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Reünie „Zang en Spel" te Vorden
Zo'n kwart eeuw geleden genoot in Vorden het ensemble „Zang en Spel" regio-

nale bekendheid. Onder leiding van Dick Somsen zong het koor alle bekende

melodieën uit die dagen. Toen leider Dick Somsen in het huwelijk trad en de

meeste meisjes ook inmiddels de ware Jacob hadden gevonden, werd „Zang en

Spel" opgeheven.

Zaterdagavond vond in hotel Bloemendaal een reünie plaats. Uit alle delen van

ons land waren de ex-koorleden met hun ega's naar Vorden gekomen voor een

gezellige avond. Dick Somsen had veel muziek bjj zich zodat binnen enige tyd

„Zang en Spel" in alle glorie herleefde. Het werd een buitengewoon vrolyke

avond, waarbij de wens naar voren kwam om in de nabije toekomst nog eens

voor het Vordense publiek op te treden.

Vordens Toneel rokent op u op 12 maart

Ledenvergadering
buurtver. Delden
Onder voorzitterschap van de heer B. Ties-
sink hield de buurtvereniging Delden in ca-
fé 't Zwaantje haar jaarvergadering. Uit
het financieel verslag van penningmeester
G. Rossel bleek dat er een gunstiger saldo
was dan het jaar daarvoor. Afscheid werd
genomen van bestuurslid Ina Gotink die
zich niet herkiesbaar stelde. Het Deldense
volksfeest zal dit jaar worden gehouden op
24 en 25 juni.
Vorig jaar werd voor het eerst een toneel-
stuk opgevoerd door eigen leden. Gezien de
overweldigende belangstelling die hiervoor
bestond, wordt dit evenement herhaald. De
voorbereidingen zijn reeds in volle gang. Op
de zaterdagavond zal het Asta Combo voor
de dansmuziek zorgen. Het feest zal dit
jaar plaatsvinden nabij de familie Humme-
link aan de Spiekerweg.
Vrijdag 25 maart organiseert het bestuur
van de buurtvereniging een dropping, ter-
wijl op zaterdag 23 april een bezoek zal
worden gebracht aan de „Losse groeven-
show" welke wordt gehouden in de „Scher-
penhof" in Terwolde. Men kan zich hiervoor
bij het bestuur opgeven. In de bouwvakva-
kantie zal een oriënteringsrit worden geor-
ganiseerd.

Wie kent Vordens Toneel nog niet?
Kom dan op 12 maart naar het Jeugd-
centrum: u weet niet wat u ziet

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

SPIJKER-
BROEKEN

vanaf maat 28
merk „Locker"

voor de extra lage prijs van

39,95

DURGLKLIJKE..
STAND

Geboren: Susan Steintjes.

Ondertrouwd: J. W. M. Berns en J. H. H.
Langwerden; F. I. M. Wolbrink en J. Th.
M. Wiggers.

Gehuwd: R. de Haan en E. M. Böhmer.

Koerselman
cassettes

ZILVERWIT KOBUSTAA4.

GEMEENTE
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van b-12.30 uur en

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

morgen van 10-12 uur - SpreektfÉÉbjth. G. 1. Bannlnk: donderdagmiddag van

^^ogche16-17 uur - Spreekuur weth. H. >gchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komt het volgende aan de orde:

1. De openbare raadsvergadering van dins-
dag 15 maart a.s.

2. Destruktiebewijsjes opgehaalde
kadavers.

3. Boomplantdag.
4. Rektifikatie met betrekking tot „Het

landgoed Vorden" (Gemeentenieuws d.d.
2 maart jl.).

5. De winkelsluitingsbepalingen.
Punt 1.
De openbare raadsvergadering van dinsdag
15 maart a.s.
Dinsdag 15 maart a.s. 's avonds om half 8
zal ten gemeentehuize openbare raadsver-
gadering worden gehouden. Op de agenda
komen de volgende punten voor:
1. Wijziging van „Bezoldigingsverhoging

1971".
2. Voorlopige vaststelling rekening van

het gemeentelijk grondbedrijf over 1975.
3. Vaststelling presentiegeld leden stem-

buroo's ingaande l januari 1977.
4. Vaststelling bestemmingsplan „Vorden

Kom 1976, nr. l".
5. Aanwijzing lid en plaatsvervangend lid

in het algemeen bestuur van de
bestuursschool Gelderland.

6. Vaststelling verordening rampen-
bestrijding.

7. Verkoop van een tweetal bouwpercelen
in het bestemmingsplan „Brinkerhof
1973, nr. 2" aan partikulieren.

8. Prioriteitenlijst kapitaalsuitgaven voor
1977 en volgende jaren.

9. Beschikbaar stellen krediet voor onder-
zoek welzijnsvoorzieningen binnen de
gemeente.

10. Begrotingswijzigingen.

Ad. 3.
Vaststelling presentiegeld leden
stemburoo's
De leden van de stemburoo's zullen - naar
wordt voorgesteld - een presentiegeld van
ten hoogste ƒ 100,— per zittingsdag ontvan-
gen. In dit bedrag zijn begrepen de kosten
van verteringen en vergoeding wegens
eventueel verzuim.
Bij vervanging zal evenredige vermindering
plaatsvinden.

Ad. 4.
Vaststelling bestemmingsplan „Vorden Kom
1976, nr. l"
Dit bestemmingsplan betreft het gebied
tussen Insulindelaan, Molenweg, Stations-
weg en Burgemeester GaUéestraat.
Vanaf 29 november 1976 werd gedurende l
maand voor een ieder het ontwerp-bestem-
mingsplan met bijbehorende voorschriften
en toelichting ter inzage gelegd ter ge-
meentesekretarie. Gedurende deze termijn
kon een ieder bezwaar indienen.
Tegen het ontwerp zijn gedurende de ter-
mijn van ter visie legging een viertal be-
zwaarschriften ingediend. Deze betreffen
alle twee in het ontwerp geplande uitwegen.

