit Zutphen een Jazz-festival
in de Buitensociëteit te Zutphen. Een pri-
meur in het programma is het optreden van
Freddy Oole, de broer van wijlen Met ,King'
Cole.

De bezoekers van het Zutphense Jazz-festi-
val krijgen bovendien als eersten in ons
land gelegenheid zijn nieuwste plaat te ko-
pen: Freddy Cole zingt de songs zoals zijn
broer zou hebben gewild.

Behalve de Amerikaanse pianist-zanger
presenteert de Jazz-sociëteit Zutphen op
haar festival ook Jacques Say uit België
met zijn Middle Jazz^Seven, The Harbour
Jazzband met Arte Ligthart, The New Ri-
vertown Jazzband, het Trio Louis van Dijk,
de Swing Society met Martin Beenen en
de Dixie Town Jazzband.
De concerten worden afgerond met jazz-
bals.

MEER SUBSIDIE
Tijdens de raadsvergadering van volgende
week dinsdag (27 april) komt de nieuwe
subsidieverordening aan de orde. In deze
nieuwe verordening wonden thans alleen
nog uitgesloten die verenigingen die uit-
sluitend binnen het venband van een kerk-
genootschap of geloofsgemeenschap, school-
verenigingen, politieke partijen en vakver-
enigingen wenkzaam zijn.
Bij het opstellen van de nieuwe verorde-
ning hebben B. en W. mede betracht alle
vaste bedragen te vervangen door percen-
tages. B. en W. hebben gekozen voor de
volgende formule: 30% van de jeugdcontri-
butie (jeugd beneden de 18 jaar); 15%
van de overige contributie en donaties; 15%
van de kosten van bevoegde leiding; 15%
van de kosten van huur van gebouwen of
terreinen of 15% van de vaste kosten van
in eigendom toebehorende gebouwen ver-
minderd met eventuele inkomsten.
Afhankelijk van de verschillende kosten
voor leiding, huur etc. en mede afhankelijk
van de basisgegevens voor de berekening
van het subsidie voor 1976 bedraagt de ver-
hoging van het maximale subsidiebedrag
30% voor de verenigingen zonder jeugd-
leden tot 75% voor verenigingen met veel
jeugdleden en een hoog bedrag voor be-
voegde leiding.

Doordat de percentages zijn genomen van
de belangrijkste inkomsten en uitgaven van
de vereniging kunnen geen onbillijkheden
meer ontstaan omdat iedere vereniging in
feite zelf het normbedrag bepaalt. Wij blij-
ven het op prijs stellen dat de zelfwerk-
zaamheid van de verenigingen wordt en
blijft geaktiveerd, zo stellen B. en W.
In de oude verordening werd voor de mu-
ziekverenigingen per instrument een vast
bedrag uitbetaald. B. en W. zijn echter van
mening dat ook dit vast bedrag vervangen
dient te worden door een percentage, nl.
45% van de werkelijke uitgaven gedaan
wegens aanschaffing van instrumenten.
Aanschaffing van deze vaak kostbare in-
strumenten vormt vaak een struikelblok
voor het goed funktioneren van deze ver-
enigingen.
Voor de peuterspeelzalen is in plaats van
een percentage voor jeugd contributie aan-
gehouden 30% van de ouderbijdrage-ont-
vangsten terwijl voor de speeltuinvereni-
gingen een aparte bepaling is opgenomen
voor onderhoud en vervanging van speel-
toestellen.
B. ei^ÉK. hebben gemeend de subsidiever-
lendnj^ln het zwemibad, bibliotheek, jeugd-
centrum en/of dorpscentrum te laten val-
len buiten de bepalingen van deze verorde-
ning. Subsidiëring van deze instellingen
dient ons inziens apart door de gemeente-
rna.d i^^-eisch'ieden, aldus hot college.
I n di^^meentebagroting 1976 is geraamd
voor de diverse verenigingen op basis van
de oude verordening ƒ 24.650,—. Omdat het
subsidie nooit meer zal bedragen dan het
tekort over het afgelopen verenigingsjaar
zal niet iedere vereniging het maximale
subsidie ontvangen. Wel dient er rekening
mee worden gehouden dat er een aantal
nieuwe verenigingen (vrouwenverenigingen,
Jong Gelre, jeugdverenigingen) aanvragen
kunnen indienen voor een subsidie.

Op basis van de nieuwe verordening zijn
de volgende maximale normbedragen vast-
gesteld: Sunsus Oorda ƒ4900,—; Concordia
ƒ2800,—; Blokfluitcliub ƒ1200,—; Dames-
koor ƒ900,—; Mannenkoor ƒ800,—; Excel-
sior ƒ 800,—; toneelvereniging ƒ 1000,—;
culturele vereniging ƒ 800,—; Sparta
ƒ 5400,—; VoetbaJlver. Vorden ƒ 3300,—;
Ratti ƒ1500,—; zwemctlub ƒ1300,—; Dash
ƒ2400,—; Rijverenigting ƒ1050,—; rjsbaan-
vereniging ƒ 500,—; Damclub ƒ 750,—;
speeltuinvereniging ƒ1300,—; peuterspeel-
zaal ƒ 2000,—; tennisvereniging- ƒ 1800,—;
bejaardenvereniging ƒ 500,—; jeugdwerk
incl. nieuwe verenigingen) ƒ2400,—; vrou-
wenverenigingen Jong Gelre etc. ƒ 2000,—•.
De werkelijke subsidiebedragen over 1976
kunnen uiteraard pas worden vastgesteld
zodra de gegevens van de verenigingen zijn
ingezonden. Met de datum van inzending
zal de nodiige soepelheid worden betracht.

TARIEFREGELING SPORTZAAL,
B. en W. hebben de tariefregeling voor het
gebruik aan de spontzaal aan Het Jebbink
vastgesteld, waarbij is uitgegaan van een
opbrengst voor huur buiten schoolverband
van 35 klokuren per week, tegen een jaar-
lijkse vergoeding per klokuur van ƒ 323,85
(rijksnorm voor exploitatievergoeding bij
het lager onderwijs) is ƒ 11.360,—. Dit komt
neer op een vergoeding per uur van plm.
adhlt guflden. Ook de huur van het bestaan-
de gymnastieklokaal is hierop gebaseerd nl.
ƒ 8,— per uur voor seniorleden en ƒ 2,50
per uur voor juniorleden.

