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Burgemeester M. Vunderink:

„Voor l juli start de bouw
van een nieuwe sportzaal"
Tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van de offi-
ciële ingebruikneming van de nieuwe kleedkamers
van de voetbalvereniging „Vorden" maakte burge-
meester M. Vunderink bekend dat er vrijdagavond
een informele bespreking heeft plaatsgevonden tus-
sen het gemeentebestuur, de sportraad en de Stich-
ting Dorpscentrum.

Dit naar aanleiding van het feeit dat B. en W. deze
week bericht hebben ontvangen dat de gemeente
300.000 gulden D.A.C.W.-subsidie zal ontvangen
voor de bouw van een sportzaal in Vorden. Het ligt
in de bedoeling deze sportzaal te bouwen in plan
Zuid nabij het huidige gymnastieklokaal. Dit moet
dan gezien worden als een onderdeel van een te
bouwen dorpscentrum op die plek.
Momenteeel is het echter nog steeds niet bekend of
de gemeente toestemming krijgt voor de bouw van
een dorpscentrum in plan Zuid. Tegen het plan
zijn nl. 72 bezwaarschriften ingebracht en het is nu
maar afwachten hoe G.S. hierop zullen reageren.
„Wij hebben ten aanzien van deze materie bij G.S.
op een versnelde procedure aangedrongen, want
mocht het plan Zuid niet gerealiseerd kunnen wor-
den dan willen we de sportzaal in het „Vogelbosje"
gaan bouwen. In elk geval dient er zo snel moge-
lijk een beslissing genomen te worden want willen
we de D.A.C.W.-subsidie niet mislopen, dan moet
vóór l juli gestart zijn met de bouw," aldus deelde
burgemeester Vunderink ons desgevraagd mede, die
verder zei bijzonder verheugd te zijn dat er binnen-
kort daadwerkelijk wat gaat gebeuren.
Mocht het überhaupt alleen tot een sportzaal ko-
men dan krijgt de gemeente de beschikking over
een zaal met een speeloppervlakte van totaal 22 x
28 m2 (groot genoeg voor 2 gymzalen). Verder zal
er een bescheiden tribune alsmede een foyer in wor-
den aangebracht. De totale kosten worden voor-
lopig geraamd op 1,3 miljoen gulden.

In elk geval zal sportminnend Vorden dolblij zijn
dat na jaren praten en plannen maken er nu dan
definitief iets „van de grond" komt. Burgemeester

Vunderink vertelde nog dat wat betreft de geza-
menlijke informele vergadering op vrijdag j.l. hij
dit als zeer positief heeft eervaren.

In Cordeburgo in Brazilië is dezer dagen overleden
pater Frans Seesing o.f.m. op de leeftijd van 58 jaar.
Hij stamde uit een uniek gezin, waar liefst vier
zoons geroepen werden tot het priesterschap, iets
wat zeer sporadisch voorkq^fc Als zoon van de pa-
rochie St. Antonius van Parma op de Kranenburg

deed hij op 7 september 1935 zijn intrede bij de
paters Franciscanen te Hoogcruts, waarna hij in
1936 de Tijdelijke Geloften aflegde en op 8 sep-
tember 1939 te Venray de Eeuwige Geloften. Voor
verdere studies ging hij hierna naar Brazilië, waar
hij op Christus Koningzondag 26 oktober 1941 de
H. Priesterwijding ontving uit handen van mgr.
Antoniox Gabral, ver van ouders, broers en zus. In
Minas-Gerais, een van de 23 staetn van Brazilië (dat
plm. 90 miljoen inwoners telt) is hij vele jaren
werkzaam geweest als volksmissionaris; zijn werk-
gebied kon worden vergeleken met Nederland-Bel-
gië en Frankrijk tezamen. Geen wonder dan ook
dat hij hier behalve van paard en auto ook gebruik
maakte van het vliegtuig als vervoermiddel. Tot
zijn werkzaamheden behoorde onder meer het ge:
ven van misweken, retarites etc. Lang etijd heeft
hij nog gewerkt in de nieuwe hoofdstad Brasilia
onder de religieuzen (heroriëntering, onderlinge
contacten enz.). De laatste jaren was hij pastoor in
Cordesburgo.
Hij is vrijdag jl. in zijn parochie ter aarde besteld.
Donderdagmiddag 27 februari werd in de St. An-
tonius van Paduakerk op de Kranenburg een plech-
tige uitvaartdienst gehouden, waarbij de concele-
bratie werd verricht door de Hoogeerwaarde pater
Provinciaal van de Minderbroeders in Nederland,
pater J. Huys o.f.m. met assistentie van pastoor F.
Seesing (broer van de overledene) en werkzaam in
Noord-Frankrijk, pater Aloys Seesing, eveneens
werkzaam in Noord-Frankrijk (Arras), pater J. Veen
oud provinciaal der Minderbroeders en pater F.
Postma, collega uit Brazilië.

Geboren: Hanneke Maria, d.v. F. J. M. Nijenhuis
en A. H. J. Klein Mentink.
Ondertrouwd: H. A. M. Berentsen en J. P. J. Hou-
ben.
Overleden: J. M. Tjoonk weduwe van A. J. Vrug-
gink, oud 61 jaar; A. B. Huiskamp weduwe van J.
H. W. Debbink.
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Deze week behandelen wij slechts twee onderwer-
pen t. w.:

1. Kapvergunningen.
2. D.A.C.W. Subsidie sportzaal.

Ad 1.
KAPVERGUNNINGEN.
Het komt wel eens voor dat er een aantal bomen
gekapt worden, waarvan achteraf blijkt dat voor
dit kappen een kapvergunning nodig was. Ook
komt het nogal voor dat op het gemeentehuis for-
mulieren worden gevraagd voor 'n kapvergunning.
Wanneer is een kapvergunning nodig en hoe moet
deze aangevraagd worden?
De kapvergunning is gebaseerd op de gemeentelijke
kapverordening van 30 juli 1964 en het wijzigings-
bésluit van 24 april 1973. Artikel 2 van de gemeen-
telijke kapverordening stelt, dat het verboden is
zonder vergunning van burgemeester en wethou-
ders een houtopstand te vellen anders dan bij wijze
van dunning.
Opgemerkt dient te worden, dat in deze verorde-
ning onder „houtopstanden" worden verstaan hak-
hout of één of meer bomen.
In het tweede lid van dit artikel is vermeld, dat het
verbod tot velling van een houtopstand zonder ver-
gunning van Burgemeester en Wethouders niet van
toepassing is op:

— wegbeplanting en eenzijdige beplantingen op of
langs landbouwgronden, beide voorzover deze
beplantingen bestaan uit populieren of wilgen;

- vruchtbomen en windschermen om boomgaar-
den;

- fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd
om te dienen als kerstbomen en geteeld op daar-
voor in het bijzonder bestemde terreinen;

— kweekgoed.

Voor wat betreft houtopstanden die deeluitmaken
van bosbouwondernemingen, die geregistreerd zijn
bij het Bosschap, en die niet gelegen zijn binnen de
bebouwde kom, is slechts een kapvergunning nodig
wanneer het gaat om een zelfstandige eenheid, die
geen grotere oppervlakte bestaat dan 10 are, of in
geval van rijbeplanting niet meer omvattend dan
20 bomen.
Volgens artikel 5 van de gemeentelijke kapveror-
dening kunnen Burgemeester en Wethouders de
vergunning slechts weigeren in het belang van de
handhaving van het natuur-, landschaps- of dorps-
schoon.
Aan het verlenen van de vergunning kan als voor-
schrift verbonden worden, dat binnen een bepaalde

termijn een herbeplanting moet plaatsvinden in
overeenstemming m-et de te geven aanwijzingen.
Indien iemand zonder een vergunning toch bomen
kapt, terwijl het zonder vergunning vellen van bo-
men verboden is (zie boven), wordt gestraft met een
geldboete van ten hoogste ƒ 300,— of met een hech-
tenis van ten hoogste twee maanden.
Hoe vraagt men een kapvergunning aan?
Wanneer men één of meerde bomen wil vellen dan
moet men een brief schrijven aan Burgemeester en
Wethouders met het verzoek de betreffende boom
of bomen te mogen kappen.
Ook dient mededeling in dit schrijven aan Burge-
meester en Wethouders gedaan te worden van de
soort boom, zoals bijv. eik, beuk, wilg, populier etc.,
die men wil kappen.
Tevens dient bij dit schrijven gevoegd te worden
een situatieschetsje waarop de betreffende boom
(bomen) is (zijn) aangegeven.
Op het betreffende verzoek tot het kappen van bo-
men wordt door het college van Burgemeester en
Wethouders binnen 8 weken beslist. In bepaalde
gevallen kunnen Burgemeester en Wethouders de
beslissing met ten hoogste acht weken verdagen.
Van dit laatste moet de aanvrager in kennis gesteld
worden. Indien de aanvrager binnen acht weken
niets gehoord heeft van Burgemeester en Wethou-
ders omtrent zijn aanvragen en hem ook niet is
medegedeeld dat de beslissing is verdaagd, dan
wordt de vergunning geacht te zijn verkend.