Op woensdag 26 januari jl. werd door het
kollege van burgemeester en wethouders
een hoorzitting gearrangeerd teneinde de
bezwaarden in de gelegenheid te stellen hun
ingediend bezwaarschrift nader mondeling
toe te lichten. Van deze gelegenheid heb-
ben alle vier bezwaarden gebruik gemaakt.
Voorgesteld wordt twee wijzigingen aan te
brengen die beide verband houden met de
ingebrachte bezwaren tegen de oorspron-
kelijk geplande uitwegen naar respektieve-
lijk Insulindelaan en Stationsweg, alsmede
vast te stellen het bestemmingsplan „Vor-
den Kom 1976, nr. l".

Ad. 6.
Vaststelling verordening rampenbestryding
De laatste jaren is steeds duidelijker geble-
ken dat een gemeente niet zonder een ram-
penbestrijdingsplan kan. Een aantal ramp-
zalige gebeurtenissen in andere gemeenten
heeft duidelijk geleerd, dat de overheid
voorbereid moet zijn om rampen zo goed
mogelijk te kunnen bestrijden. Die voorbe-
reiding dient er o.a. te zijn in de vorm van
een rampenbestrijdingsplan.
Het is noodzakelijk dat iedere gemeente een
eigen rampenbestrijdingsplan vaststelt. In
overleg met de andere drie gemeenten, res-
sorterend onder de groep Vorden van de
Rijkspolitie, is een rampenbestrijdingsplan
geconcipieerd.
Om dit plan een juridische basis te geven
wordt nu voorgesteld aan de raad een ver-
ordening betreffende het vaststellen van
een rampenbestrijdingsplan in het leven te
roepen.

Ad. 7.
Verkoop van een tweetal bouwpercelen in
het bestemmingsplan „Brinkerhof 1973, nr.
2" aan partikulieren
Aangezien enkele gegadigden voor een
bouwperceel in het bestemmingsplan „Brin-
kerhof 1973, nr. 2" zich in een later stadium
hebben teruggetrokken, resteert in dit plan
nu nog één perceel grond van de oorspron-
kelijk bedoelde uit te geven percelen grond
waarop een dubbele woning kan worden
gerealiseerd.
Met toepassing van de opgestelde selektie-
criteria voor toewijzing van bouwgrond,
waarover u in het Gemeentenieuws van eni-
ge weken geleden iets hebt kunnen lezen,
wordt thans aan de raad voorgesteld dit
perceel grond te verkopen aan me j. W. E.
Schouten, Baakseweg l te Vorden en me j.
W. Eggink, Rietgerweg 4 te Vorden. Laatst-
genoemden hebben de wens te kennen gege-
ven samen een dubbele woning te bouwen.

Punt 2.
DestruktiebewUsjes opgehaalde kadavers
Destruktie
Van Destruktor Winterswijk Dierlijke Afval
Verwerking B.V. zijn destruktiebewijsjes
ontvangen van opgehaalde kadavers in de
periode augustus 1976 tot maart 1977.

De betreffende veehouders kunnen eventu-
eel deze bewijsjes bij de receptie in het ge-
meentehuis afhalen.

Punt 3.
Boomplantdag
Op woensdag 16 maart a.s. zal weer de
jaarlijkse nationale iboomplantdag worden
gehouden, waaraan zal worden deelgeno-
men door de kinderen van de lagere scho-
len in de gemeente Vorden.
De Werkgroep Leefbaarheid Vorden heeft
dit jaar weer de organisatie van deze dag
voor haar rekening genomen.

Punt 4.
Rektifikatie met betrekking tot „Het land-
goed Vorden" (Gemeentenieuws d.d. 2
maart jl.)
Om misverstanden te voorkomen mogen wij
u er nadrukkelijk op wijzen dat datgene wat
er volgens het Gemeentenieuws van vorige
week met het landgoed Vorden gaat ge-
beuren geen voornemen van de gemeente
Vorden is, maar voortkomt uit plannen van
de zijde van het Geldersch Landschap. De
gemeente Vorden draagt hier geen verant-
woordelijkheid voor.

Punt 5.
De winkelsluitingsbepalingen
Teneinde duidelijkheid te verschaffen over
de bepalingen in de Winkelsluitingswet en
de daarin voorkomende mogelijkheden van
ontheffing wijzen wij u op het volgende.
Volgens de Winkelsluitingswet is het ver-
boden een winkel voor het publiek geopend
te hebben of ergens anders waren te koop
aan te bieden buiten de daarvoor in de Wet
en in de gemeenteverordening aangegeven
tijden.
Van dit verbod kunnen burgemeester en
wethouders ontheffing verlenen ten behoeve
van:
.a feestelijkheden en bijeenkomsten met een

kultureel of sociaal doel, bv. ter gele-
genheid van een opening of heropening
van een winkel (ontheffing voor de nor-
male tijdsduur van een receptie);

b. veilingen;
c. tentoonstellingen;
d. vertoningen op het gebied van mode.
Het verzoek om ontheffing dient uiterujk
drie weken tevoren schriftelijk met opgave
van redenen te worden ingediend bij het kol-
lege van burgemeester en wethouders.
Gaarne vragen wij uw medewerking bij de
uitvoering van de Winkelsluitingsbepalin-
gen, waarvan het voornaamste doel is ge-
weest gelijke konkurrentiemogeiykheden te
scheppen ten aanzien van de verkooptijden.
Wij wijzen er tenslotte nog op, dat een nieu-
we Winkelsluitingswet in voorbereiding is,
welke naar verwachting in 1978 in werking
zal treden. Over de nieuwe gemeentelijke
regelingen, die op grond van de nieuwe wet
tot stand zullen moeten komen, zal de ge-
meente overleg plegen met het bestuur van
de plaatselijke winkeliersvereniging.