Door diverse oorzaken waaronder bouw van
de zaal in het Vogelbosje, verhoging van de
normen voor het lager onderwijs, hogere
DACW-subsidie en de reservering voor in-
richtingskosten zal het jaarlijkse tekort
van de spontzaal waarschijnlijk lager zijn
dan in eerste instantie is begroot.

Hiermede rekening houdend stellen B. en
W. de raad voor om de vergoedingsbedra-
gen voor verenigingsigebruik als volgt vast
te stellen: ƒ 15,— per uur voor de hele zaal
(met een max. van ƒ 100,— per dag); ƒ 8,—
per uur voor de halve zaal (met een max.
van ƒ 50,— per dag); ƒ 2,50 per uur voor
het instruktielokaal (met een max. van
ƒ15,— per dag).

DE HEER SMIT MAG GEEN
JUDOZAAL BOUWEN

De heer D. L. Smit aan de Molenweg 43
mag achter zijn woning geen judozaal bou-

wen. De zaal was gepland op het open erf
achter de woning en de woning zou ver-
bouwd worden tot bij de judozaal behoren-
de ruimten als een kantoor, douche, kleed-
ruimten en toilet.

Realisering van de plannen zou inhouden
dat de heer Smtit vrijstelling zou moeten
wonden verleend van de gebruiksbepalingen
van de gemeentelijke bouwverordening. Na
overleg met de stedebouwkundige zijn B.
en W. tot de conclusie dat de verwezenlij-
king van een judoselhool achter het pand
zou inhouden dat het gehele perceel de be-
stemming openbare of bijzondere bebou-
wing zou dienen te krijigen, hetgeen onge-
wenst wordt geacht.

De heer Smit is tegen de beslissing van B.
en W. bij de raad in beroep gegaan. B. en
W. stellen nu de raad voor het beroep on-
gegrond te verklaren.

HUISVUIL NAAR LOCHEM
Op l juli a.s. zal de stortplaats van Vorden
worden gesloten. Dit houdt in dat naar een
andere mogelijkheid moest worden gezocht.
De gemeente kon een keus maken uit de
volgende mogelijkheden: afvoeren naar een
regionale stortplaats; afvoeren naar een
spoonweiglaadstation voor vervoer naar het
oomiposltbedrijf in Wijster (Drente); afvoe-
ren naar de vuilverbrandingsoven in Dui-
ven.
B. en W. hebben besloten het huisvuil per
ingang van l juli af te voeren naar Lochem.
Met ingang van de datum zal ook het huis-
vuil in het gehele buitengebied worden op-
gehaald. Vorden heeft voor Lochem geko-
zen omdat de beide andere alternatieven te
duur zouden zijn. Volgende week dinsdag
zal de raad van Vorden het voorstel van
B. en W. voongeschioteild krijigen.
Tevens wordt voorgesteld het jaarlijkse
recht van 20 naar 30 gulden te verhogen.
De prijs van de plastic zak blijft ongewij-
zigd. De tarief verhoging zal eveneens op
l juM ingaan. De gemeente rekent op een
exploitatietekort van ƒ38.492,59 gerekend
over een vol jaar. De kosten voor het in-
planten van de vroegere stortplaats zullen
t,z.t. nog afzonderlijk worden geraamd. Er
moet nog een beplantingsplan worden opge-
steld en voorzichtig rekenen B. en W. op
subsidie van het Staatsbosbeheer.

gaat 1 mei open
Tijdens de ledenvergadering van de bad- en
zweminrichting In de Dennen, welke ver-
gadering onder leiding stond van de heer
mr. W. Vunderinik wend medegedeeld dat
het zwembad zaterdagmiddag l mei voor
het publiek zal wonden opengesteld.
Vergeleken bij verschillende omliggende
baden heeft men in Vonden het afgelopen
jaar goed geboerd. Het exploitatietekort
bedroeg nl. slechts ƒ 4548,34, waardoor het
exploitatievenlies van de laaste janen is
gestegen tot ƒ 17.306,57. In bestuurskringen
van de badin richting verwacht men dat het
gemeentebestuur in deze de helpende hand
zal bieden. Met andere woorden dat van
deze zijde de benodigde subsidie wordt ver-
kregen.
Het bezoekersaantal bedroeg in 1975 bijna
109.000 personen. Beduidend meer dan in
voorgaande jaren, echter niet zo verwon-
derlijk gezien de (buitengewoon fraaie
weersomstandigheden.
Medegedeeld werd dat er plannen zijn tot
renovatie van het bad. Hierover zijn inmid-
dels kontakten opgenomen met de Vereni-
ging voor Ned. Gemeenten en de Heide Mij.
Speciaal de badhokjes zijn aan een „grote
beurt" toe.

Het bestuur van de bad- en zweminrichting
Ziet er in het vervolg als volgt uit: voorzit-
ter mr. M. Vunderink; secretaris J. J. van
Dijk; penningmeester J. Kettelarij; admi-
nistrateur W. Sessink; technische bestuurs-
lid J. Rondeel; S. Aartsen; A. J. Zeeval-
kink; J. de Gruyiter en H. Elbrink.
Voorts werd het besluit genomen dat één
der bestuursleden van de plaatselijke zwem-
en poloolub een bestuurszetel in het badibe-
stuur krijgt aangeboden.

Als badmeester zal het komende seizoen
weer fungeren de heer M. Westerik, geas-
sisteerd door de heer F. van Aken. Bij het
geven van zwemlessen zal de heer Westerik
worden geassisteerd door zijn echtgenote.
Voor tarieven zie advertentie.

Zangavond voor
De Wehme Vorden
De Ohr. Gem. Zangvereniging Excelsior
heeft op donderdag 15 april de bewoners
van De Wehme een zangavond aangeboden.
Het koor onder de bekwame leiding van
de dirigent, de heer Nuds, bracht voor de
pauze een aantal liederen in sfeer van het
paasfeest. Het tweede deel na de pauze was
bestemd voor samenzang1 met aanwezigen
voor liederen uit de nieuwe gezangbundel.
Heit koor beschikt over goede stemmen,
maar kan een aanvulling van mannenstem-
men nog wed gebruiken.
Na afloop dankte een der bewoners en met
een tot weerziens behoorde deze avond weer
tot het verleden.