Ad. 2
OPENBARE WERKEN
Zoals u inmiddels wellicht reeds hebt vernomen
heeft Vorden een D.A.C.W.-subsidie (Dienst Aan-
vullende Civi-eltechnische Werken) gekregen voor
de bouw van een sportzaal.
Met het oog op de plannen voor een dorpscentrum,
waar de sportzaal onderdeel van zou worden, heeft
de gemeenteraad vrijdag j.l. in een bijeenkomst met
het bestuur van de stichting dorpscentrum en de
sportraad overleg gepleegd over aanpassing van de
plannen aan deze nieuwe situatie.
Immers het dorpscentrum is geprojekteerd op het
sportterrein in plan Zuid doch de daarvoor geënta-
meerde procedure voor wijziging van het bestem-
mingsplan is nog niet afgerond. Er zijn 72 bezwaar-
schriften binnengekomen, er is een hoorzitting ge-
weest en het college heeft tenslotte na rijp beraad
besloten de procedure voort te zetten, d.w.z. de be-
stemmingswijziging ter goedkeuring voor te dragen
aan Gedeputeerde Staten.
Die goedkeuring kan echter, indien hij wordt ver-
leend -- hetgeen geenszins zeker is — 3 maanden

op zich laten wachten. De D.A.C.W.-subsidie kan
alleen worden verstrekt indien op kort termijn kan
worden begonnen met de bouw. Daarom is beslo-
ten dat het college van Burgemeester en Wethou-
ders
1. een beroep zal doen op de hogere autoriteiten

de beide procedures (de planologische en de sub-
sidie-technische) op elkaar af te stemmen;

2. teneinde de D.A.C.W.-subsidie niet mis te lopen
voorbereidingen te treffen voor de bouw van de
sportzaal op twee plaatsen, te weten in plan Zuid
als eerste fase van een dorpscentrum) en in het
Vogelbosje (waar reeds de vereiste bestemming
aanwezig is en waar gebouwd kan worden zon-
der de oude bomen op de hoek van Boonk en
Jebbink aan te tasten) en

3. indien de goedkeuring voor de bestemmings-
wijziging in plan Zuid niet of niet tijdig afkomt
de sportzaal te laten bouwen in het Vogelbosje
en in het andere geval in plan Zuid.

Voorts is afgesproken dat de architekt die het dorps-
centrum zou ontwerpen zal worden geraadpleegd
over de situering van de sportzaal in Zuid met het
oog op de inpassing daarvan in het totaaloentrum
en dat het college van Burgemeester en Wethouders
over de verdere gang van zaken overleg zal blijven
plegen met raad, stichting dorpscentrum en sport-
raad. Genoemde instanties, die voltallig aan de ver-
gadering deelnamen, waren het eens dat de sport-
zaal in elk geval dient te worden gebouwd nu daar-
voor een D.A.C.W.-subsidie van globaal driehon-
derdduizend gulden kan worden verkregen. Minder
eensgezindheid bleek er te bestaan over de uitvoe-
ring van fase twee van het dorpscentrum, te weten
het sociaal-cultureel gedeelte, doch besloten is de
ontwikkelingen ten aanzien van de sportzaal af te
wachten alvorens daarop dieper in te gaan.
Wat de sportzaal zelf betreft kan nog worden ver-
meld dat deze een speeloppervlak zal hebben van
22 x 28 m en voorzien zal zijn van bescheiden tri-
bunes, een instruktielokaal en een foyer. De speel-
ruimte kan worden gescheiden in twee aparte zalen.
De totale kosten (inclusief parkeer- en groenvoor-
zieningen etc.) zijn geraamd op 1.300.000 gulden.
Verwacht wordt dat 775.000 gulden zal kunnen wor-
den teruggekregen uit het gemeentefonds in ver-
band met het gebruik van de zaal door de scholen.
Daarnaast bestaat er nog een oude subsidietoezeg-
ging van de provincie van 75.000 gulden.
Van de verdere ontwikkelingen zal op de gebrui-
kelijke wijze in gemeentenieuws melding worden
gemaakt.
Donderdagmiddag geen spreekuur wethouder H. A.
Bogchelman.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. Veenendaal.

Woensdag 12 maart:
Biddag voor gewas en arbeid; 19.30 uur ds. J. C.
Krajenbrink.

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink.
Het lied van de week/van de zondag: Gezang 33.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlmeier, tevens kinderneven-
dienst; 19.00 uur adv. dienst uitg. van de Raad van
Kerken te Vorden in de Geref. Kerk, geleid door
ds. Jansen, ds. Kuhlmeier en past. Sutorius.

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk nissen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

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

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

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

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

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

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

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

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



SUPER-SLAGERIJ
FRIGANDELLEN
PAPRIKA SCHIJVEN
HACHEE-VLEES
WIENER SGHNITZEL
VARKENSFRICANDEAU

HAMLAPPEN
SOEPPAKKET
OSSESTAART

Vleeswaren
GEBRADEN GEHAKT
KATENSPEK
BOTERHAMWORST
SANDWICH COTELET
SNIJWORST

3 stuks

3 stuks

300 gram

per 100 gram

alleen van de ham
500 gram

EEN HELE KILO

ECHTE MAGERE
500 gram

ONS BEKENDE

500 gram

100 gram

100 gram

200 gram

100 gram

150 gram .*.....

168
168
238
128
528
998
488
248
228

69
89
98

149
119

3 krop

ZONNETUIN*
MALSE SLA
CHAMPIGNONS
RAAPSTELEN
SINAASAPPELEN
BLOEDSINAASAPPELEN

200 gram

500 gram

2 kilo

4 kilo

DIEPVRIES-VOORDEEL
PATATES FRITES
SOEPPAKKET
BITTERBALLEN
KROKETTEN
SOEPGROENTE
KIPPELEVERTJES

heel kilo

500 gram ...

grijpzak

grijpzak

IGLO

2 x 250 gram

Alles zolang de voorraad strekt

98
98
98
249
445

149
98
298
298
49
250

Super Snacks
div. soorten zoutjes

NU

HERO off UNOX
EXTRA GEVULDE

Erwtensoep

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

ZUURKOOL
VERSE WORST

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

WOENSDAG

RODE KOOL
VLEESGEHAKT

panklaar, 500 gram

500 gram

39
298

69
398

39
228

A&O GRAAG TOT

kilo

kilo

kilo

• VUL NU VOORDELIG UW
DIEPVRIES

RUNDERROLLADE

nu

2750
kilo OunLNKtL MET VEEL VLEES

Voor de diepvries VOOR- EN ACHTERBOUTEN nu tegen zeer scherpe prijzen!

NONFOOD VOORDEELSTUNTS
van 245 NU

™ Hi

PITRIETEN MANDJE
STRIJKPLANK OVERTREK
LEUKE KINDERGLAZEN , «*, „ m

SCHOUDERTAS SPOTGOEDKOOP
NU slechts

165
450
298
775



Vruchtenlim DOPERWTEN
ZEER FIJN

litersblik

VOORDEEL SLIJTERIJ
IOSEPH GUY COGNAC

JONGE GENEVER

BESSENGENEVER

RITTMEISTER SEKT

ZEILER

BLACK PRINCE

fles van 16,95 voor

litersfles

GANZEBOOM
liter

per fles

litersfles van 595 nu

SELECT SCOTCH WHISKY
per fles

1495

945

645

595

495

950

UW DIENST
CHOCOLADESTAM
ROZIJNENCAKES

van 340 voor

6 stuks van 230 voor

298
198

Bloemen en Planten
KAAPS VIOOLTJE
GALCELARIA
NARCISSEN

nu

(pantoffelplant) nu

20 stuks

149
155
149

ZOETWAREN VOORDEEL
IN STANIOL
150 gram ..CHOCOLADE-EITJES

VERKADE CHOC. REEP
SPIJSBROODJES
PANKYWAFELS
HOTELCAKE
VERKADE KNAPPERTJES

grote plak van 125 voor

6 stuks .

van 135 voor

van 1:55 voor

198
98

129
109
179
119

^^S?^^

SUPERVOORDEELTJES

m

Instant pudding
DIVERSE SMAKEN 3 pakjes

89
JONG BELEGEN KAAS 500 gram 369

JAPANSE MAKREEL 400 gram 159

emmertje 149

MADO ZILVERUITJES 3/4 literpot 139

HERBA APPELMOES 3/4 literpot 65

BOLLETJE PANEERMEEL pak van 69 voor 59

THEEZAKJES doos a 24 stuks nu 79

Royco
tomatensoep
zakje van 90 voor 79
DUYVIS KROEPÜEK van 99 voor 79

CLOSETPAPIER* pak a 4 rollen 98

DOLFIJN KOFFIEBONEN 500 gram 325

MARGARINE LEEUWEZEGEL
per pakje 69

Ka r va n Cevitam
gezinsfles van 430 voor 359
ANDY ALLESREINIGER flacon van 395 voor 298
VIM MET GLORAX per bus nu 55

SELEGTED SHERRY MEDIUM DRY
fles van 625 voor 475

ZE IS ER WEER, ONZE BEKENDE

Twentse Hoen
Advokaat
per fles voor

NIEUWSTAD 5
VORDEN

TELEFOON 1232
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JANSE UPERMA

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager! 'n goe/e vinger

FIJNE VERSE WORST
RI6LAPPEN
RUNDERROLLADE
VARKENSFRICANDEAU
WIENER SCHNITZELS
TARTAARTJES
""""•'" ROOKWORST
SSL ZUURKOOL
„in*,,: VERSEWflRST

Sïï1 BLOEMKOOL

500 gram

500 gram

500 gram

3 stuks

3 stuks

grof of fijn uit
eigen worstmakerij

voor slechts

heerlijk
grof of fijn

voor slechts

298
528
498
598
349
249

15

198 1

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

GEKOOKTE HAM
150 gram

TONGEWORST
150 gram

HAMWORST
150 gram

LEVERKAAS
150 gram

PAARDEROOKVLEES
100 gram

Uit onze moderne

ZUIVEL-AFDELING •
De melk stijgt wegens ingrijpen van de overheid met 3 cent.
Voor de laatste keer de laagste prijs

VOLLE MELK
HALFVOLLE MELK
SLAGROOM

PAK 1 liter

PAK 1 liter

1 /4 liter van 164 nu

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT '*£
DlN ULO 5 kg nu voor

BLOEDSINAASAPPELS» 2„
KASKOMKOMMER
UIEN*
GESNEDEN PREI
Vrijdag e^zaterdag:

BAMI-WKET
Maandag en dinsdag:

GEKOOKTE BIETJES

HOLLANDSE
per stuk

2kg

500 gram ..