Citroen
•utoshow
OP VRIJDAGAVOND

EN ZATERDAG

Automobielbedrijf

A. RUESINK
Nijverheidsstraat 3, Ruurlo

Feestavond
„De Graafschap"
In de feestelijk versierde zaal van hotel
Bakker hield de rijvereniging De Graaf-
schap haar jaarlijkse feestavond. Voorzit-
ter Joh. Norde kon behalve erelid D. Norde
ook de wethouder van sportzaken de heer
H. A. Bogchelman welkom heten alsmede
afgevaardigden van de plaatselijke EHBO
die altijd bij de diverse evenementen paraat
zijn.
De heer Norde roemde de goede verstand-
houding met het gemeentebestur. Hierna
werd het verdere gedeelte van de avond
verzorgd door de toneelvereniging TAC uit
de Wildenborch die het toneelstuk „Zo hef
Gerremeuje het e'wild" voor het voetlicht
bracht. De aanwezigen genoten zeer van dit
in het dialekt gespeelde stuk.
De avond werd,besloten met een dansje op
de klanken van The Evening Stars.
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Radio-TV-speciaalzaak

OLDENKAMP
uw specialist voor:

kleurentelevisie

HiFi stereo

grammofoon-
platen

Stationsweg l - Vorden

Telefoon 2577

KERKDIENSTEN .
HERVORMDE KERK VORDEN

13 maart: 10.00 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL DE WILDENBORCH
13 maart: 10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
13 maart: 10 uur ds. J. B. Kuhlemeier H.A.
19 uur ds. J. B. Kuhlemeier H.A. en dankz.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17XX) uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis) ; dinsdag om 19.30 uur en vrfldag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Van Tongeren, telefoon 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelflk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bfl de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
12-13 maart Th. F. D. Aarsen, Eibergen,
tel. 05454-2088 (alleen spoedgevallen)

WEBKEN U-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

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

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkg'e-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wtjkziusters 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 spoedreoepten

TAFELTJE-DEK-JE
Hele maand maart mevr. Takkenkamp, te-
lefoon 1422, gaarne bellen tussen 8 en 9 uur

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

BEGRAFENTSDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; b$) geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrijdag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konals-
tordekamer 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 do
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dlnsdab-
avond van 18-19 uiur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 ledere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Wamsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., dl, do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

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. 14.00-17.80 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalf uurt j e
14.00-14.30 u.

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

18.30̂ 21.00 u. 14.00-17.30 v.

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor g'éheed Gelderland 085-452220



karbonade

Enorme
Stunt-
przen

A&O

Hagelwitte
Bloemkool

Donderdag - vrijdag - zaterdag Donderdag, vrijdag en zaterdag

Haasfilet
500 gram

Varkens-
haasjes
100 gram

BB
MALSE

Entrécote
(LENDE) 500 gram

500 gram

Gekookte lever
150 gram

Prager ham
100 gram

Zure zult
BAKJE 250 rgam

Gekookte worst
ORIG. GELDERSE 250 gram

Filet American
150 gram

KRAT

Heineken bier
24 pijpjes

250 GRAM

Era halvarine
van 82 voor

LITERFLES

Sinas, Up, Cola
voor

Gevulde koeken
6 heerlijke

l Melba toast
pak van 149 voor

Langenberg drop
diverse soorten, grote zak

Eierbeschuit
2 rollen

Engels drop
kilobaai van 588 voor

HOLLANDSE

komkommer
per stuk

ma
ZOETE HAND-

sinaasappels
ca 2 kilo

NARCISSEN
bos

FRESIA'S
bos .

PALMOLIVE SHAMPOO
flacon .

LUX TOILETZEEP
3 stukken

PAMPERS (KLEUTER)
stuks

PAMPERS (EXTRA)
24 stuks .

AARDBEIENYOGHURT
literbeker

VOLLE MELK
literpak

SLAGROOMSTAM
nu voor

GEZINSCARREE
nu voor

JONG BELEGEN KAAS
500 gram

RAMBOL MET NOOT
100 gram

IGLO VISSTICKS
10 stuks .

KIPSATE
3 stokjes

BOOG AZIJN
blank-geel van 96 voor

TOMATENPUREE
3 blikjes

TOMATENKETCHUP
Calve 0,45 Itr. v. 259 v.

ROOSVICEE CASSIMIX
van 454 voor .

HALFVOLLE MELK
(houdbaar) liter

CHOCOLADEDRANK
gezinsfles van 121 voor

79

179

349

79

98

Montilla
4 flessen .

limonadesiroop
A en O-fles van 142 voor .

BONTKRACHT
draagkarton 2 kilo

ROBIJN WASVERZACHTER
/2 liter.

APPELMOES
3/4pot

UNOX TOMATEN- GROENTESOEP
van 145 voor .

A*O,meer
dan alleen maar

voordelig

Albers - Vorden



UIT ONZE SLIJTERIJ
FLES

van 14,95 voor

JAGER- Mf^f^f
MEISTER 13 25

FLORIJN JONGE JENEVER
liter 1350
FLORIJN VIEUX
liter

MISPELBLOM BRANDEWIJN
liter van 15,25 voor

1370

1325
GANZEBOOM BEERENBURGER
liter 1045

WHITE POODLE WHISKY
van 9,50 voor 895
HAZELNOOTADVOKAAT
COOYMANS van 7,45 voor

GRUNWALD KRUIDENLIKEUR
van 13,95 voor 1195
ZELLER GRAFSCHAFT
liter van 6,95 voor 545

Aanbiedingen alleen geldig op maandag 14,
dinsdag 15 en woensdag 16 maart

Magere speklappen
500 gram

Dikke vleesribbetjes
500 gram

Mager gerookt spek OKO
300 gram tVU

Verse worst
500 gram

Half-om-half gehakt

Rundergehakt
500 gram

BBBB

Vatverse zuurkool
500 gram

Panklare worteltjes
500 gram

Grape fruits
TEXAS RODE 4 stuks

Raapstelen
'/ikilo.

Met dank aan God geven wij
u kennis van de geboorte
van ons dochtertje en zusje

Jocea Francisca
Michaëla

Wij noemen haar
JOYCE

Henk en Bea Arends
Suzanne

Wichmond, 5 maart 1977
Porpsstraat 5

DIKE en DEKK BUUNK
van de Erna-ranch zijn vijf
jaar getrouwd.
A.u.b. geen geld, bloemen of
kadoo's. Maar wel feest !