Bouw mee ...
geef!
Zoveel u kunt
Die guitige kleine olifant, die het Neder-
landse Rode Kruis helpt bij de jaarlijkse
infernneMngiscampagne, komt een dezer da-
gen ook weer bij u langs. Dit jaar begeleidt
de olifant het motto: ,,Bouw mee geef.
Zoveed u kunt". Wartt dat is wat het Rode
Kruis nodig heeft. Het Rode Kruis bouwt
aan een aantal belangrijke taken, bedang-
rflk voor u, beüangrflk voor uw medemens.
De taken van het Rode Kruis worden voor
een groot deel uitgevoerd door vrjjwilliig-

INZAMELINGSCAMPAGN!
•lndmei-beginJuni

(öt)ens, waardoor de kosten zo laag moge-
lijk gehouden kunnen worden. Dat er toch
geld nodig is voor een optimale uitoefening
van de taken zal een duidelijke zaak zijn.
Daarom komt u eind mei-begin juni mi-
schien wed een kollektebus tegen. Of komt
een van de koïïektanten bij u thuis het gif-
tenizakje ophalen, of wordt u benaderd met
een intekenlijst. Overal zult u dan het oli-
fantje tegenkomen dat u vraagt mee te
bouwen en zoveel te geven als u kunt.

Bouw mee aan Weüfarewerk, Rode Kruis
Korps, Vakantaeprojekten, Snelwegambu-
lances, Telefooncirkels, Internationale hulp-
verlening, etc. Daarmee kan het Rode Kruis
al die mensen helpen die het zo hard nodig
hebben, laat 't olifantje big ven glimlachen:
geef, zoveel u kunt!

ELSEVIER'S

VOGELATLAS

De merel kunnen we beschouwen als de kak-
kerlak onder de vogels, hij schikt zich geheel
in zijn omgeving, hij zingt net zo mooi op een
televisie^antennen als op de tak van een
eeuwenoude eik. Maar hij is daarin een uit-
zondering, want een sturisvogel b.v. zal on-
danks zijn flitsende tred, zich knap ongeluk-
kig voelen op het verkeersplein Oude Rijn.
Vogels zijn in hoge mate voor hun voortbe-
staan afhankelijk van het biologisch even-
wicht in hun natuurlijke omgeving, hun bio-
toop. Daarom 'zijn in Elseviers Vogelatlas de
vogels systematisch behandeld vanuit het
landschap. Elk werelddeel is ingedeeld in ty-
pen landschappen: regenwouden, savannen,
woestijnen, tropische regenwouden, pampa's,
prairies, nioeraslanden, grassteppen, weiden,
kusten, hoogvlakten, bergen e.d.

Per landschap, waarvan een foto is afge-
beeld, worden de kenmerkende vogelsoorten
uitgebreid behandeld. Tevens zijn daarbij op-
genomen beschrijvingen van gewoonten, spe-
ciale aanpassingen, wijze van vliegen en
voedselzoeken. In een apart hoofdstuk ko-
men de ontwikkeling van het vliegen, de ve-
ren, roesten, lopen, zwemmen, trek en taal
der vogels aan de orde. Er wordt veel aan-
dacht besteed aan de bedreigde soorten en
de oorzaken van hun vermoedelijke uitster-
ven.

De atlas besluit met een classificatie, waar-
in alle 28 orden onder de vogels met hun in-
dividuele levenspatroon op een heldere ma-
nier in beeld zijn gebracht. De 28 orden zijn
verder onderverdeeld in families, geslachten
en soorten. De pracht van de vogelwereld
komt in deze atlas op spectaculaire wijze tot
uiting door meer dan 770 wetenschappelijk
nauwkeurige tekeningen waarvan 500 in vier
kleuren, en 167 kaarten en overzichten waar-
van vele in kleur.

Bij alle vogels zijn ook de latijnse namen ge-
geven, terwijl behalve een nederlands - ook
een latijns register is opgenomen.

Deze vogelatlas is het resultaat van een
unieke samenwerking van een team van ge-
zaghebbende ornithologen uit de hele wereld,
waarbij de Vice President van het Wereld
Natuur Fonds, Sir Peter Scott CBE DSC, als
adviserend redacteur optrad.

De vertaling en bewerking was in de ver-
trouwde handen van Jaap Taapken en Henk
J. Lichtenbeld, beiden redacteur van Het Vo-
geljaar.

Verschenen bij Elsevier Nederland B.V.
Gebonden 272 blz.

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge competitie van de Vor-
dense damolub DOV wenden de volgende
wedstrijden gespeeld: Qukes-Hulsihof O—2;
Masselink-Bsselink 2—O; Reuver-Wansink
l—1; Dimmendaal-Heuvink O—2; Heuvink-
•Kl. Kranenlbarg l—1; Hulshof-Boudri O—2;
Rossel-Sdhefer afig.; Breuker-Wiersma O—

2; Rossefl^Söheffer l—•!; Breuker-Nrjenhuis
O—2; Grotenihuis-<Sloeltjeis 2—0; Masselink-
Rossel 2—0; Qukes-iReiuver l—1; Hulshof-
Soheffer 2—0.

E. Postma-B. Hiddiink O—-2; H. AaJderink-
G. Memelink l—1; H. Teerinlk-E. Bruinsma
2—O; A. Berends-A. Graaskamp 2—0; H.
Aalderink-E. Bruinsma 2—O; G. Memelink-
H. Teerink l—il; B. Hiddink-A. Grefhorst
l—«1; E. Postana-A. Gnaaskamp 2—O; H.
GraaSkamp-M. v. Oei 2—0; T. v. Snellen-
berg^M. Hartman 2—O; N. de Klerk-L.
Eijkelkamp l—1; T. Gille-R. Reuver 2—0;
H. Vreeman-G. Brummelman O—2; E.
Biuimmelman-.J Krajenlbrïnlk O—2; C. Rid-
der-D. Hoekiman O—2; A. Pleijter-T. van
Snellenberig O—2; R. Reuver-J. Krajenbrink
2—0; G. Bruimimelmian-M. Hartman O—2;
A. v. Laren-D. Hoekman 2—0; J. Krajen-
brinlk-A. Pleijfer 2—0; J. Krajenbrink-T.
v. Snelilenbeng 2—0; T. v. Snellenberg-G.
Brummelman 2—O; A. Reuver-A. Pleijter
2—0; C. Ridider^A. v. Laren O—2; G. Brum-
melman-N. de Kïeiüc 2—O.