per stuk

500 gram

1 Grote bos NARCISSENRechtstreeks van de teler

VANILLE- OF CHOCOVLA
DOMO
literpak

SMITH FRIETSTICKS

paprika

naturel

EIEREN nr 3

doos a 10 stuks

OLBA ROOKWORST
nu voor

TIK-TAK KOFFIE

250 gram vacuum-gemak

VIVO SLASAUS

0,75 liter v

VAROPA GEROOSTERD BROOD
nu per pak

VIVO MINI-PANTYS

maten 36/40 - 42/44 van 308 voor

BRIO MARGARINE

pakje a 250 gram nu

VIVO AUGURKEN

1 /3 potje

6 KG VAT DIXAN
VERDIEN DEZE WEEK 455
normaal 26,50 - onze prijs ..

3.4 KG VAT OMO
VERDIEN DEZE WEEK 650
nomaal 17,45 - onze prijs ..

2195

1095

HOUTEN BROODPLANK

rond van vorm

BASTOGNE KOEK

per pak

SUNKIST SINAS
liter

SANDEMAN SHERRY

medium seco 0,7 liter. 695
KRAT VIVO PILS
24 flesjes a 0,3 liter
van 936 - bij ons afhaalprijs 795

MOOIE BONTE VIVO HANDDOEK

nu voor 325

KIPPESOEP-PAKKET
PRINSESS
500 gram

DAMESVERBAND

2 pakken van 20 stuks

DRAAGKARTON WITTE REUS
nu

250
495

Groente- en vleesaanbiedingen
zijn geldig tot en met 8 maart

Hero CASSIS liter van 157 voor 129



Donderdag 6 maart 1975

37e jaargang no. l TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Voetbalvereniging Vorden nam vernieuwde en
verbeterde akkommodatie officieel in gebruik

Burgemeester
M. Vunderink
onthult de naam
van het klubhuis
van de V.V. Vorden
onder het toeziend
oog van o.a.
voorzitter
F. Scharrenberg

Tijdens een bijzonder gezellige bijeenkomst in de
kantine op het gemeentelijk sportpark nam de voet-
balvereniging „Vorden" zaterdagmorgen officieel
de vernieuwde en verbeterde akkommodatie in ge-
bruik.
Vice-voorzitter Joh. Pardijs toonde zich bijzonder
verheugd burgemeester Vunderink en echtgenote
te kunnen verwelkomen, alsmede de wethouder van
sportzaken de heer H. A. Bogchelman en de ge-
meent-earchitekt de heer J. v. d. Broek. Verder wa-
ren o.a. aanwezig de ereleden W. Kuiper en H.
Emsbroek.
„Vorig jaar toen u voor de eerste keer bij ons aan-
wezig was zult u zich ongetwijfeld als „een kat in
een vreemd pakhuis" hebben gevoeld. Ik denk dat
u nu wel weet wat er reilt en zeilt in Vorden," al-
dus sprak de heer Pardijs tot burgemeester Vunde-
rink. (Later, tijdens zijn toespraak bleek duidelijk
dat de burgervader goed op de hoogte is wat er
leeft onder de verenigingen. Een speciaal woord van
welkom richtte de heer Pardijs tot de „bouwploeg".
„Enorm wat u hebt gepresteerd. Op u drijft de ge-
hele vereniging," aldus sprak de vice-voorzitter.

OPENING DOOR BURG. VUNDERINK
Hierna begaf het gezelschap zich naar buiten om
de nieuwe akkommodatie in ogenschouw te nemen.
Alvorens dit te doen onthulde burgemeester Vun-
derink de naam van de kantine „Boszicht". Vervol-
gens kreeg burgemeester Vunderink van de jongste
pupil Jeroen Hoppe de sleutel overhandigd waar-
mee hij officieel één der kleedkamers opende.
Nadat de aanwezigen de nieuwe aanwinsten (twee
kleedkamers, een scheidsrechterskleedkamer, be-

stuurskamer en de massagekamer hadden aan-
schouwd) gaf voorzitter F. Scharrenberg een kort
overzicht hoe deze akkommodatie tot stand is ge-
komen.
„Dankzij initiatieven van oud-voorzitter L. de Boer
kreeg „Vorden" in mei 1973 de beschikking over de
voormalige kleuterschool „De Springplank". De
bouwploeg bouwde de school in ruim drie maanden
om tot de huidige kantine. Gemeentearchitekt J.
v. d. Broek maakte toen een tekening van de oude
kantine teneinde deze te verbouwen tot de hier-
boven omschreven „aanwinsten". In oktober '74
werd met de verbouwing begonnen. Gedurende de
afgelopen jaren heeft wat wij noemen de „bouw-
ploeg" zeker voor tienduizenden guldens voor ons
als loonkosten verdiend," aldus voorzitter Scharren-
berg.

ONDER DE INDRUK
Burgemeester Vunderink die hierna gelukwensen
aanbood namens het college van B. en W. en de
sportraad, zei bijzonder onder de indruk te zijn ge-
komen van wat hier tot stand is gekomen.
„Het getuigt van een goede teamgeest. De bouw-
prestaties zijn in overeen^fciiming met de sport-
prestaties want het eerste emal zal dit seizoen on-
getwijfeld kampioen worden. Als gemeentebestuur
zijn wij er bijzonder trots op dat er hier in Vorden
zoveel aktieve verenigingen zijn die de naam van
onze gemeente hoog houdo^" aldus burgemeester
Vunderink. ^P
„Wat ik hier bij de voetbalvereniging ,Vorden' zo'n
prestatie vind, is dat er zoveel is gedaan met eigen
middelen. Niet alles moet van „bovenaf" komen,"

aldus de burgemeester, die van voorzitter Scharren-
berg schertsend kreeg te horen dat „Vorden" overi-
gens best een gemeentelijk steuntje kan gebruiken.
„Misschien wilt u dat in gedachte houden," zo sprak
de voorzitter.
„Nu we in Vorden binnenkort gaan praten over
het aanleggen van tennisbanen dient de pas opge-
richte tennisvereniging natuurlijk ook wat te doen
aan zelfwerkzaamheid. Wellicht kunnen zij een
voorbeeld nemen aan uw vereniging," aldus de bur-
gemeester die zeide ervan overtuigd te zijn dat de
voetbalvereniging „Vorden" een succesvolle toe-
komst tegemoet gaat.

GOEDE RAAD
Ere-voorzitteer W. Kuiper had nog een goede raad
voor de mensen van de bouwploeg. „Degenen die
werken stellen zich aan kritiek bloot en juist wij
Nederlanders praten graag over anderen. Trek je
er allemaal niets van aan, maar ga rustig op de in-
geslagen weg door," aldus sprak de heer Kuiper.
Trainer De Weerd liet zijn gelukwensen vergezeld
gaan van een tafelvoetbalspel voor de jeugd. „Deze
jeugd moet bezig gehouden worden en dan zie ik
de kantine als een opvanc^fctrum, niet alleen voor
de oudere leden maar vooHrvoor deze jeugd. Wat
betreft het cadeau van het eerste elftal, hieraan
wordt momenteel hard gewerkt. Het cadeau is ho-
pelijk een plaats in de Hoofdklasse," aldus trainer
De Weerd.

In zijn slotwoord overh^Bgde voorzitter Schar-
renberg aan mevrouw Vunderink -een boeket bloe-
men. „Omdat we het zo waarderen dat u hier deze
morgen aanwezig was," aldus de voorzitter.

Jan en Ria
Lenselink
(op vakantie
in Vorden)
verlangen weer
naar Perzië

Nog een paar dagen en dan vertrekken Jan (26) en
Ria Lenselink (25) met hun kinderen Arjanne en
Eric weer naar de omgeving van Isfahan. Een stad
in Perzië met ruim één miljoen inwoners.
Weer terug naar hun boerderij waar deze maand de
„training" voor het landbouwseizoen weer begint,
welke duurt tot september. Het woordje training
heeft in dit verband wel een geheel andere beteke-
nis dan die welke wij eraan verlenen.
Jan en Ria Lenselink verstaan nl. onder training
„de blinde mensen praktische dingen in de land-
bouw te leren". Gedurende 22 maanden achtereen
(6 dagen in de week) doen zij dit werk, waarna een
vakantie van twee maanden kan worden genoten.
„De bedoeling van ons werk is," zo vertelt Jan, „om

de blinde mensen in de leeftijd van 17-40 jaar te
leren melken, veeverzorgen, oogsten, maaien etc. In
de wintermaanden bezoeken wij diverse dorpen om
te zien of er blinde mensen wonen. Wanneer we er
zo'n 25 hebben, dan kunnen we starten met de trai-
ning. Helaas blijven er wanneer de „cursus" begint,
circa 6 over. Dat weten we van te voren, want in
Perzië is het zo dat blinde mensen door hun naaste
omgeving niet of nauwelijks worden geaccepteerd.
Om dan de naaste familie te overreden om deze
blinde mensen naar ons toe te sturen, is een hele
toer. De blinden zelf komen ook schoorvoetend bij
ons binnen. Het leuke is echter dat wanneer de trai-
ning voorbij is, de meesten niet meer weg willen,
maar op de boerderij willen blijven. Dat gaat echter

niet, want een half jaar later beginnen we met een
nieuwe groep," zo vertelt Jan Lenselink. Zijn
vrouw Ria heeft naast de huishoudelijke zorgen voor
het gezin tijd over om mee te helpen met het ver-
stellen van kleren, wassen van gordijnen e.d.

IN DE BINNENLANDEN VAN SURINAME
Jan en Ria Lenselink wonen nu al weer 2 jaar in
Perzië. Daarvoor waren zij 2,5 jaar in Suriname,
waar Jan landbouwonderzoek in de binnenlanden
verrichtte. „Het is eigenlijk allemaal gekomen door-
dat ik niet in militaire dienst wilde. Wanneer je
dan 2 jaar en 2 maanden in het buitenland gaat
werken krijg je vrijstelling."
Dankzij het algemeen diaconaal bureau van de Ge-
reformeerde Kerk (ADB) kon Jan Lenselink toen
naar Suriname. Hij had toen juist met goed gevolg
examen gedaan op de hogere landbouwschool en
was hij leraar lager beroepsonderwijs. In het oer-
woud, 30 km van de Braziliaanse grens, leerde hij
de Indianen, o.a. hoe zij „parasolmieren" moesten
bestrijden. Daarnaast hield hij zich o.a. bezig met
het kweken van vruchtbomen en onderzoekingen
naar de jachtopbrengst. Echtgenote Ria was kleu-
terleidster en vulde de dag verder met het geven
van naailes.