Voor de vele bewijzen van
deelneming, ondervonden na
fiet overlijden van mijn lie-
ve vrouw en onze moeder

BIA KOEBSELMAN-
UITBEIJEBSE

betuigen wij u onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
J. W. Koerselman
Gerrie en Cor

Vorden, maart 1977
Dr. C. Lulofsweg 8

Te koop: 150 balen hooi en
70 eiken rasterpalen.
A.. Roelvink, Ruurloseweg
90, Vorden

Karnavalsvereniging

DE DEURDREAJERS

houdt op zaterdag
19 maart een groot

NOAPRUUVERSBAL
in residentie Schoenaker te
Kranenburg, aanvang 8 uur
muziek: The Flamingo's

Te koop gevraagd: pony-rij-
zadel. Smidsstraat 7, Vor-
den.

Te koop: l partij mest te-
aannemelijk bod.

. ];eman, Rouwbroek-
weg l, Warnsveld

A..s. vrijdagavond

DROPPING
G GELRE

ertrek 8 uur bij hotel
Ploemendaal

Jong echtpaar zonder kin-
deren zoekt woonruimte in
Vorden. Brieven onder nr. 2-
1 buro Contact

Te koop: g.o.h. stalen buro
75 x 165 cm met aan weers-
zijden afsluitbare laden
ƒ 150,—. Het Hoge 31 Vor-
den, tel. 2426

Te koop: broedeieren van
acht soorten krielkippen, al-
lemaal raszuiver.
P. Klein Geltink, Schutte-
straat 1( Vorden

Wie wil mij regelmatig l of
2 x per week helpen met
tuinwerk ? Ruurloseweg 6,
telefoon 1831

H.H. konijnenfokkers:
ter dekking Rex Lotering,
Hollander, wit pool en grijs
brandneus pool rammen.
P. Klein Geltink, Schutte-
straat l, Vorden

Te koop: caravan. Het Els-
tiof 18, Vorden

H.H. landbouwers !
Uitknippen en bewaren !

Eenmalige aanbieding
bestel nu uw

kuilplastic
Zwart:
50 x 8 x 0.15
50 x 9 x 0.15
50 x 10 x 0.15
35 x 12 x 0.15
50 x 8 x 0.20
50 x 10 x 0.20
in blank ƒ 3,
Groen:
50 x 8 x 0.15
50 x 9 x 0.15
50 x 10 x 0.15

.. ƒ 154,20

.. ƒ 170 —

.. ƒ 186,—

.. ƒ 161,50
• • ƒ 197,—
.. ƒ 239 —
goedkoper

. ƒ 195,60

. ƒ 216,30

. ƒ 237,—

Andere maten prijs
op aanvraag.

Prijzen zijn exkl. btw
Wordt thuis bezorgd

H. R. H. EGGINK
Onderduikersweg 30 c,
Emmeloord, tel. 05270-2701

36 soorten

PAASEITJES
Banketbakkerij

J. WIEKART

(Inplaats van kaarten)

Zaterdag 19 maart a.s. hopen onze geliefde ouders
schoonouders en grootouders

H. SLOËTJES en
G. H. SLOËTJES-VRIEZE

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat ze nog lang voor elkaar en voor ons gespaard
mogen blijven is de wens van hun dankbare kin-
deren en kleinkinderen.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal Smit,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, maart 1977
Schuttestraat 6

Tot ons leedwezen delen wij u mede, dat onze
trouwe vriend

B. M. DE GROOT
oud 64 jaar, plotseling overleden is.

De crematie heeft in stilte plaats gevonden.

Apeldoorn: W. J. Jubels

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn broer, zwa-
ger en oom

HERMANUS ANTONIUS RUTTEN

betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. R. J. Rutten

Steenderen, februari 1977

OPENBARE KLEUTERSCHOOL

„Het Kwetternest"
Het Jebbink 15 - Vorden - Telefoon 05752-2113

U kunt nu

NIEUWE LEERLINGEN
voor het lesjaar 1977/1978 aan de
school opgeven 'bij de hoofdleidster
mevr. J. G. Maalderink, na schooltijd

Meer keus in

KINDERSCHOENEN

Piedrc^
Renata
Bunny's
met korrek^F en in
wijdtematen

Kijk eerst bij

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

TONEEL-
UITVOERING

Komt allen op zaterdag 12 maart
naar het Jeugdcentrum te Vorden.

Dan geeft de toneelgroep

VORDENS TONEEL
een uitvoering van het bUJspel in drie
bedrijven

TOT WEDERDIENST
BEREID
van de auteur P. Mossinkoff.

Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30
uur.

Kaarten a ƒ 3,— zijn in voorverkoop verkrijgbaar
bij de volgende adressen:
Sigarenmagazijn Boersma, boekhandel Hassink
en Sigarenmagazijn Eijerkamp te Vorden. Tevens
zijn kaarten verkrijgbaar bij de leden en
's avonds vanaf 19.30 uur aan de zaal.

By voorbaat een genoeglijke toneel-
avond toegewenst!

KATOEN TAPIJT
(VAN BESOUW)

een geweldige vloerbedekking.

Besou w-dealer:

signatuur van beter woonkomfort

Vorden, Dorpsstraat 22, telefoon 05752-1314
Warneveld, Rijksstraatweg 108, tel. 05750-17332

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Te huur gevraagd in Vorden of direkte omgeving

kamer
(liefst met eigen toilet, douche en

keuken)

Voor aanbiedingen: telefoon 05752-2577

Chr. Huishoudschool
Het Hoge 41 - Vorden - Tel. 05752rl512 b.g.g. 2118

Wij zoeken zo spoedig mogelijk een

medewerkster
voor het verrichten van diverse huis-

houdelijke werkzaamheden

(± 20 uur per week)

Inlichtingen bij en sollicitaties aan de direktrice

Voor exclusieve

trouwreportages
IS UW adres

FOTO

Hans Temmink
Spalstraat - Hengelo (Gld.)

Volleybalver. DASH
Vorden

Zaterdag 12 maart a.s. verkoopt onze
vereniging koeken t.b.v. de mini-
volleybal.