De stand in groep A luidt momenteel: 1. R.
Gosselink 16-̂ 23; 2. H. Graaskamp 18—22;
3. J. Oltvoort 16—-21; 4. M. v. Oei 14—18;
De stand in groep B is: 1. A. Graaskamp
32—46; 2. E. Poatma 31—45; 3. B. Hiddink
29—38; 4. A. Ablbink 38—^37. TenslotJ^fle
stand in groep C: 1. G. Brummelman^P
59; 2. T. Radder 47—46; 3. N. de Klerk 43-
40; E. Bruimmelman 38—£6; 5. T. v. Snel-
lenlberg 22—'35; 6. A. v. Laren 24—33.

Ned. Middenst.
Spaarbank
boven 1 miljard
De Nedeniandsdhe Middenstands Spaarbank
(NMS) is een landelijke spaarinstelling die
onlangs de l rnüjandigrens aan ingelegd
spaartegoed heeft oversdhreden. Deze be-
langrijke mijlpaal in de geschiedenis van
de NMS werd befhaaHd dankzij een groot
aantal spaarders, die hun spaargeld bij de
NMS in goede handen weten.

De Nederlandsche Middenstands Spaarbank
is een zelfstandige dödhtterinsteliling van de
Nederlandische Middenstandsbank, waarmee
zij in 1927 tegelijk werd opgericht. Behalve
de plaatsen waarin zij zich door de NMB
laat waarnemen, is er een landelijk net van
spaaragentsohappen die voornamelijk in de
kleinere gemeenten van Nederland zijn ge-
vestigd. De aktiviteiten van de spaarinstel-
ïinig worden als gevoilig hiervan grotendeels
in die gemeenten ontwikkeld en uitgedra-
gen. Het is duidelijk, dat de aktiviteiten in
deze kleine plaatsen op een andere wjj'ze
worden gevoerd dan die welke bfl een han-
delsbank of spaarbank in de grotere plaat-
sen gewoon zijn.

De beheerders van de NMS-agentschappen
zijn steeds personen, die in hun woonplaats
een belangrijke vertrouwenspositie innemen.
De inzet van deze apaaragenten is dan ook
voor een groot gedeelte de bepalende factor
voor de oversdhrijidinig van de miljardgrens.
De NMS hoopt in de toekomst nog een aan-
tal spaaragentsdhappen te openen om in de
nog aanwezige behoefte te kunnen voorzien.
De relatie van de spaaragent tot de spaar-
ders slaat goed aan.

Behalve het aantrekken van spaargelden
houdt de NMS zich ook bezig met het ver-
strekken van hypothecaire geldleningen.
Zowel hypotheekfgeVers als spaarders zijn
afkomstig uit alle lagen van de bevolking.

Dit om mogelijke misverstanden, als zou de
NMS alleen toegankelijk zfln voor de mid-
denstand, uit de weg1 te ruimen.

Adverteren

doet verkopen

Gevraagd:

KOSTHUIS

Brieven onder nr. 7-2 buro Contact

ELSEVIER'S

CULINAIRE

ATLAS

vertaald, bewerkt en inet een voor-
woord door Wina Born

Elseviers culinaire atlas neemt u mee op een
fascinerend culinair avontuur, een soort reis
om de wereld door ,tachtig' keukens.
De atlas opent met een beschrijving in vo-
gelvlucht van een échte gastronomische we-
reldreis. De route gaat van de culinaire
smeltkroes New York via een cross-country
door Amerika en Mexico naar China en Hang
Kong en door India en het Midden-Oosten
naar Europa. Van alle typisch locale gerech-
ten wordt genoten in de beroemdste restau-
rants ter plaatse.
Dan volgt er een rijk geïllustreerd overzicht
van alle denkbare in groepen ingedeelde, in-
grediënten, waarbij behalve de toepassings-
mogelijkheden ook de historische aspecten le-
vendig beschreven worden.
Van ieder land dat vervolgens wordt behan-
deld is de eet-cultuur op een overzichtelijke
en inspirerende manier in kaart gebracht,
terwijl tevens van de meest karakteristieke
gerechten de recepten zijn gegeven. Van de
interessantste landen zoals Frankrijk en Ita-
lië, zijn de culinaire kaarten per provincie
opgenomen. Uitgebreid wordt ingegaan op
de invloed die verschillende culturen in culi-
nair opzicht op elkaar (hebben gehad via ont-
dekkingsreizen, kruistochten, veldslagen en
volksverhuizingen.
Zoals bekend' is de Chinese keuken over de
hele wereld uitgewaaierd, maar ook de cu-
linaire geneugten uit de Arabische wereld
en de mediterane landen mogen zich verheu-
gen in een steeds toenemende populariteit.
Deze atlas laat u kennis maken met de lan-
den van herkomst van al deze exotische spe-
cialiteiten.
Het algemene register met meer dan drie-
duizend trefwoorden en 'het recepten-regis-
ter met meer dan vijfhonderd recepten ma-
ken deze culinaire atlas tot een van de meest
universele bronnen van culinaire inspiratie.

BOUWEN OF VERBOUWEN
Hebt u plannen om te bouwen of verbouwen, dan mag u een bezoek aan
onze showroom niet missen. Bij ons kunt u zich volledig oriënteren op het
gebied van: stenen, wand- en vloertegels, keukens, sanitair, isolatiemate-
riaal, dakbedekkingen, open haarden enz. enz.
In onze steenboetiek vindt u plm. honderd soorten stenen, waaronder vele
soorten handvormstenen in alle mogelijke kleuren en strukturen en in alle
prijsklassen.

KIJKEN IS KOPEN ^
als u onze kollektie wand- en vloertegels IR. Ruim vierhonderd soorten
wandtegels en honderd soorten vloertegels, plavuizen, enz. enz. en altijd
laag geprijsd.

KEUKENS
vindt u bij ons in alle prijsklassen en modelM^van gegarandeerde kwaliteit
Wij leveren keukens in de kleuren lichtgroen, donkergroen, geel, oker,
maisgeel, beige, donkerbruin, lichtbruin, wit, alle kleuren leverbaar zowel
in mat- als in glansuitvoering en in hout: eiken fineer, mahoniefineer, mas-
sief eiken in blank bruin, donkerbruin en jagersgroen.