„NIET VOOR DE CENTEN"
Na een kort verblijf in Nederland vertrok het echt-
paar Lenselink in maart '73 dan naar Perzië. „Voor
de centen behoef je ons werk niet te doen. Het sa-
laris dat wij verdienen is gelijk aan wat hier in Ne-
derland betaald wordt. Dus niet abnormaal veel.
Je moet ook niet denken nu ga ik eens even „goed
werk" doen. Ik zie het meer als interesse hebben
voor andere volkeren en culturen," aldus Ria Len-
selink.
„Bovendien," zo vult Jan aan, „heb je in het blin-
denwerk echt het gevoel dat je iets opbouwt. Om
een voorbeeld te noemen. Je hebt hier grote land-
bouwbedrijven (overigens 80% van de bevolking
leeft van de landbouw, alleen voor „zelfvoorzie-
ning"). In het begin wilde men wel een blinde, die
bij ons de training had gevolgd uit sociaal oogpunt
in dienst nemen. Nu zijn de rollen omgedraaid en
willen zij deze mensen juist graag hebben. En dat
geeft toch wel een zekere voldoening," aldus Jan
Lenselink.

NORMAAL LEVEN LEIDEN
„Natuurlijk moet je in ons werk vaak keihard zijn.
Oudere blinde mensen kunnen wij nl. niet helpen.
Als je alles van jezelf gaat geven kun je niet meer
werken. J-e moet een normaal leven leiden, anders
hou je het niet vol," aldus Ria Lenselink.
Heimwee naar Nederland heeft het echtpaar Len-
selink niet. „We willen nu ook weer graag terug,
twee maanden vakantie vinden we wel erg lang.

Bovendien is de bevolking zeer gastvrij, vooral wan-
neer je hun taal spreekt (het farsi). Lezen en schrij-
ven kunnen ze vaak niet, wel zaken doen. Voor de
Amerikanen die hier zijn hebben ze zelfs aparte
prijzen tw. „tweemaal zo duur".

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat Jan en Ria
Lenselink weer naar Nederland terugkomen. Jan:
„Het duurt nog zeker 4-6 jaren alvorens ons werk
in Perzië af is. Dan zien we wel verder. Waar ze ons
dan nodig hebben gaan we heen. A propos, je hebt
hier weinig goede vaklui, wellicht iets voor de vele
werkloze bouwvakkers in Nederland. Hoe ik dat
weet? Wel we zijn op diverse Hollandse dag- en
weekbladen geabonneerd. Je moet toch op de hoog-
te blijven, niet waar?"

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De Plattelandsvrouwen in Vorden gaan donderdag
5 juni in Almelo een bezoek brengen bij de bor-
duur fabrieken van Egger, terwijl in Lattrop een
museum-boerderij zal worden bezocht. Woensdag
23 april zal mevr. Kerff van de kinder- en zeden-
politie naar Vorden komen om over haar werk te
vertellen.

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

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

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond N W

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

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

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

Maart:
6 Bejaardenkring in het Jeugdcentrum
6 Vergadering PvdA in hotel Bloemendaal
7 Instuifavond v.v. Vorden in de kantine
7 Dropping Jong Gelre
8 Noapruuversbal karnavalsvereniging De

Deurdreajers in residentie Schoenaker
8 CJV Vorden gaat schaatsen in Deventer

11 Vergadering P.v.d.A, zaal Bloemendaal
11 Bejaardensoos Kranenburg
11 Hervormde vrouwengroep Linde
15 Feestavond Kranenburgs Belang
15 Bal voor gehuwden en verloofden in café-

rest. „'t Wapen van 't Medler"
18 Lezing NCVB in zaal Eskes
19 Herv. Vrouwengroep dorp
20 Bejaardenkring in het Jeugdcentrum
26 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
27 Hervormde vrouwengroep Wildenborch
31 Meubel- en tapijtshow Helmink
31 Onderlinge wedstrijd LRV De Graaf-

schap in De Gompert te Hengelo (Gld.)

April:
2 Vordens Huisvr. Orkest. Avond voor be-

jaarden en invaliden in zaal Smit.
8 Bejaardensoos Kranenburg

12 Doe-maar-raak-dag Dash, Jeugdcentrum
15 Lezing NCVB in zaal Eskes
15 Jeugdcentrum: Nutsavond acupunctuur
17 Hervormde vrouwengroep Wildenborch
19 Dropping Buurtver. Delden
22 Hervormde vrouwengroep Linde
23 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Mei:
20 Jaarvergadering NCVB in zaal Eskes
21 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Juni:
7 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag

11 Avondvierdaagse
12 Avondvierdaagse
13 Avondvierdaagse
14 Avondvierdaagse
14 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag

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

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



Uitnodiging
voor de bezichtiging van onze grote

Landbouwmechanisatieshow

SAME tractoren
RUMPSTAD ploegen
VICON strooiers
WELGER programma
STRELA schudders
KUHN cirkelschudders
HESSTON roundbalenpers
HESSTON stakhand
HESSTON hakselaar
FORTSCHRITT hakselaar
DAVID BROWN tractoren
CEBECO veldspuiten
DALLA BONA kranen
MANUS melkleiding
BOMFORD klepelmaaier
LEBON bermvijzel

op de terreinen en in de gebouwen van Cebeco-Handelsraad aan
de Prins Bernhardweg 11 te Lochem.

Deze show wordt gehouden op:

donderdag 13 maart a.s. van 9 tot 18 uur

vrijdag 14 maart a.s. van 9 tot 21 uur en

zaterdag 15 maart a.s. van 9 tot 16 uur

Het uitgebreide assortiment tractoren en machines, waaronder vele
nieuwe typen en systemen, maken een bezoek zeker de moeite
waard.

Nevenstaand noemen wij slechts de voornaamste machines. In een
advertentie als deze kunnen wij al de ten toon te stellen werk-
tuigen echter onmogelijk vermelden.

De SHQW wordt georganiseerd door het Mechanisatiebedrijf

CEBECO HANDELSRAAD te Raalte
in samenwerking met de Mechanisatiebedrijven van

V.LC. DE GRAAFSCHAP te Ruurlo

tl

CHRYSLER
NEDERLAND

'tlsdemodieüzeSimcallOO^LX
met die mooie prijs: f9.695 (ind.BTW)

Lente is fleur en kleur. Dat is Mooie Elix ook. Daarom passen ze zo goed bij elkaar.
Mooie Elix is de Simca 1100 LX. Met z'n modieuze kleuren, z'n zonnige bekleding, z'n
sportieve trekjes. En met zijn ruimte voor iedereen en voor ieders bagage. Ook al wat u
wenst aan veiligheid, degelijkheid en zuinigheid biedt de nieuwe Simca 1100 LX volop.
Mooie Elix staat bij ons startklaar om het u te bewijzen, 't Wordt uw mooiste proefrit!

Simca-Chrysler
Meer dan ooit in de mode.

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

Wij vieren dit jaar ons

JAAR M 50-JARIG ZAKENJUBILEUM
dan beginnen wij onze festiviteiten met een

OP WOENSDAG 26 MAART TE RUURLO IN DE KEIZERSKROON
middagshow aanvang 2.30 uur (half drie) en avondshow aanvang 8 uur.

Kaarten a 3,50 inklusief konsumpties verkrijgbaar aan de zaak of telefonisch reserveren onder
nummer 05735-1438

JAAR MODECENTRUM TEUNISSEN RUURLO

GEVRAAGD
in onze snel groeiende afdeling

SLAGERIJ

een ervaren SLAGER
Tevens vragen wij enkele meisjes
voor deze afdeling

Prettige werkkring
Goede arbeidsvoorwaarden
5-daagse werkweek

Aanmeldingen vóór 23 maart e.k. aan

supermarkt
„Het Zuivelhuis"
te Ruurlo, Dorpsstraat 28, telefoon 05735-1688

HENGSTENSHOW
zondag 9 maart 's middags 2 uur bij
A. H. Flamma, Deldensebroekweg 9 te Vorden

Getoond worden de Haflingertop-
hengsten Amor Hf K 45, Adelbert
Hf K 34 en Michaël Hf K 43.
Verder de volbloedarabier Orion
A 302 en de Welsh Daupine's
Bendi K 2769.

Deze hengsten zijn aan huis te ontbieden.
Evt. stalling en weidegang mogelijk.

Komb. W. Denissen en A. H. Flamma
te Vorden, telefoon 05752-1562.

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF,

Laat nu uw

MOTORMAAIER OF
HANDMACHINE

SLIJPEN OF REVISEREN
Door aanschaf van een nieuwe
slijpmachine kunnen wij uw
machine VAKKUNDIG slijpen

Gebr. Barendsen
Vorden - Zutphenseweg - Tel. 05752-1261

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

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

DRUKKERIJ

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

Veel meer wooncomfort en
gezelligheid in een huis voorzien van

CENTRALE
VERWARMING
vraag vrijblijvend prijsopgave, ook
voor uw huis, bij

gedlpl. gas-, water-,
sanitair-, centrale verwar-
ming- en elektro technisch
installateur

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Telefoon 05753-1280

Voor 65-plussers en mindervaliden
mogelijkheid tot rijkssubsidie



G eb o r e n :

FR1SO THEODORUS
DIRK

zoon van

S. Verhoeve
E. Ver hoeve-Arends

Vorden, 2 maart 1975
Wiemelink 28

G eb o r e n :

MARRIT FEMKE

dochter en zusje van
Joost en Carin
Vogtlander-Aartsen
Nils

Amsterdam, 27 febr. '75
Palesstinastraat 22

Voor de vele blijken van
medeleven ons betoond
tijdens ziekte en overlij-
den van onze lieve vader
en opa

Herman Obbink
zeggen wij hartelijk dank.