Steun deze aktie

Ook voor

MUZIEKCASSETTES

GRAMMOFOONPLATEN

EN PLATENBONNEN

RADIO-TV-SPECIAALZAAK

„OLDENKAMP"

Voordeelaanbieding
vrijdag en zaferdag:

Appelpunt met
slagroom

Vordense
moppen
per 250 gram

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:
ZWANENHALZEN



UITVERKOOPOPRUIMÏNG
Aangezien wij van plan zijn met onze winkel te stoppen,
houden wij een opheffingsopruiming van 14 maart tot en
met 2 april van

BEHANG, YERFWAREN, BORSTELWERK,
SCHOONMAAKARTIKELEN enz. enz.
(goedgekeurd door de Kamer v. Kooph.)

10 - 25% KORTING OP ALLE ARTIKELEN

GESLOTEN donderdag 10, vrijdag 11 en
zaterdag 12 maart.

De speciale verfwinkel Het Hoge
Fam. H. Wuestenenlc - Het Hoge 33 - Telefoon 1377

Alle singles blijvend in prijs
verlaagd !

Geen 5,85 maar . . .

maar 5,25

Kadio-T V -G rammof oonplatenspeciaalzaak

„OLDENKAMP

H.C.I

BIJ DE H.C.I.:

INRUILAKTIE VAN
BLACK & DECKER
BOORMACHINES
Hummeloseweg 45 - Hengelo G
Telefoon 05753-2121

2-TOEREN KLOPBOORMACHINE
type DNJ 74
normaal 179,—
korting 40,—
tijdelijk

2-TOEREN KLOPBOORMACHINE
type DNJ 84 52
normaal 189,—
inruilkorting 30,—
ttfdelijk

4-TOEREN KLOPBOORMACHINE
type DNJ 84 54
normaal 209,—
inruilkorting 40,—
tijdelijk

139,-

159,-

169,-
ELECTROMATIC KLOPBOORMACHINE
type DNJ 84 SE
normaal 269,—
inruilkorting 50,—
tijdelijk

ZIE OOK DE STER-REKLAME OP DE TELEVISIE

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten :
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 6634

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

VOOR PRETTY-MARKT:
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is! U doet
er de zwemklub een plezier
mee. Bel 2623 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt!

Tankstation

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

Toneeluitvoering
IN VIERAKKER WICHMOND

op 17 en 19 maart a.s.

„HET MEISJE MET HET
LEEUWENJONG"
van H. Nesna

Het stuk wordt opgevoerd door
plaatselijke toneelenthousiasten.

Aanvang beide avonden 19.30 uur in
het

St. Ludgerusgebouw

Toegangskaarten a ƒ 4,— per persoon, kinderen
tot en met 14 jaar a ƒ 2,50 per persoon.

Kaarten in voorverkoop vanaf 12 maart a.s. bij
kapper v. d. Weide, Dorpsstraat 23, Wichmond

Uw adres voor keukens, sanitair, alle bouwmaterialen,
open haarden, ijzerwaren, gereedschappen

: maandag t.m. vrijdag van 9.00-12.30 en 13.30-17.30 uur;
zafceirdagis van 9.00-12.30 uur; donderdajgsavonds van 19.00-21.00 uur

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld !

HET MODIEUZE VOORJAAR
KENMERKT ZICH DOOR

frisse, vrolijke
kleuren

MODE DIE U AANTREKT

Een vlotte kollektie
wacht op u ...

IcKliel CA mode
/choolderman

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

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

Speciale aanbieding in

ZOLDERPLATEN
2,44 x 122 met groef
18 mm dik nu slechts

48,50 per stuk
inklusief btw

Doe-het-zelf centrum
bouwmarkt, keukenshow-
room

H. BIJENHOF
Hengelo (Gld.)

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

Straks
is/iet weer
volop lente!

...ik ben Pa Bouter van de Rabobank. Tuinman van de vroege ochtend
tot de late avond. En ik zaai, want straks is het weer volop lente.
Overal kleur. Fleur. Bladeren en bloemen. Groen. rood. geel, blauw,
oranje, wit,.. Ik help. In de tuinen, in de bloembakken op de balkons.
In potten. In steden en dorpen. Waar maar Rabobahken rijn!
Help je mee?

Hoe je kunt zaaien.
voor

Dat staat duidelijk beschreven op de zakjes bloemzaad die bij de Rabobank
je klaarliggen. Drie maanden lang elke maand drie nieuwe soorten.

Ga even naar je Rabobank, als je toch spaart, dan kun je gelijk
die leuke zakjes meenemen en een vrolijke sticker van mij, Pa Bouter!
Ik vertel je daarop precies hoe je het allemaal moet doen. Deze maand krijg
je zaad voor het Gipskruid. de Strand violier en het Juffertje in 't Groen.

Hoe je kunt sparen.
Bij de Rabobank sparen jonge spaarders ekstra voordelig!
Natuurlijk is er de spaarpot voor de peuters. Gezellige kleurtjes.
Staat overal leuk, spaart gemakkelijk. Sparen op school met Ekko
de Eekhoorn. Van 6 t/m 10 jaar. Elk jaar een leuke verrassing!
Grijp-5 voor de jeugd van 11 t/m 14 jaar, levert een ekstra premie
op van 5%, da's niet mis... En als je 15 bent geworden kun je
meedoen aan het Ideaal Spaarplan "De Zilvervloot", met zelfs 10%
ekstra premie.
"Vraag er allemaal maar eens naar bij de Rabobank.

Hé pssst: volgende maand komt Ma Bouter met andere bloemsoorten en in mei komt
onze dochter Ka.
Opletten dus CD *fla}n* maai l

Rabobank
geld en goede raad

Bij de Warme Bakker
komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is !

BAKKERIJ

VAN

Zmphenscweg — Vorden — Telefoon 1384

Uw huis wordt
BEDREIGD.
^D Op verplaatsen tegelijk zetfs.

Laat de schilder 't beschermen.
Maar bel eerst even.
Dan komen we bekijken wat er gebeurenmoet»
en hoeveel dat gaat kosten.
In overleg met u.
En helemaal vrijblijvend, dat spreekt

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Meester schilder - Ruurloseweg 35
Vorden - Telefoon 05752-1523

Uw huis is een vakman waard.

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties alttld aan huis,
bmnen 24 uur.
AjLLe oniderdeleai uit edgen mag-azïjn.