10% KORTING
ontvangt u indien u in de maand april een keuken bij ons besteld. De lever-
tijd mag u zelf bepalen. De keuken wordt gratis bij ons opgeslagen. De
overeen gekomen prijs wordt schriftelijk aan u bevestigd, dus onaangename
verrassingen achteraf zijn uitgesloten.
Natuurlijk leveren wij ook alle inbouwapparatuur van uitsluitend kwali-
teitsmerken o.a.: Neff, Atag, Itho, Futurum. Blijvende service en schrif-
telijke garantie.

Sanitair of een keuken, samen met tegels nu extra voordelig
grandioze voordelen in onze sanitair- en keukenafdeling. LET OP: indien
u bij ons sanitair of een keuken koopt, geeft u dit recht op 10°/o korting
op de benodigde wand- en vloertegels.

GRATIS SMEEDIJZEREN HAARDSTEL
(ter waarde van ƒ 68,—) bij aankoop van een Oldensteyn open haard ter
waarde van minimaal ƒ 500,—.

GEWASSEN GRINTTEGELS
10 kleuren en verschillende afmetingen voorradig.
BRENG EENS EEN BEZOEK. Uw bezoek wprdt zeer op prijs gesteld
door:

H.C.I. bouwcentrum
Hummeloseweg 45

Hengelo (Gld.)
Telefoon: 05753-2121

U.B.I.
Ettenseweg: showroom
Binnenweg 4: kanton-

Ulft
Telefoon 08356-3141

Openingstijden: maandag t.m. vrijdag 9-12.30 en 13.30-17.30 uur; donder-
dagavond 19-21 uur; zaterdag 9-12.30 uur

Drukwerk
in offset
of boekdruk

Kleurendruk of zwart

Grote of kleine oplagen

Vraag eens vrijblijvend

advies en prijs

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nleuwstad 12 - Vordcn - Telefoon 05752-1404

CAFE-RESTAURANT

DE LUIFEL
Zaterdag l mei a.s.

BAL VOOR GEHUWDEN

EN VERLOOFDEN

Verder houden wij ons beleefd
aanbevolen voor het verzorgen
van

bruiloften, jubileums,

partijen en diners

Billijke prijzen. Komt u vrijblij-
vend eens praten.

FAM. F. KLEIN BLUEMINK
Dorpsstraat 11 - Ruurlo - Tel. 05735-1312

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

vrijdag 30 april 1976
(KONINGINNEDAG)

gesloten zullen zijn
In verband hiermee wordt de avond-
openstelling van 30 april 1976
verplaatst naar

donderdag 29 april 1976
AMROBANK
NUTSSPAARBANK
RABOBANK KRANENBURG
RABOBANK VORDEN

Voor

VLAGGEN
naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM«N K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

A.s. dinsdag 27 april zijn wij

wegens huwelijksfeest na 12 uur

gesloten
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Voetbal
S V RATTI l-SP. DIEREN l 2—2
Voor de laatste oompetitiewedstrijd ikreeg
SV Ratti Sp. 'Dieren op (bezoek. Een wed-
strijd waar helemaal nde-ts meer op het
spel sitond en dat was ook duidelijk te zien
aan de verrichtingen op het völd. Er werd
slordig gespeeld en vele ikansen bleven on-
benut. Het 'zag er naar uit daJt dit geen
zware opgave (behoefde te 'zijn voor SV Rat-
ti, want iSip. Dieren ikwam (binnen de lijnen
met 10 spelers, maar dit pakte geheel an-
ders uit. De tegenstander zorgde er voor
dat SV 'Ratti niet aan hun spel kwam en
speelde weg lis weg, zodat het onaantreik-
keirfk (bleef.
Nadat SV Ratti imet name P. Bielawski,
H. Slootjes en J. Dijlkman vele kansen had-
den gemist, mocht toch SV Ratti door een
prachitig doelpunt van J. Nijenhuis de lei-
ding nemen. Maar (van deze l—O voor-
sprong imodht iSV Ratti niet lang profilte-
ren; enkele minuten later werd het l—1.
Mot deze istand ging de irust in.
In de tweede helft zakte het spelpeil nog
verder en was het aanlkijüten nauwelijks
waard. Sp. Dieren mocht zelfs een 'voor-
sprong nemen omdat de achterhoede ver-
zuimde de bal goed weg te werken: l—2.
Enkele 'minuten (later redde L. Toebens de
eer voor SV Ratti en scoorde de gelijkma-
ker: 2—'2. Met deze stand namen (beide par-
tijen genoegen en waren (blij dat de igoed
leidende sdheidsrechlter W. Bekken voor 't
einde floot.
Met deze uitslag behaalde SV Ratti uit 18
wedstrijden 17 punten. Er werden 6 wed-
strijden gewonnen, 5 gelrjik [gespeeld en 7
verloren. Totaal werd er 33 maal gescoord
en verdween de bal 34 maal achter de doel-
man van S V Ratti, zodat S V Ratti met een
5e plaaJts op de ranglijst genoegen zal moe-
ten nemen.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA

Uitslagen 'afd. zaterdag: S V Ratti 1-Sp.
Dieren l 2—2.

Programma afd. izaterdag: SV Ratti 2-
Aivanti 2; Sp. Eefde 5-*SV Ratti 3; S V Ratti
4^Wilhelmina SSS 5.

Paardesport
RIJVER. DE GRAAFSCHAP
Op zaterdag 10 april waren er te Ruurlo
streekwedstrrjden voor pony's en paarden.
Van De Graafschap deden een tiental com-
binaties mee. Bij de pony's slaagden Alfred
Schepers met Sonja en Benny Lichtenberg
met Sytljverster voor de Bl-dressuur.
Bij de paarden slaagde Bent Wagenvoort
met Nanda en imet LagMfeet ivoor de Bl-
en de B2-dre3Suur. Bij het B-springen,
waarin een ruiter eerst door foutloze par-
coursen met daaraan venbonden een strjl-
beoondeling 5 winstpunten moet behalen al-

vorens de combinatie deze zomer op de con-
coursen mag verschijnen, behaalden Bert
Wagenvoort met Lightfeet en Peter Hol-
lander met Meteoor 2 winstpunten. Annie
Lebbink met Mr. Ed en Paul Westerinik met
Fllame ibehaalden l winstpunt.
Zaterdag 8 mei is er in Ruunlo een
concours, waaraan door verscheidene rui-
ters van De Graafschap wordt deelgeno-
men.