Uit aller naam:
H. Obbink

Vorden, maart 1975
Vordensebosweg 5

Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de vele blijken van mede-
leven, zowel persoonlijk
als schriftelijk, tijdens de
ziekte en na het overlij-
den van onze lieve zorg-
zame vrouw, moeder en
oma

Wilhelma
Kettelerij-Aalpol

Uit aller naam:
Fam. Kettelerij

Vorden, maart 1975
Kostedeweg 4

Wegens griep niet aan de
markt. Haantjes en eieren
aan huis verkrijgbaar.
Poeliersbedrijf W. Rossel,
Nieuwstad 45.

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

Te koop: nieuw konijnen-
hok. Te bevr. Het Wie-
melink 31, Vorden.

Wie heeft tegen zacht
prijsje een poppenhuisje
voor mij. Tevens nog
goed draagbare heren-
kostuums, mt. 52J4. Tel.
1883.

Te koop: een dragende
maal, a.d.t. 10 maart.
A. G. Schotman, Hams-
veldseweg 10, Vorden,
tel. 6737.

Gevraagd in buurtschap
Linde zelfst. huish. hulp
voor één of meer halve
dagen per week. Moet van
honden houden. Mevr.
Wolters, „De Voster", tel.
6886.

Voordelige
dameskonfekfie
koopt u bij de
grote matenspeciallst
KONFEKTIEBEDRIJF

MER
Zutphenseweg 29, Vorden

Indien nodig maken wij
naar maat. Keuze uit meer
dan 100 modellen

Wie wil gaarne een moes-
tuin, groot ± 1600 m2.
Tegen kleine vergoeding.
Bevr. bij W. Kurz, Burg.
Galleestraat 48.

Te koop: 2,5 ha voor-
droog gras. G. Groot Jeb-
bink, Galgengoorweg 8,
Vorden.

Gevraagd: weide te huur.
Telefoon 2260.

Denk aan contactavond
(peuterspeelzaal) donder-
dag 6 maart, 8 uur in de
kleuterschool Kwetter-
nest.

Hebt u iets voor de Pret-
ty-Markt? Bel de zwem-
club no. 1270 en 't wordt
gehaald!

PIJPROKEN
MANNENWERK!

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, td. 1553

MARINUS KLEIN BLUEMINK

$
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HENNY GOTINK

geven u kennis, mede namens weder-
zijdse ouders, in het huwelijk te treden,
op donderdag 13 maart, om 14.00 uur in
het gemeentehuis te Ruurlo.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Ned. Herv. Boskapel, Veldhoek, door
ds. J. Veenendaal, predikant te Vorden.

Ruurlo, Dorpsstraat 11
Vorden, Lankampweg 2

Receptie van 15.45 tot 17.30 uur in zaal <>
Ras, Julianalaan.
Toekomstig adres:
Gons tan tij nlaan 8, Ruurlo.

THEO BUUNK

en

GERDA DENNEBOOM

trouwen op vrijdag 14 maart a.s., in het
gemeentehuis te Ruurlo, om 14.00 uur.

Maart 1975
Vorden, Van Heeckerenstraat 16
Ruurlo, Groenloseweg H 20

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Smit „'t Wapen van Vorden" te Vorden.

Toekomstig adres:
Margrietlaan 12, Ruurlo.
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VOORJAARSSHOW 6,7 EN 8 MAART

mzmwoo
O.a.: top 140 km/u - alarmknipperlichten - 2 snelh.
ruitewissers - achteruitrijlampen - kooioarrosserie -
gescheiden remsysteem, enz.

• i «yyy."
Inkl. BTW

Mazda biedt het meest voor z'n prijs

Uw dealer: SPEC. AUTOBEDRIJF

garage ONSTENK
Eefde, telefoon 05750-12834

Gevraagd:

part-time
verkoopster(s)
werktijden nader overeen te
komen

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Inplaats van kaarten

JAN JANSEN

en

GERZIEN LIJFTOGT

geven u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voornemen in
het huwelijk te treden op vrijdag
14 maart a.s. om 13.30 uur in het ge-
meentehuis te Hengelo (G.).

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Hengelo (G.)
door ds. Fortgens uit Wichmond.

Maart 1975
Wichmond, Okhorstweg 3
Hengelo (Gld.), Kieftendorp 5

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Langeler te Hengelo (G.).
Toekomstig adres:
Insulindelaan 38, Vorden.

Heden overleed ons geacht medelid, de heer

H. HARMSEN

op de leeftijd van 64 jaar.

Zijn sportiviteit zullen wij in -ere houden.

Vogelvereniging
„Ons Genoegen"

Vorden, maart 1975

Jansen
Langs deze weg willen wij al onze geachte
clientèle hartelijk dank zeggen voor het ver-
trouwen dat wij de afgelopen jaren mochten
genieten.

H. Smeets :

Langs deze weg wil ik al mijn vaste pedicure-
klanten hartelijk dank zeggen voor het ver-
trouwen dat ik steeds heb mogen genieten.

Lucie Smeets-Jansen

WEEKENDAANBIEDING

Ten Cate
meisjesslips en
camisools

3 stuks 10,-
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de n.odekleuren, w*ter. en wlnd-
dicht, Ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ilttdi doeltnfftndl

£utpnenseweg . Vorden - Tel. 1272

Prima smaak, N
lekker hard,
dat gaat er vlot in.
En bevordert een
goede melkgift

Want let maar 'né op
't gaat altijd samen *
vlot krachtvoer
opnemen en een
hoge melkproduktie.

Geweldig spul, die

"

Hebt u onze kollektie

rokken en blouses
al gezien ?

Er is beslist wat voor u bij

uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

UTD voert tot winst I
VERKRIJGBAAR BIJ

FA. J.&G. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

SHIHAB MAGIC
(Arabische volbloed hengst)

staat ter dekking voor een
beperkt aantal merries

STOETERIJ „DE HESSENKAMP"

Kerkhoflaan Vorden
Telefoon 05752-1736
Vooraf bespreken a.u.b.

Wichmond (05754) 270

PARKET
een natuurlijke houten vloer met zekerheid

inter-style

VORDEN
Dorpsstraat 22

signatuur van beter woonkomfort

WARNSVELD
Rijksstraatweg 108

BEHANG...25%korting
HARMSENdat kan alleen bij

U weet wel van DOE-HET-ZELF !

BEZOEK DE

ORGELSHOW
op maandag 10 maart a.s. in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden,
's middags van 16.00 tot 18.00 uur,
's avonds van 19.00 tot 23.00 uur.

Toegang gratis;
kinderen zonder geleide geen toegang.

Demonstraties van diverse merken
en modellen.

Voorlichting over aanschaf, finan-
ciering, inruil, alsmede over orgel-
lessen.

Wij heten u van harte welkoml

PIANO- EN ORGELHANDEL

Hamersveld b.v.
DOETINCHEM ARNHEM

„DE HUISVRIEND"
uitg. leesporteteuille

Als inhoud:
Panorama
Margriet
Kuifje
Xeue Revue
Story
Donald Duck

De Post
Mimo
Diana (roman)
Dummy (lach)
Jaguar (d-etect.)

Wees zuinig,
maar niet ongezellig:

Neem 'n
leesportefeuille
11 tijdschriften al vanaf 1,30

vraag naar een gratis
proefnummer
Houtmolenstraat 12
Doetinchem, tel. 24836

Damestassen
in nieuwe modellen en
kleuren.

PRIJZEN VANAF ƒ 19,90

enorme keuze

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden



TAPIJT-LENTEPRUZENi
tweed
zuiver scheerwol tapijt met
triomfantelijk mooi tweed-effect
4 berberkleuren op 400 cm
breed, van 310,-

nü voor

per strekkende meter.

admiraal
een werkelijk subliem synthetisch
tapijt, bijzonder fijne kleuren uit
voorraad, breed'400 cm. van 125,-

per strekkende
meter.

VOOR GOED WOONKOMFORT

c o n e o KIM ft
Hengelo <gid>
tel.O5753-1461

DANSEN
9 maart

Jerry Arendo
and the

kookeburra's

VLAM
ATTENT
AMto voor OMd GM Gtforuft

In een huis met
gasapparaten is voortdurende

goede ventilatie een
noodzaak.

Voor inlichtingen:

N. V. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35, ZutjJhen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888

Bezoekt ons Informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

V.L.C. „De Graafschap"
Voorlichtings- en kontaktdag

Hierbij nodigen wij u uit op donderdag
13 maart 1975, in zaal 't Wapen van Vor-
den, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Het programma voor deze dag is als volgt samengesteld:
Aanvang: 09.30 uur - 9.45 uur ontvangst met koffie.

1. Opening door de voorzitter, de heer
G. J. Pelgrum.

2. Inleiding door de heer Ir. Y. Tj. Bakker,
directeur van het C.L.O. Instituut voor
de Veevoeding ,,De Schothorst".

Actuele vraagstukken rondom de voe-
ding van hef melkvee".

3. Inleiding door de heer Drs P. J. M. M.
van Gulick praktizerend dierenarts bij
de groepspraktijk te Gemert.

„Gezondheidszorg en begeleiding van
Varkenshouderij-bedrijven".

4. Middagpauze; warme maaltijd, u aan-
geboden door V.L.C. „De Graafschap",
in hotel Bakker te Vorden.

5. Forum. Discussie over schriftelijk en
mondeling gestelde vragen.

6. Sluiting: plm. 16.00 uur.

opleuering
altijd
op tijd!

BOUWBEDRIJF
ATEN BRINKE S

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.OB342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Maandag 10 maart a.s.

10-13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14 - 15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropen overhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jass
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

n zwart en bruin. Extra

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

F» W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVEID
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

KRI Dl
en ZÜNDAPP
brommer

nieuwste modellen
voorradig
en nieuwe overjarige en gebruikte,
tegen scherpe prijzen.