Rietbergstraat 34 - ZUTPHEN
Telefoon 05760-15410

Zware eiken meubels
af fabriek

riddertafel, kruispoottafel,
ronde kolomfafel, 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.

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

HUSQVARNA en LEWENSTEIN

naai-
machines
reeds vanaf 399,00

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 - VORDEN - Tel. 05752-1385

Uw radio-tv-specialist

heeft geen afbraakprijzen

wel geven wij
goede,
uitgebreide
garantie en
service

RADIO-TV-SPECIAALZAAK

„Oldenkamp99
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39e jaargang nr. 2 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
AMROBANK VORDEN OP FEESTELIJKE WIJZE GEOPEND

Onder grote belangstelling is vrijdagmiddag het nieuwe Amro-bankgebouw tegen-
over het gemeentehuis, in gebruik genomen. Burgemeester Vunderink die de offi-
ciële opening verrichtte zette een verrast gezicht toen hij uit handen van de distrikts-
direkteur Mr K. J. Glazer, een cheque ter waarde van duizend gulden in ontvangst
mocht nemen. „U zult hiervoor wel een goede bestemming weten te vinden", aldus
de heer Glazer.

De heer Vunderink bood vervolgens namens
het gemeentebestuur zijn gelukwensen aan.
Het deed hem deugd dat de gemeente ver-
rijkt is met dit nieuwe gebouw. Hij sprak
van ,,een levend element in een groeiende
gemeenschap", waarbij hij wees op de cen-
trale ligging van het nieuwe bankgebouw.
Voorts ging hij in op de samenwerking tus-
sen gemeentebestuur enerzijds en banken
anderzijds, waarbij hij doelde op financie-
ringen van eigen woningbouw.
De aanwezigen werden vrijdagmiddag aller-
eerst welkom geheten door de heer A,

Schipper, direkteur van het nieuwe gebouw.
Deze sprak woorden van dank tot zijn kol-
lega's voor de goede sfeer die er altijd in
het ,,oude" gebouw heerste, waarbij hij
hoopte dat deze tendens zich in het nieuwe
gebouw zal voortzetten.
Mr K. J. Glaser memoreerde hoe zeven jaar
geleden de Amro met een vestiging in Vor-
den begon. Na drie jaren bleek reeds dat
het gebouw te klein was. Er werden toen
plannen gemaakt om een nieuw onderko-
men te bouwen. In de zomer 1976 werd met
de bouw begonen. In een snel tempo werd

één en ander gerealiseerd. De heer Glaser
bracht de Vordense „bouwers" en architekt
P. Jansen uit Eerbeek dank voor het ge-
leverde werk. De gemeente Vorden werd
door de heer Glaser dank gebracht voor de
medewerking. ,
Terwijl er heel wat handen werden geschud
gaf de boerenkapel van Concordia op het
pleintje voor de bank een muzikaal optre-
den. Een viertal kunstzinnige Vordenaren
houden momenteel in de hal van het kan-
toor een expositie.

Voor de jeugd van Vorden ging de opening
evenmin onopgemerkt voorbij. Voor hen
was er onder andere een ballonnenwedstrijd
tekenwedstrijd, terwijl bovendien Torn Poes
en Olivier B. Bommel een rondrit door het
dorp maakten, voorafgegaan door de ma-
jorettes en tamboerkorps van Sursum Cor-
da.

•w*

PRIORITEITENLIJST VAN DE GEMEENTE VORDEN
In de raad van Vorden is dikwijls aangedrongen bij het kollege van B&W om te ko-
men met een prioriteitenlijst voor het komende jaar (jaren). Een kommissie ad hoc
heeft het kollege daarbij van advies gediend. In de raadsvergadering van dinsdag-
avond 15 maart zal deze prioriteitenlijst ter diskussie worden gesteld.

In de lijst staat onder andere dat de raad
binnenkort een voorstel zal bereiken met
betrekking tot de verkoop van gronden in
het bestemmingsplan „Brinkerhof" aan de
woningbouwvereniging Thuis Best voor de
bouw van 16 gewone en 13 bejaardenwo-
ningen.
Op deze lijst van kapitaalsuitgaven waartoe
door de raad in elk geval in 1977 moet wor-
den besloten, staat de verdere afwerking
van het komplan en de herziening plan bui-
tengebied.
Voor de verbetering van de Burg. Gallée-
straat en een gedeelte van de Almenseweg
wordt ƒ 17.250,— geraamd. De Molenweg
zal eveneens moeten worden gerestaureerd
geraamde kosten ƒ 14.700,—.

Voorts zal de schuilgelegenheid bij de be-
graafplaats moeten worden verbeterd; het
rouwcentrum zal gebouwd moeten worden.
Door de Stichting Dorpscentrum zal het
dorpscentrum worden gebouwd. Geraamde
kosten voor de gemeente 60.000 gulden. De
vrachtauto van de gemeente is nodig aan
revisie toe. Geraamde kosten 28 mille.
Verder is het volgens B&W noodzakelijk
dat een nader onderzoek naar de urgentie,
mogelijkheden en kosten van de volgende
voorzieningen worden ingesteld: verbete-
ring uitrusting ongevallenhulp; verbetering
Kerkstraat, kerkplein en marktplein en
eventuele uitbreiding parkeergelegenheid
in het centrum van Vorden; sportvoorzie-
ningen zoals rekonstruktie zwembad; ver-
betering veldsportakkommodaties, manege.
Voorts verbetering Deldensebroekweg; ver-
betering wegen in het kader van de ruilver-
kaveling Hengelo; verbetering Enkweg;
vervanging ketel centrale verwarming van
de dorpsschool.
Wanneer de DACW-subsidie is toegezegd

zullen ook de Oude Zutphenseweg en de
Schuttestraat verbeterd worden.