Waterpolo
,VORDEN (HEREN) LEDEN

ONVERWACHTE NEDERLAAG TEGEN
TRITON (PUTTEN): 2—4
De heren van Vorden hebben vorige week
de oomipeljitiewedstrrjd tegen Triton ver-
diend met 2—4 verloren, zodat promotie
voorlopig moet worden uitgesteld.
Het was een rommelige wedstrijd met veel
overtredingen, waanbij scheidsrechter Las-
sche geen sterke indruk maaikte. Dit had
tot gevolg dat Vorden vrijwel de gehele
wedstrijd met een man minder speelde,
want bij Vonden werden achtereenvolgens
Geertjan Sikikens (2e); Henco Elbrinik, Ar-
jan Mengerink en Jan ter Heurne voor een
minuut hét water uitgezonden!

De eerste periode ging gelijk op. Wisselen-
de kansen voor beide doelen, doch gescoord
werd er niet. In de tweede periode nam
Triton een O—l voorsprong, toen de ploeg
profiteerde van het uit het veld zenden van
Geertjan Sikkens. De Vordenaren raakten
door deze goal enigiszins aangeslagen en \
maakten verdedigend enkele dekkingsfou-
ten. Vlak voor het verstrijken van deze
tweede periode maakte de Triton-midvoor
hier gebruik van O—2.

Nadat de mannen uit Putten in de derde
periode tot O—3 waren uitgelopen konden
de Vordenaren wat terug doen. Eerst was
het Arjan Mengerink die de stand op l—3
bracht, terwijl Henco Bllbrink de spanning
even later teruigibrachJt: 2—3. Van het feit

FOTO-
STRIP.
VER-
HAAL
praktische tips
voor fotograf en
'm de vorm van
een foto-drieluik

dat bij Vorden doelman Ter Heurne hierna
uit 't water werd gezonden (Hemmy Oud-
sen ging toen keepen) wist Triton geen ge-
bruik te maken. In de vierde periode een
gelijikopgaande strijd waanbij Triton uit-
eindelijk de zege veilig stelde: 2—4.

VERDRIET EN VREUGDE
BIJ VORDEN DAMES

De dames van Vorden konden vorige week
in Aalten lachen en huilen tegelijk. Lachen
omdat promotie naar de eerste klas was
bereikt, huilen omdat door een l—3 neder-
laag tegen de Genten uit Gendrinigen laatst-
genoemde pToeg heit kampioenschap juist
voor de neus van Vorden wegigriste.

Niettemin een verdiend kampioenschap van
de dames uit Gendringen. In deze ontmoe-
ting tegen Vorden lieten de Genten vooral
in de tweede speelperiade duidelijk zien over
de beste ploeg te beschikken. Voor de rust
een gelijikopgaande strijd, met de Genten
aanvallend gevaarlijker. Dit resulteerde in
een l—O voorsprong, die door Jet Smit
teniet werd gedaan.

Na de rust konden de Vorden-dames het
itemipo niet meer bijibenen. De Genten na-
men het initiatief en behielden dit gedu-
rende het vendere spelverloop, waarbij zij
niet vergaten nog tweemaal de roos te tref-
fen 3—1.

De meisjes van Vorden speelden vorige
week itegen Poseidon uit Velp en verloren
met 9—2. Marieke Velhonst (2x) redde de
eer voor Vorden.

Volleybal
Heren eerste klasse Zutphen

In deze afdeling is de strijd bijna gestre-
den. Daslh l Vorden dat lange tijd in de-
gradatiegevaar verkeerde, stelde zich nu
definitief veilig hoewel het in de laatste
caniipetitiewedstrrjd met l—2 van de WIK-
reserves verloor. Wilhelmina 3 zal volgend
seizoen naar een lagere klasse verhuizen
want het moest de punten aan Bruvoc 2
laten: 3—-0. Hanisa 4 besloot de comvetitie
met een kleine l-—2 zege op Wilhelmina 2.

Stand: Hansa 3 20—51; Hansa 5 20—51;
Hansa 4 20—44; Hansa 6 20—43; Wilhel-
mina 2 19—29; Bruvoc 2 20—24; WIK 2
19—21; Voorst l 20—20; Daslh l 20—19;
Harfsen l 20-^18::); Wilhelmina 3 2—4)4.

*) Harfsen l drie punten in mindering.

Dames eerste klasse Zutphen

Ook hier wend voor bijna alle teams een
punt achter de competitie gezet. DVO's
eerste haalde nog eens flink uit tegen Wil-
helmina 4 en kwam zodoende met DVC/
Sparta l - dat het eerste van WIK uit
Steenderen met 2—il te slim af was - op
een gedeelde tweede plaats in het algemeen
klassement; beide teams heffoben 47 punten
uit 22 wedstrijden. Hansa 4 beëindigde de
competitie hoopvol omdat de 3—O zege op
het ook onderaan staande Wilhelmina 5 be-
slissend kan zijn. Dit zal afhangen van de
twee nog resterende wedstrijden die Wil-
helmina 5 moet spelen.

Stand: Dash 2 (kampioen) 22—56; DVC/
Sparta l 22—47; DVO l 22—47; Harfsen l
22—46; Valto l 22^43; WIK l 27—37; Wil-
helmina 3 22—32; Hanisa 3 22—28; Bru-
voc 2 22—24; Wilhelmina 4 22—11; Hansa
4 22—10; WilheHmina 5 20—8.

Dames tweede klasse Zutphen

Dash 3 toonde zich het kampioenschap
waardig door Hanisa 6 een 3—O nederlaag
te bezorgen. Ook Dash 4 stelde zich in vei-
ligheid; Ailmen won weliswaar met 2—l
maar voor de Vondense dames was dit pun-
tje bijzonder kostbaar. Valto 3 verscheen
incompleet tegen WIK 2 en kreeg daardoor
drie punten in mindering', evenals Bruvoc 4
dat moest spelen tegen Valto 2, Bruvoc 3
won met 3—O van de DVO-reserves.

Stand: Dash 3 (kampioen) 23—61; WIK 2
23^48; Valto 2 21—45; DVO 2 21—^2;
Bruvoc 3 23—42; Hansa 6 21—36; Hansa
5 21—;27; Bruvoc 4 21—24*); Wilhelmina
6 22—J21; Atomen 20—20; Dash 4 22—19;
Wilhelmina 7 22—45; Valto 3 23—15*)

*) Bruivoc 4 en Valto 3 drie punten in min-
dering.