RIJWIEL- EN BROMFIETSHANDEL

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo G . Telefoon 05753-7278

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

sleede doeltreffend!

Zutphensewejr - Vorden

SUPERBENZINE
91 r5 cent
KEUNE

Industrieterrein
Vorden

Laat nu uw zonwering opmeten
Wij bieden u:
* Zonneschermen,

sierlijk en schaduwrijk
* Jalouziegordijnen,

kleurrijk en sfeervol
* Aluminium j alouziën,

praktisch en decoratief
* Balastores,

eenvoudig en doeltreffend
en de prijs zal u beslist mee-
vallen (enorme kleurkollektie).

Neem 'n zonnig besluit en stap eens binnen bij

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN
Schoolstraat 6 Vorden - Telefoon 05752-1486

Voorjaarsmode
OP EUROPEES NIVEAU

in een opvallende
verscheidenheid.

Natuurlijk bij:

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

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

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwa-
liteit voor uw

huwelijksreportage

De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200,-
maken wij een kleurenre-
portage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling
te voorkomen.

Foto Dolphijn Vorden
Foto A.D. Ruurlo

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER l DOEN !

Café-Reetaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

GELDERS TARWEBROOD
NATUURLIJK

vers van uw warme bakker

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1295

Gratis
af te halen
weckflessen

Dorpsstraat 34 - Vorden
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Geslaagd concert in de bibliotheek

In de Vordense bibliotheek trad voor de eerste
maal een kamermuziek-ememble op bestaande uit
Gijs van Schoonhoven, spinet; Bram Bronsema, ho-
bo; Marijke Meyer, cello en Gini de Noordt, dwars-
fluit. Het was een proefconcert om te testen of in
Vorden belangstelling voor dergelijke concerten zou
bestaan.

Er waren ruim honderd belangstellenden, zodat het
zeer waarschijnlijk is dat er weer een dergelijk con-
cert in de bibliotheek komt. H-et ensemble speelde
o.a. werken van Telemann, Vivaldi, Loeillet, Bach
en Scheidemann. De uitvoering was zodanig dat de
aanwezigen er gretig en dankbaar voor applaudi-
seerden.

Empo gaat 3 jubilarissen huldigen

De heer G. Weekhout Mej. D. Jansen De heer G. Lok

De Empo Rijwielfabriek in Vorden (H. B. Ems-
broek B.V.) gaat op 14 maart het jubileum van drie
medewerkers vieren. Deze drie jubilarissen t.w. me j.
D. Jansen en de heren G. Weekhout en G. Lok
wordt een receptie aangeboden in Hotel Bakker
waar voor relaties en bekenden van 17.00-18.30 uur
gelegenheid zal zijn de jubilarissen geluk te wensen.
De heer G. Weekhout trad op 21 januari 1925 bij
de Empo in dienst en heeft zich in de loop der ja-
ren opgewerkt tot magazijnchef. De Empo-direktie
vermeldt dat hij gedurende vijfig jaren zijn werk-
zaamheden tot volle tevredenheid heeft verricht.
Het tweede jubileum dat op 14 maart wordt ge-

vi-erd, betreft het veertigjarig dienstverband van
inej. D. Jansen die op 11 maart 1935 begon aan een
carrière welke tot resultaat had haar huidige funk-
tie van assistent-inkoopster en salaris-administratri-
ce. Mej. Jansen is bij de Empo de eerste dame die
een dienstverband van veertig jaar heeft bereikt.
was de eerste jaren werkzaam in de boekhouding
De heer G. Lok die op 26 maart 1935 in dienst trad,
en stapte daarna over naar de buitendienst. Sinds
1949 is hij werkzaam als vertegenwoordiger in het
rayon Betuwe. Hij heeft er het zijne toe bijgedra-
gen dat de naam Empo een grote bekendheid ge-
niet.

't Had weer een paar nachte lillek evroorn, aover-
dag wodden et in de schemme nouweleks doo en de
wind was nog smerig kold. Maor in et zunneken en
uut de wind was et behaagelek en de boel dreugen
mooi op. Net weer veur mensen dee et werken vri'j
bunt um een ende te gaon fietsen. Wel een bet j en
tussen de huuze blieven, op de vlakken volt et nog
tegen. Et water in de grachte ston nog hoge, lange
tied niet zo hoge ewes. Een tröpken pielenden ston-
nen op «en dun leugjen ies, die diers mot toch wel
een bezunder vel an de peute hemmen dat eur de
tene niet bevriest. Een kippe zol d'r doodziek van
wodden .

Iets wieter kek ik nog es weer op zied, een paar
blagen van 4-5 jaor wazzen aover et gaas eklommen
en stonnen onder an de wal et ies kapot te stam-
pen. Met één hendjen hielen ze zich an et gaas
vaste, m-et één been konnen ze net bi'j et ies reiken.
Ik zegge: „Kinder, i'j luu mot daor weggaon, dat is
levensgeveurlek!" Ze kekken effen opzied, net of ze
dachten ,,waor bemuuj i'j ow met!" Et stampen
ging gewoon deur. Dat wier mien toch te gek, zie
hoeven maor effen et gaas los te laoten en ze gin-
gen onder waterl Ik zol -eur ens neet helpen kun-
nen en tegen de tied da'k hulpe ehaald hadde zol
et te late weazen. Ik draaien umme en fietsen d'r
nog es weer langes. „I'j luu mot daor weggaon, aj
d'n invalt dan verzoep ie!" zei ik een betjen stra-
bant . . Weer kekken ze mien ongeleuvig an, den
grootsten kek werkelek lilkk. Toe stok e zien klei-
ne vuusken uut naor de kante waor ik vandan
ekommen wazre. „Mars i'j, en anders niks!" Ik ston

gewoon verbluft. Daor stao'j dan as oldere man,
die meent dat e nog wat gezag hef. Zo praot i'j ok
tegen een hond die ow nao elopen is. En dat deut
zo'n puk van de kleuterschole. Dat kan, at e zo
deurgeet nog een gezellige tante wodden! Wat mos
ik. Ik denke: of ik wat z-egge dat helpt niks. Ik fiet-
se effen wieten. Daor zie ik um een haor zo'n moe-
dermens lopen, ik zal eur zeggen dat ze naor eur
blagen kieken mot.

Maor dat hoeven al niet meer. Toe ik een ende
wieter nog es achterumme kekke stonnen ze beide
weer op de weg . . Oldere mensen ziet gauw ge-
vaor, zo zal et mien ok wel gaon. Ik heb et in huus
nog wel an de vrouw verteld. En later tegen de
buurman. „Dat blagengrei is tegenwoordig zo bru-
taol, niks gien ontzag meer veur oldere mensen,"
zeg die. Ik zegge: „Ja, dat is net nao hoe'j ow dat
bekijkt. Tegenwoordig heur i'j ok wel dat zukke
kinder ewaarschouwd wodt veur vremde kerels die
eur ansprekt. Daor kunt verkeerden onder zitten.
Dan mot de goeien et met de kwaoien ontgelden,
daor kunt die kinder ok niks an doen. Ik was veur
eur ok een wildvremden.

En dan ik ik niet anders zeggen as dat dat deern-
tjen eur lesjen in de prakti jk goed toe-epast hef

den Oom

Ouderavond
Het personeel van de openbare lagere school te
Vorden is dit jaar weer voornemens een ,open huis'
avond te houden. Dit alles onder liet motto „Kom
•er eens in en kijk eens rond".

inter-styto

HAMER
Jawel. Want het dessineren van
gordijnstotfen is binnenhuis-
kunst van het hoogste niveau.
U kiest uit kreaties van
internationaal bekende ontwer-
pers. Haal die kunst In huis!
Geniet dagelijks van het bewe-
gelijk spel van kleur, vorm en
struktuur...
Kunst in de kamer; verrassend
en funktioneel. Maak bij ons
uw keus uit een grenzeloos
mooie kollcktie ...
gordijnstoffen voor fijnproevers.

inter-style

VORDEN
Dorpsstraat 22

signatuur van beter woonkomfort

WARNSVELD
Rijksstraatweg 108

Defilé
Ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag hebben
de leden van de Vordense Rijvereniging „De Graaf-
schap" -een défilé gehouden voor ere-voorzitter W.
A. v. d. Wall Bake. Een 25-tal paarden en pony's
gaven akte de présence.
Voorzitter J. A. Norde bood de jarige een taart aan
tcrwl mevr. v. d. Wall Bake een boeket bloemen in
ontvangst mocht nemen. Hierna nam de heer v. d.
Wall Bake zelf de inspektie af. Nadat een drankje
was aangeboden bracht de ere-voorzitter de ruiters
dank voor de aubade en wenste hij de vereniging
alle goeds toe voor de

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

KERKDIENST VAN DE RAAD VAN KERKEN

In de Lijdenstijd, de-veertig-dagen-tijd-voor-Pasen,
belegt de plaatselijke Raad van Kerken te Vorden-
Kranenburg een kerkdienst en wel op a.s. zondag-
avond 9 maart in de Gereformeerde Kerk aan de
/utphenseweg (tegenover het Postkantoor).
Gelezen zal worden uit Johannes 13, de voetwas-
sing. Jezus de Heer Dient. Wat betekent Zijn di-enen
voor ons en voor ons leven met elkaar? Zijn we tot
dienst bereid? Het is de bedoeling dat deze inter-
kerkelijke kerkdienst geleid zal worden door ds.
Kuhlemeier en Pastoor Sutorius en dat ds. Jansen
de prediking zal verzorgen. Graag ontvangt ds. Jan-
sen (de voorzitter van de plaatselijke Raad van Ker-
ken) vooraf reacties, vragen, opmerkingen over het
genoemde Bijbelgedeelte.