GEMEENTE VORDEN KOMT
TEGEMOET AAN BEZWAARSCHRIF-
TEN INZAKE BESTEMMINGSPLAN
Tengevolge van vier ingebrachte bedenkin-
gen tegen het oorspronkelijke ontwerp-be-
stemmingsplan Vorden Kom 1976, stelt het
kollege van B&W voor twee wijzigingen in
de plankaart aan te brengen, te weten een
gepland fietspad aan de Insulindelaan te
laten vervallen en de geplande uitweg naar
de Stationsweg iets naar het zuiden te ver-
leggen.
De heer J. Heuveling, Stationsweg 13 had
namelijk bezwaar gemaakt dat deze uitweg
gedeeltelijk over zijn grond zou komen en
mevrouw G. G. Garsen-Emsbroek, Mispel-
kampdijk 6 vroeg zich af of de mogelijk-
heid bleef bestaan om achter in de tuin
langs de Insulindelaan een garage te bou-
wen. De heer J. M. Peppelman, Kerkhof-
laan 3 maakte bezwaar tegen de tengevol-
ge van de realisering van het bestemmings-
plan ontstane aantasting van zowel zijn ei-
gendom als zijn privacy. Het bezwaar van
de heer H. J. Arendsen, Insulindelaan 23 be-
helst het feit dat hij de grond, waarover de
uitweg is gepland, reeds vele jaren in pacht
heeft van de gemeente en deze grond wil
blijven gebruiken als tuin.

JAARLIJKSE SUBSIDIE VOOR
PLAATSELIJKE EHBO
Het kollege van B&W zal de raad volgende
week dinsdag voorstellen om de plaatselijke
afdeling van de EHBO een jaarlijkse subsi-
die te verlenen van vijfhonderd gulden. Het
geld zal gebruikt worden voor oefeningen in
het kader van de rampenbestrijding. Mocht
bij een ramp zeer veel materiaal verbruikt

worden, dan zal wellicht tot een éénmalige
extra subsidieverlening moet en worden
overgegaan.
De plaatselijke afdeling heeft tevens ver-
zocht een w.a.- en ongevallenverzekering af
te sluiten voor haar leden. Voor zover B&W
hebben kunnen nagaan heeft dit tot nu toe
door geen enkele gemeente plaats gevonden.
B&W beraadt zich nog over de juridische
en financiële konsekwenties van het ver-
zoek.
De raad zal volgende week tevens worden
voorgesteld om 2000 gulden te voteren
voor een te houden welzijnsonderzoek bin-
nen de gemeente Vorden.

Wilt u weer eens ouderwets plezier?
Vordens Toneel zorgt op 12 maart voer
het vertier

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

FEESTAVOND JEUGDKLUBS
In het Jeugdcentrum hielden de jeugdklubs
„Samuel"; „Big Girls"; ,,De Kruimels" en
de „Fluitertjes" hun jaarlijkse feestavond
die door vele ouders en familieleden van de
kinderen werd bijgewoond. Ook burgemees-
ter Mr M. Vunderink gaf blijk van zijn be-
langstelling.
Na het gezamenlijk zingen van het klublied
traden alle jongens en meisjes voor het
voetlicht, hetzij in de vorm van een toneel-
stuk terwijl bovendien kleine sketches wer-
den opgevoerd. Met het zingen van „Dank
U" werd deze avond besloten. De heer v. d.
Linden bedankte allen voor de medewer-
king.

NAIROBI-AVOND IN VORDEN
Uitgaande van de Raad van Kerken te Vor-
den/Kranenburg wordt op maandag 21
maart (dus niet op 7 maart zoals aanvan-
kelijk was vastgesteld) in de grote rekrea-
tiezaal van het bejaardencentrum De Weh-
me een Nairobi-avond gehouden. Nairobi is
de Afrikaanse plaats waar de Wereldraad
van Kerken heeft vergaderd. Aan de hand
van een te verstrekken uittreksel uit het
boek van prof. dr K. Runia - die de Assem-
blee in Nairobi heeft meegemaakt en twee-
maal daarover in Vorden heeft verteld - zal
worden gesproken over de eenheid onder de/

christenen. Eerst zullen vier vragen in klei-
ne diskussiegroepen worden besproken,
waarna deze vragen in plenaire zitting nog-
maals ter sprake zullen komen. Iedereen is
op 7 maart in De Wehme welkom.

PATER WIL KROUWELS VERVANGT
PASTOOR SUTORIUS
In verband met de ziekte van pastoor Suto-
rius ofm is thans een plaatsvervangend ziel-

zorger benoemd. Het is pater Wil Krouwels
ofm die deze taak zal waarnemen tot au-
gustus a.s,, daar men hoopt dat dan de zie-
ke pastoor Sutorius hersteld zal zijn.
Pater Krouwels is franciscaan en 53 jaar
oud. Hij was al werkzaam in de parochie-
zielzorg onder andere in Delft en Wijchen.
Pater Sutorius is nu weer thuis. Hij werd
voor ruim een maand geleden opgenomen
in het ziekenhuis voor een ernstige ziekte.
In verband met zijn herstel, dat nog wel
enige tijd kan duren, houdt hij rust totdat
zijn toestand zover gevorderd is dat hij zijn
pastorale zorg kan hervatten.

OPBRENGST EMISA-KOLLEKTE
Zuster Gertrudis Lelieveld die onlangs een
beroep deed op de parochianen van Vorden
en Kranenburg voor de Memisa, heeft een
mooi bedrag bijeen gekregen voor dit doel.
In de Christus Koningkerk werd een be-
drag van ƒ 658,61 gekollekteerd en in de
parochie Kranenburg ƒ 847,55.

Toneelavonden van de Médlerschool
werden een groot sukses
In de buurtschap 't Medler blijkt nog een erg groot gevoel voor saamhorigheid en ge-
meenschapszin te bestaan. Dat bleek jl. donderdag- en vrijdagavond toen de zaal
van Schoenaker op de Kranenburg geheal bezet was met ouders, leerlingen en
oud-leerlingen en genodigden, die gekomen waren voor de jaarlijkse toneelavonden
van de o.l. school Linde (Médlerschool). Overigens zal ook het feit dat het misschien
de laatste keer is, omdat er plannen bestaan tot opheffing en samenvoeging met de
r.k. basisschool op de Kranenburg tot een streekschool, hier een grote rol hebben
gespeeld.