ASTMA:

EEN

VOLKS-

VIJAND

Meer dan l miljoen Nederlanders lijden aan
astma of een andere, daaraan verwante aan-
doening van de luchtwegen, zoals chronische
bronchitis en longemfyseem. Deze ziekten
zijn aan elkaar verwant en worden alle drie
gekenmerkt door hetzelfde verschijnsel:
Ademnood, die kan zo ernstig zijn dat de pa-
tiënt er totaal door wordt uitgeput.

Aanvallen van benauwdheid kunnen leiden
tot bronchitis, een ontsteking in de lucht-
wegen. Permanente benauwdheid ontstaat
als bjj longemfyseem de elasticiteit uit de
longen verdwijnt. In veel gevallen is astma
het begin van deze ziekteverschgnselen.
Deze ziekteverschgnselen worden beïnvloed
door allergie, luchtverontreiniging, roken,
verblijf in een rokerige ruimte, infekties en
ook psychische spanningen.

Maar door het laatste wordt het ziektebeeld
toch meer „geMeurd" dan dat het er, zoals
men wel eens dacht, direkt door wordt ver-
oorzaakt.

Wist u dat niet minder dan l % van de neder-
landse bevolking erfelijke aanleg voor ast-
ma en aanverwante aandoeningen bezit?
13 procent van de invaliditeit wordt door
deze ziekte veroorzaakt. Na hart- en vaat-
ziekten en kanker is het de derde doodsoor-
zaak vaak ook door komplikaties ondermeer
doordat het hart de strijd opgeeft.

WAT DOET HET
NEDERLANDS ASTMA FONDS?
In zijn strijd tegen astma en aanverwante
ziekten heeft het Nederlands Astma Fonds
het afgelopen jaar ruim l miljoen gulden
besteed aan het subsidiëren van het weten-
schappelijke onderzoek en 1,5 miljoen aan
medische- en sociaal^medische zorg, waar-
onder de therapeutische zomerkampen voor
astmatische jongeren.
Daarnaast werd ruim een half miljoen gul-
den besteed aan voorlichting van medici, the-
rapeuten en patiënten. Meer geld is er niet
beschikbaar.
In de komende 5 jaar wil het Nederlands
Astma Fonds haar inspanningen verdubbe-
len. De eerste fase zal speciaal gericht zijn
op wetenschappelijk onderzoek naar de oor-
zaken en de nieuwe behandelingsmethoden
tegen deze volksziekte.
Een dringend beroep op u is noodzakelijk om
de kollékte die wordt gehouden in de week
van 26 april tot en met 2 mei tot een succes
te maken.
Als u bedenkt dat l miljoen gulden voor
ruim 1.300.000 patiënten in feite maar nau-
welijks 80 cent per patiënt is, dan begrijpt u,
dat er veel, zeer veel geffid nodig is.
Geef zoveel u kunt missen in ons aller be-
lang, zodat de bestrijding van deze volks-
ziekte astma mede door uw bijdrage steeds
beter kan worden gevoerd.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphtjn
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)

Dinsdag:
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
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish .school oJLv. mevr. Annelies Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekver. Sparta: (huisvrouwen)

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur in Hotel Bakker, iedere
donderdag

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklulb De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum; Meisjesklub De klub van 20 in het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (jongens)

April:
22 Herhalingscursus EHBO
26 Vergadering PvdA, hotel Bloemendaal
28 Open bejaardenrniddag, Jeugdcentrum

14.30 uur
30 Oranjebal 't Wapen van 't Medler

Mei:
10 Ledenvergadering Snoekbaars
11 Bejaardensoos zaal Schoenaker
12 Herv. Vrouwengroep dorp
12 Bond van Plattelandsvrouwen
15 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor

in de Christus Koningkerk
18 NCVB in zaal Eskes jaarvergadering
18 Herv. Vrouwengroep Linde
20 Vrouwenvereniging Wildenborch
29 Openbare les nutsblokfluit en melodlka-

clulb, Jeugdcentrum

Juni:
5 Dansavond in de kantine van v.v. Vor-

den
9 Artrondvierdaagse Vorden

10 Avondvierdaagse Vorden
11 Avondvierdaagse Vorden
12 Avondvierdaagse Vorden
12 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
19 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun akliviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.

Als 't voorjaar is, dan ga ik graag met de kamera op safari, de polder in.
Daar ontdek je meestal het beste, dat de lente in aantocht is. Langs de
sloten staan botergele dotterbloemen. Goed voor een mooi kleurendia. En
in de wei loopt moeder Schaap met twee lammetjes. Even van de fiets om
de familie te fotograferen. Dit is het resultaat. Maar al tijdens het afdruk-
ken voelde ik, dat-ie niet zo geslaagd zou zijn, deze foto. Van te ver af
genomen, flitste door me heen. En die horizon zit ook niet op de goede
plaats. Nee, daar moet nog wel iets aan gebeuren! Want dat is het gekke
bij fotograferen:als je geluk hebt, schiet je ineens het goede plaatje. Vaak
ook moetje méér dan één opname maken.

Voor dit plaatje ben ik de wei ingegaan. En ik dacht:
wie met mooie foto's thuis wil komen, moet wel de
moed hebben om over hekken en andere belemmerin-
gen heen te stappen. En desnoods een natte voet te
riskeren. Maar van dichterbij ontstaan meestal boei-
ender foto's. Dit is er het bewijs van. Zo komen die
grappige wolbeestjes goed over. Al moet ik beken-
nen, dat er toch nog iets aan deze opnamen mankeert.
Ze staan wat vreemd, 't Is net of hun koppen aan
elkaar zitten.

Vrijstaand is mooier. Waar haal ik ineens die wijsheid
vandaan? Zeker ergens gelezen. Het is de formule
voor deze foto, de meest geslaagde. Hoewel je dat
niet moet onderschatten, want je kunt moeilijk tegen
die aandoenlijk domme beesten zeggen: "hé daar,
ga's mooi vrij staan!" Bovendien volgt het grote
schaap je met een zeer wantrouwende blik in haar
ogen. Maar tenslotte is het gelukt om het tweetal
goed legende donkere achtergrond en los van elkaar
op de foto te krijgen.