WERELDGEBEDSDAG
In het kader van de jaarlijkse Wereldgebedsdag
(vroeger de vrouwen-wereldgebedsdag, maar de laat-
ste jaren zijn ook de mannen zeer welkom) zal op
vrijdagavond a.s., 7 maart, een gebedsuur gehouden
worden voor Vorden en omgeving in de R.K. Kerk
in de Kranenburg. Tegen een kleine vergoeding is
de liturgie bij de ingang van genoemde kerk ver-
krijgbaar.

BJDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

Op de biddng voor gewas en arbeid, volgende week
woensdag (12 maart) zal 's avonds in de Hervormde
dorpskerk een gebedsdienst gehouden worden. In
deze dienst, waaraan ook enkele gemeent-e-leden
/uilen meewerken, zal opnieuw gestart worden met
de bekende, l ande l i jke NOVIB-aktie: „Neem een
gnst aan tafel". In kleine kartonnetjes, bij de maal-
t i j d op tafel gezet, kan men een bijdrage doen zo-
dat we vanuit de hongergebieden in de wereld een
gast er aan tafel bij hebben. Het is de bedoeling
dat genoemde kartonnetjes in de dienst op de
Dpnkdag (woensdag 5 november) in de kerk ingele-
verd worden. Gevuld en wel.
Tn ,.bidden" (Bidstond) en „danken" (Dankstond)
zijn we niet egoistisch. egocentrisch be/ig (ikke,
ikke ), maar /ien we ook de nood van anderen,
de nood in de wereld. We bidden om ons dagelijks
brood. Dat het gewas groeit en vruchten draagt, dat
er ook in de/e t i jd arbeid is , dat spreekt niet
vanzelf. De Kerkeraad van de Hervormde gemeente
nodigt ook u uit voor de Bidstond voor gewas en
ai beid. volgende week woensdagavond.

C.J.V. VORDEN
Na de vele belangstelling en het succes op l febru-
sen in Deventer en wel op 8 maar t .
ar i hebben we besloten nog een keer te gaan schaat-

GESLAAGDE Dl A-A VOND VAN
RIA EN JAN LENSELINK
Op donderdag 27 februari werd in de Voorde een
dia-avond gehouden georganiseerd door de Inter-
kerkelijke Jeugdwerkgroep. Deze avond ging over
het werk dat Ria en Jan in Iran doen.

Pretty-markt
Om zo nu en dan de kas eens te spekken, hetgeen
voor vele verenigingen in deze dure tijd niet a l t i j d
meevalt, worden diverse evenementen georgani-
seerd.. In Vorden heeft iedere vereniging zo z i jn
eigen werkwijze om aan de benodigde centen te
komen- De één haalt oud papier op, de ander ver-
koopt koeken etc.
De Vordense zwemclub zoekt het in een „Pretty-
Markt". Gezien de grote belangstelling van plaats-
genoten en toeristen in voorgaande jaren heeft het
bestuur gemeend hiermee door te moeten gaan en
wordt het een jaarlijks terugkerend evenement.
De leden van deze vereniging zi jn inmiddels al weer
druk in de weer om allerlei artikelen te verzamelen,
oude radio's, t.v.'s, melkbussen, boeken, t i jdschrif-
ten, noem maar op. De bezoekers van de Pretty-
Markt kunnen dan heerlijk in al deze spullen rond-
snuifelen en menigeen zal er iets van zijn gading
bijvinden. Dit jaar wordt de Pretty-Markt gehouden
op zaterdag 5 juli. Inwoners van Vorden die graag
van hun oude spulletjes afwillen hoeven maar no.
1270 te bellen en ze worden prompt opgehaald. Zie
advertentie.

Brand
Een brandweerauto moest uitrukken voor 'n brand-
je aan de Almenseweg in Vorden waar een partij
takkebossen in brand stond. De brand werd ont-
dekt door een patrouillewagen van de Lochemse
politie. De agenten zagen een auto wegrijden, even
daarna bemerkte men de brand. Opzet acht men
dan ook niet uitgesloten. De brandweer had het
vuur snel bedwongen.

Snelheidskontrole
De politie heeft een snelheidscontrole gehouden op
de Zutphenseweg. Er werden zeven automobilisten
bekeurd. Er werd ter plaatse, waar een maximum-
snelheid van 50 km geldt, met een vaart tussen 65
en 85 km gereden.

De Vordense politie is trouwens de laatste dagen
controle aan het uitoefenen op het foutief parke-
ren. Er is dezer dagen proces-verbaal gemaakt tegen
iemand, die zijn auto op de stoep had gezet.



Zoekt u nieuwe

vloerbedekking
in uw woon-, slaapkamer off
keuken, of moet uw trap
bekleed worden l

Wij kunnen u uit voorraad
leveren.

Vraag eens prijsopgaaf

NU OF NOOIT ! ! ! !

'n Grandioze stunt met afzuigkappen

ATAG AFZUIGKAPPEN
(met Kema-keur)

Met ingebouwde verlichting, 2 afzuigsnel-
heden en verwisselbaar filter. Eenvoudig
zelf te monteren. Kompleet met ophang-
haken en montagevoorschrift en bij ons
schriftelijke garantie!

Inplaats van ƒ385,—
tijdelijk bij Harmsen slechts ƒ237,—

(Deze aanbieding geldt t.m. 20-3-75)
Aan de kwaliteit en afzuigkapaciteit behoeft
u niet te twijfelen (zie Consumentengids).

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

DOE HET ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6, tel. 05752-1486

Nieuwe kollekties
Piedro en Renata

schoenen en
sandalen
WULLINK

Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Uw vakman'bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1834

speciaal

HEREN
OVERHEMDEN

moderne kleuren
• leuke dessins

bedrukt

19,90 22,95
tentiel en mode

/chooldermcifi

AANBI D NGEN

Gevraagd:

EEN WERKSTER

voor een halve dag per week voor
het kantoor.

ADM.KANTOOR VORDEN B.V.
Beatrixlaan 18 - Tel. 1485

Vrijdag 7 maart

Dropping
Jong Gelre
Vertrek om 19.30 uur bij Ned.
Herv. KJÊJL Vorden.

Ler. echt. vr. teh.

WONING/BOERDERIJ
omgeving Hengelo-Vorden-Ruurlo

Brieven onder no. 1—1 aan het bur. v. d. blad

5 MAAL VOORDE
Koelkast
dubbeldeurs merk „Erres" inhoud
225 liter, drie sterren vriesvak, au-
tomatische ontdooiing
868,- nu 595,-

Afzuigkap
zeer laag ruisniveau, twee snelhe-
den, binnenverlichting, afmeting
breed 60 cm, diep 50 cm
356,- nu 225,-

Cassetterecorder
„Philips"
voor net- en batterijvoeding, kom-
pleet met mikrofoon, aansluitsnoe-
ren, kassette C 60 en batterijen
289,- nu 189,-

Strijktafel
„Tornado" sterke, ademende licht-
gewicht konstruktie. Nieuwe kleu-
ren, tijdelijk van
65, - nu 52,50

Closetzitting
kunststof in de kleur oranje. Een-
voudig te bevestigen, gemakkelijk
schoon te maken
27,75 nu 18,50
ZOLANG ER VOORRAAD IS bij

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Goede
bijverdienste

Gezocht:

een dealer
voor zonnewering, binnen en
buiten.
Inlichtingen worden u verstrekt:

ZON b.v.
tel. 05400-21182 of tel. 05454-2668.

Oranje - Vereniging
Vorden
In verband met de viering van
Koninginnedag 1975, houdt de
Oranjevereniging op maandag 10
maart a.s. om 8 uur 's avonds haar

LEDENVERGADERING
in Hotel 't Wapen van Gelderland
Hotel Bakker.

Alle leden worden verzocht aan-
wezig te willen zijn.

Het Bestuur

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

Karnavalsvereniging

De
Deurdreajers
Kranenburg-Vorden

Zaterdag 8 maart a.s.

NOAPRUUVERSBAL
in residentie zaal
Schoenaker te Kranenburg

aanvang 20.00 uur

m.m.v. Prins Bart de Eerste
en zijn gevolg en de
Prinsenkapel The Flamingo's

Voor vervoer na afloop wordt door
de vereniging gezorgd

Voetbal
BELANGRIJKE ZEGE VAN
VORDEN I (ZATERDAG) OP EPE
Vorden I heeft zaterdagmiddag het huzarenstukje
uitgehaald door Epe (no. 2 van boven) met 0—2 te
verslaan. De zege was voor de geelzwarten van
groot belang gezien de precaire situatie op de rang-
lijst.
Vorden verscheen gehandicapt aan de start; A. Bos,
W. Eyerkamp en H. Eggink waren niet van de par-
tij. In de eerste helft hadden de bezoekers het beste
van het spel. Hoewel Epe genoodzaakt was een ver-
dedigende houding aan te neemen slaagde Vorden
er vooreerst niet in te scoren.
In de tweede helft moest aanvoerder Van Eist ge-
blesseerd het veld verlaten. Na vijf minuten werd
het 0—1 dankzij een doelpunt van Sloetjes. Epe nam
nad it doelpunt volledig het initiatief en het was
aan de uitstekende doelman Ten Have te danken
dat er geen doebMgjiten vielen. Twee minuten voor
tijd bepaalde W^Pokkink de eindstand op 0—2.

VORDEN I (AH* ZONDAG)-
SP. MEDDO O-W
Vorden I benutte de vrije zondag door het spelen
van 'n vriendschappelijke wedstrijd tegen Sp. Med-
do. Het werd voor de geelzwarten tegen deze één
klasse lager spelend team een grote desillusie. Ge-
heel kansloos verloor Vorden deze ontmoeting met
0-2.
Reeds na vijf minuten spelen nam Meddo met 0—1
de leiding. Vorden probeerde hierna de bakens te
verzetten. Het spel werd echter te kort gehouden
zodat de goed spelende Meddo-achterhoede steeds
tijdig kon ingrijpen. Nadat bij Vorden invaller
Meyer een paar goede mogelijkheden onbenut had
gelaten werd aan de andere kant via een snelle uit-
val wel gescoord 0—2.
In de tweede helft een gelijkopgaande strijd die zich
voor het overgrote deel op het middenveld afspeel-
de. Kansen waren er voor beide teams wel, de juis-
te richting was echter zoek. Het bleef bij 0—2 in een
door de thuisclub slecht en ongeïnspireerde ont-
moeting.

RATTI I-GWVV I: 1-3
Ratti heeft op eigen terrein een fikse 1—3 neder-
laag te incasseren gekregen van het bezoekende
GWW uit Varsselder-Veldhunten.
Al binnen de vijf minuten hadden de Rattianen
succes; een pass van linksbuiten B. Overbeek werd
in eerste instantie door GWW weggewerkt, maar
de bal kwam weer bij rechtbuiten Henk Bekker, die
met een strak schot in de linkerbenedenhoek de
GWVV-doelman geen kans gaf: 1—0.
De bezoekers kwamen hierna opzetten, maar de Rat-
ti-defensie hield goed stand. Na een half uur spelen
moest linksmidden Wjim Bekken wegens een bles-
sure worden vervangen door Jos Heuvelink, die op
de linkervleugel ging spelen, terwijl B. Overbeek
de plaats van W. Bekken innam.
Vijf minuten voor rust kon GWW gelijk maken;
een directe vrije trap net buiten de 16-meterlijn
werd keihard langs het opgestelde Ratti-muurtje
geplaatst in de rechterbenedenhoek, onhoudbaar
voor doelman Joh. Huitink: 1—1.
Na rust hetzelfde spelbeeld met Ratti toonaange-
vend en een steeds gevaarlijker uitbrekend GWVV.
De gasen scoorden na een kwartier opnieuw. Nadat
de rechtsbuiten de bal hard tegen de paal had ge-
schoten, wist de middenvoor de terugspringende bal
in tweede instantie feilloos in te koppen: 1—2.
Ratti gooide nu alles op de aanval, maar zelfs een
wijziging in het elftal bracht geen baat. Door te ver
opdringen der Ratti-defensie kon de tegenpartij vrij
gemakkelijk voor het Ratti-doel komen; de Ratti-
goalie maakte evenwel free-kick en de hierna ge-
nomen strafschop werd zonder dralen benut: 1—3.

Dammen
UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DVC

Voor de onderlinge damcompetitie van de Vorden-
se damclub DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld: Scheffer—Masselink 1—1; Teerink—Rossel

2-0; Harmsma-Dimmendaal 2-0; Hoenink-Ou-
kes 1-1; Sloetjes-KL Kranenbarg 0-2; Heuvelink
-Wiersma 0-2; Esselink-Breuker 0-2; Grotenhuis
-A. Wentink 2-0; P. Zoerink-A. Berends 1-1; J.
Oltvoort-A. Bargeman 1-1; R. Bargeman-A.
Lammers 0-2; M. van Oel-P. Steenbreker 1-1; A.
Graaskamp—A. Lammers 2-0; A. Graaskamp—A.
Bargeman 2-0; R. Gosselink—H. Ruessink 2-0; J.
Reuver-G. Gosselink 2-0; H. KL Brinke-J. Bou-
dri 0-2.

Volleybal
WINST EN VERLIES VOOR DASH

In de herenpromotieklasse (kampioenspoule) moest
het team van Dash I uit Vorden tweemaal in actie
komen. In Deventer gingen de Vordenaren roem-
loos ten onder tegen Isala 3, terwijl in de Hanzehal
een verdienstelijk gelijk spel werd behaald op Stok-
vissen. Bij de dames promotieklasse kwam Hansa l
bijzonder goed voor de dag en wist in twee wed-
strijden het hoogste puntental te scoren, wat hen op
een gedeelde vierde plaats in de kampioenspoule
bracht.
In dames l Zutphen ondernam Hansa 2 een ge-
slaagde uitlooppoging en zit nu op rozen, wat ook
gezegd kan worden van ABS l (heren l Deventer/
Twello) en Valto l in heren l afd. Zutphen.

Heren promotieklasse
Hansa 2, dat met 30 punten uit 16 wedstrijden
prinsheerlijk boven aan de lijst zetelt behoefde niet
te spelen. Stokvissen l, dat overigens al een heel
eind achterop is gekomen, behaalde weliswaar twee
punten uit tw-ee wedstrijden, maar vormt geen be-
dreiging meer voor de Zutphenaren. Tegen V en K
2 werd het 2-2 en Dash l—Stokvissen l (Hanzehal)
werd eveneens remise: 2—2. Setstanden: 15—9, 10—
15, 9-15 en 17-15. In de degradatiepoule stond 'n
ontmoeting tussen Bruvoc en Isala 4 op het pro-
gramma. Voor Bruvoc geen moeilijke opgave ge-
zien de setstanden: 15-11, 15-4 en 15—7 (eind-
stand 3—0 voor de Brummenaren).
Stand per 25 februari: Kampioenspoule: Hansa 2,
16 gespeeld 30 punten; Stokvissen, 17-22; SVS l,
16-21; Isala 3, 16-21; V en K 2, 17-17; Dash l,
16-14.

Degradatiepoule: Bruvoc l, 15—16; Hansa 3, IS-
IS; DVC-Sparta l, 15-15; Boemerang l, 16-10;
WIK l, 14-7; Isala 4, 15-0.

Dames promotieklasse
In de kopgroep van deze klasse kwam geen wijzi-
ging omdat geen van de drie kanshebbers speelde.
Voorlopig blijft Isala 3 de lijst wel aanvoeren ge-
zien de voorsprong van vier punten op SVS 1. Han-
sa schoot behoorlijk uit zijn slof. Tegen V en K I
werd het 1-3 en de derby tegen de Wilhelmina-
reserves eindigde eveneens in een Hansa-zege (3—1).
In de B-afdeling (degradatiepoule) kwam Olympia
2 uitstekend voor de dag en gaf Salvo l geen kans:
0-3.

Stand: Kampioenspoule: Isala 3, 17 wedstrijden 27
punten; SVS l, 16-23; Wilp l, 16-20; W,ilhelmina
2, 17-19; Hansa l, 17-19; V en K l, 15-17.
Degradatiepoule: SVS 2, 15-15; Olympia l, 15-14;
Olympia 2, 16-13; Bruvoc l, 14-11; Salvo l, 15-
10; Isala 2, 14-0.

Dames eerste klasse Zutphen
De Hansa-reserves demonstreerden hun fraaie spel-
techniek tegen Wilhelmina 5, dat zich met 0—3 ge-
wonnen gaf. Bruvoc 2 kon Hansa 4 (hekkensluiter)
gemakkelijk van zich afschudden (3—0) en Wilhel-
mina 4 bleek te zwak voor DVC/Sparta 1: 0—3. Wil-
helmina 3 klom een trede op de competitieladder
door 0—3 tegen Dash 2.

Stand: Hansa 2, 16 wedstrijden 40-8; Harfsen l, 14
33-9; DVC-Sparta l, 15, 33-12; WIK l, 14, 30-
12; Wilheelmina 3, 15, 29-16; Dash 2, 16, 26-22;
Valto l, 15, 24-21; Bruvoc 2, 17, 20-31; Hansa 3,
15. 18-28; Wilhelmina 4, 15, 10-35; Wilhelmina 5,
16, 8-40; Hansa 4, 16, 5-43.

Heren eerste klasse Zutphen
Valto l blijft een rol van betekenis spelen en gaf
tegen de WIK-reserves de toon aan: O—3. Harfsen l
moest, gezien de stand op de ranglijst onvermijde-
lijk een nederlaag lijden tegen de Wilhelmina-re-
servis: 0—3. Dash 2 rekende af met het zwak spelen-
de DVC-Sparta 2: 3-0.
Stand: Valto l, 15 gespeeld 43-2; Hansa 5, 15, 37-
8; Wilhelmina 2, 15, 34-11; Bruvoc 2, 14, 32-10;
WIK 2, 15, 21-24; Lovable 14, 20-22; Hansa 6, 13,
17-19; Wilhelmina 3, 14, 14-28; Dash 2, 15, 13-
29; Hansa 3, 14, 10-32; Harfsen l, 13, 9-30; DVC-
Sparta 2, 16, 8-34*.
* DVC-Sparta 2 drie punten in mindering.

Dames tweede klasse A Zutphen
DVO 1-Hansa 6, 3-0; Dash 3-Wilhelmina 6 1-2.
Stand: DVO l, 14 gespeeld 42-0; Hansa 5, 13, 24-
15; Dash 3, 13, 21-18; Wilhelmina 6, 12, 16-20;
Harfsen 2, 11, 15-18; Valto 2, 12, 14-22; Hansa 6,
13, 8-31 WIK 2, 10, 7-20.

Dames tweede klasse B Zutphen
Wilhelmina 7-DVO 2 0-3; Valto 4-Dash 4 0-3.
Stand: Wilhelmina 8, 12 gespeeld 33-3; DVO 2,
12, 22-14; Valto 3, 11, 21-12; Bruvoc 3, 11, 17-16;
Dash 4, 11, 9-24; Valto 4, 10, 7-20; Wilhelmina 7,
9, 2-26*.
* Wilhelmina 7, drie punten in mindering.

Heren tweede klasse Zutphen
Wilheelmina 4-Voorst l 0-3; Voorst 2-Dash 3 3-
0; Valto 3-Hansa 7 3-0; DVO l-Valto 22-1; Ak-
tief l-Wilhelmina 62-1.
Stand: Voorst l, 12 gespeeld 33-13; Aktief l, 13,
31-1 T; Bruvoc 3, 11, 27-6; Valto 3, 11, 26-7;
Voorst 2, 12, 19-22; Valto 2, 11, 18-15; DVO l, 11,
14-19; Dash 3, 10, 8-21; WIK 3, 10, 6-24; Wilhel-
mina 4, 14, 6-36; Hansa 7, 13, 4-38*.
* Aktief l en Hansa 7, drie punten in mindering.
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