Denken aan de toekomst hééft
z'n voordelen

Nu meteen al.
We vragen u eens te denken aan een paar voordelen
van aardgas:

• veel toepassingen
• milieuvriendelijk
• onzichtbaar transport
• voorraden dicht bij huls

We vragen u er aan mee te werken zo lang mogelijk
van die voordelen te profiteren.
U doet dat als u nu al op 't verbruik bespaart
Zoveel u kunt.
Door bijvoorbeeld 's avonds de gordijnen te sluiten.
Door een graadje lager te stoken. Door geen warmte
door een open raam of deur te spuien. Door niet
onnodig te stoken In lege kamers.
Dat heeft z'n voordelen voor de toekomst.

Maar u vindt ze nu al op uw gasrekenlng terug.

Verstandig met aardgas
Houdt de warmte binnen

N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Afdeling voorlichting, tBiefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, telefoon 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, telefoon 2404

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/i'itphfnse\v»'ff - Vorden - Telefoon 05752-1514

GEVRAAGD:

HULP IN DE
HUISHOUDING
in gezin met kinderen

H. Dekker
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 05752-2122

Tuintopper
Een Forsythia struik
(bloeiend hout)

voor slechts 1,50
Voor al uw tuinplanten naar

Boomkwekery - Tuincentrum
M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden - Tel. 05752-1464
Part. verkoop alleen op vrijdag en zaterdag

Voor al uw

VLOER-

BEDEKKING
naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

A.s. dinsdag 27 april zijn wij

wegens huwelijksfeest na 12 uur

gesloten

HEREN VEEHOUDERS!
Beperk uw risiko's door een
UITGEBREIDE
RUNDVEEVERZEKERING
(inklusief ziekte, enz.)
te sluiten voor leeftijden vanaf
6 maand.
PREMIE ƒ 200,- -f ƒ l,— per
duizend gulden verzekerd bedrag.
Eigen risiko 4% van het verze-
kerd bedrag (min. ƒ 2000,— per
jaar).

Alle inlichtingen vrijblijvend

ONDERLINGE BRANDWAARBORG
MIJ „VORDEN11

Almenseweg 27 - VoAi - Tel. 05752-1597

Toyota Toyota Toyota^Loyota Toyota Toyota
^$ ^^^^ KJ*.» "io o
^ Bezoek onze ^

TOYOTA SHOW H
voor personen- en

bedrijfsautomobielen

t/m 30 april in onze nieuwe
showroom.

Tevens bieden wij een aantal
zeer mooie occasions aan

BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER

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

Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota

Vordense Bad- en Zweminrichting

„In de dennen"
Openstelling van het bad zal plaatsvinden op
zaterdag l mei a.s. om J3.00 uur.

De voorverkoop van abonnementen vindt
plaats van maandag 26 april t.m. donderdag
29 april a.s. aan de kassa van het bad 's mor-
gens van 10 tot 12 uur en 's middags van 14
tot 17 uur.

De tarieven zijn:
ABONNEMENTEN Voorverk. Na 29-4
t.m. 15 jaar ƒ 25,— ƒ 30,—
16 jaar en ouder ƒ 40,— ƒ 50,—
Voor houders „Pas 65" gelden voor de abon-
nementen de jeugdtarieven.

GEZINSABONNEMENTEN
(ouders met kinderen t.m. 15 jaar) ƒ 100,—

10 BADENKAARTEN
t.m. 15 jaar ƒ 12,50
16 jaar en ouder ƒ 17.50

ENTREEKAARTEN
t.m. 15 jaar ƒ 1,50
16 jaar en ouder ƒ 2,—

ZWEMLESKAARTEN
(exklusief entree tot het bad) één kaart voor
20 zwemlessen
t.m. 15 jaar ƒ 20,—
16 jaar en ouder ƒ 25,—

markünx

zonneschermen
hebben de grotere uitval

en hebben geen
hinderlijke zijarmen

Leverbaar in alle breedtes
met een uitval

van 1,60 cm tot 3,10 cm

Advies, Leveren en montage

Wim Polman
VORDEN,

Dorpsstraat 22

WARNSVELD,
Rijksstraatweg 108

Meisje, 20 jaar, zoekt
werk voor hele dagen m
huishouding met kleine
kinderen. Brieven onder
nr. 7-1 buro Contact

Te koop: t.e.a.b. gesloten
aanhangwagentje met re-
servewiel type Renault 4
verlichting defekt.
Lammers, Zutphenseweg
27, Vorden

WERKGROEP LEEF-
BAARHEID VORDEN
woensdagavond om 20 u.
in hotel Bloemendaal le-
zing over het onderwerp:
„Ons dorp kan schoner"

Kunstgebitten-reparati»»

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2
Telefoon 2219

Vorden

Spoorbiels
voor elk doel

Gegalvaniseerde
golfplaten
alle maten
bij

G. Weulen Kranen
barg en Zonen B.V
Ruurloseweg 45, Vorde
tel. 05752-1217 en 1

Vaste plantenkwekerij
„'T MOKKINK"
Koningsweg 6, Hengelo

Het adres voor
vaste en rotsplanten

Goede en voordelige
damesconfectie

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Nieuwe oliekachels

met hoge korting
bij

G. Weulen Kranen-
barg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

l r koop gevraagu
kasten, kisten, klok
keu, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmo'
ders-tijd-artikeleii

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(GM.), tel. 05753-lo37

U fcunf b/j ons
ferecfif voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

ei .oop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

Geopend 8.30-12.30

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 . Vorden
i>lcfonn 05752-1649
sh<m room: Burg. Galléestr.

Gevraagd: stierkalveren
voor de mesterij.
W. Heusinkveld, telefoon
05753-1728

Romantisch
trouwen

E
X
C
L
U
S
l
E
V
E

Geef uw trouwdag een

apart tintje!

Trouwen in een koets bij

R
E
P
O
R
T
A
G
E
S

foto
hans
temmink

SPALSTRAAT 10 TEL. 05753-2386

HENGELO (G.)

Een vertrouwd begrip:

Administratiekantoor
Vorden B.V.
direkteur: B. H. J. de Regt - Tel. 05752-1485

Gespecialiseerde adviseurs op accountancy- en fiskaal
gebied en automatisering

Hengelo <gid>
tel.O5753~1461

Dansen
25 APRIL

Spencer
30 april Koninginned.

Lemmon Five

Tapijt voor gang en trap.
Praktisch en
onverwoestbaar.
Afgestemd op intensief
gebruik. Wij hebben een
zeer komplete koilektiel

Vraag naar

ons gratis

Tapijtboek '76