Donderdagavond kon ouderkommissievoor-
zitter H. Bouwmeester een volle zaal ver-
welkomen met als eregasten burgemeester
Mr M. Vunderink en echtgenote, dominee
Veenendaal en vele ouders en oud-leerlin-
gen. Hij deelde mee dat er op 22 maart een
ouderavond in de school zal worden gehou-
den waarbij gelegenheid is het werk van de
kinderen te bekijken en de leerkrachten te
spreken; daarna zullen de jongste ontwik-
kelingen ten aanzien van het voortbestaan
van de school worden besproken en het ev-.
samengaan met de Kranenburg tot een
streekschool. Hij riep iedereen op die mee-
leeft met de Médlerschool deze avond bij
te wonen.
Hierna kwamen de leerlingen op de planken
met het toneelstuk in drie bedrijven: Het
geheim vjMde clown. Hierin werd bijzonder
goed gtJJ^^l en er kon ook volop worden
gelachen. Er werd spontaan geapplaudi-
seerd voor het vertoonde spel en de voor-
bereidingen en regie van de heer Hazekamp
zijn echtgenote en me j. Eilander. In de pau-
ze werd een goed geslaagde verloting ge-
houden •j^reeg iedereen gratis koffie.
Het getSPR? van de avond na de pauze
droeg een bijzonder karakter; de familie
Hazekamp en de heer Van Kampen uit
Ruurlo hadden een soort aap-noot-mies ca-
baret in elkaar gezet, waarin de hele his-
torie van de Médlerschool vanaf de oprich-

ting in 1828 was verwerkt. Zo kreeg men
taferelen te zien van een zangles anno 1911
en 1977, voorts de goede en minder goede
eigenschappen van verschillende school-
hoofden aan deze school verbonden. Ook
diverse „jufs" werden onder de loupe ge-
nomen terwijl men aan het slot nog eens
wilde protesteren bij de gemeente tegen de
opheffing van de school. Maar bij welk
gemeentehuis moeten we zijn: er zijn er nu
twee in Vorden!

Het met veel humor doorspekte stuk werd
gespeeld door de drie kinderen Hazekamp
(Annelies, Han en Henriëtte), Leida Hane-
veld, Gertie Lenderink en Guillaume van
Kampen met regie van de heer en mevrouw
Hazekamp. Iedereen was vol lof over het
bijzonder goede spel. De heer Bouwmeester
dankte alle medewerkenden en vooral de
familie Hazekamp en mej. Eilander voor
het prima spel. Zij ontvingen een fruitmand
en bloemen terwijl de andere medewerkers
een leuke attentie werd aangeboden.
Vrijdagavond werd eveneens voor een volle
azal een uitvoering gegeven, waarbij aan-
wezig waren wethouder Bogchelman en
echtgenote, dominee Krajenbrink, de heer
J. J. van Dijk namens het volksonderwijs,
de heer Bargeman (die vele jaren de zon-
dagsschool verzorgde). Ook nu werd het
een groot sukses.

BI'J ONS IN VORDEN . . .
„Waor was i'j vri'jdagmiadag?" Zo begon Gart-Jan gisteraovund op onze
kaataovund.
„Vri'jdagmiddag? Op 't wark natuurluk."
„Ha'j dan gin uutneudeging ehad veur ut fees van de Amro?"
,,Oh, jaowel, zee hadd'n Leestman netjes un mooie kaarte estuurd maor
mien vrouw wol neet hemmen da'k t'r hen ginge. Dan wet zee meteene wie
Leestman is, dach ze en aan was veur eur de aardugheid t'r af. Daorumme
hef zee maor un bluumken besteld en bedanken veur de uutneudeging wi'k
de dirrukteur bi'j dezen alsnog doen, 'k wazze d'r bizunder bli'j met."
„Hoo zag ut t'r anders van binnen uut?"

Nou, volgens Gart-Jan mag ut zich bes laoten zeen: „Zee hebt heel wat
meer ruumte ekregen as in eur veurugge behuuzing, zee zit achter good
dik glas, a'j door deurhen wilt schieten, mo'j wel un kenon metbrengen.
En at t'r geld zit nao at ze trakteert heb, nou dan mot dat heel wat wean."
D'n olden Bommel dei ut natuurluk goed bi'j de jeugd, zo goed as den ol-
den auto bi'j de groten. Jammer dat de balonnen zaoterdag de loch neet
in wollen, d'r schen gewoon gin termiek te wean, deur de hadde wind vloa-
gen un helen hoop van die dinge met un rotgang in de grote kastanjes
midden in 't darp.
„Ik hebbe mien ut hele geval van de achterkante nog us goed bekekken",
zei Gart-Jan. „Wat heb ze dat geval toch gloepend hoge emaakt, was dat
noe neudug?"
„Jao, wat wet ik daor van, zee bunt t'r un jaor met druk ewes veur zee un
goeie teikening hadd'n."
„Is de gemeente d'r dan zo nauw an?"
„Wal en neet. De gemeente (B&W) mot oaver zo'n plan advies vraogen an
de welstandskommissie. En meespat is ut dan zo dat dat advies deur de
gemeente opevolgd wod. At die kommissie zeg: ut gebouw mot zo en zo
lilluk wodden, teikent de asjitek net zo lange tot ut zo is."
„Maor waorumme leg B&W zo'n advies dan neet naos zich neer?"
„Daor ha'j 't um now juus, at B&W dat un paar keer zol doen, wod zee
goed op de vingers etikt, dan kriegt ze in den Haag ok gin poot meer an
de grond met subsidies, vegunningen en wet ik wat al neet meer."
„Maor da's toch te gek, dat zo'n kommissie maor zo kan zeggen hoo ze
hier in Vorden mot bouwen, of wi'j ut mooi vind of neet?"
„Is ut ok, maor daor is helemaols niks an te doen."

„Dan he'w hier dus ok al zo'n betjen diktatuur?"
,,Jao meschien wel, maor ut dut hier neet zo an. In un diktatuur zekt ze:
zo en zo mot ut en anders neet, hier zekt ze: wi'j adviseert ow um ut zo te
doen. Maor oh wee a j ut lel hebt um ut anders te doen. Dan we'j nog neet
hoo of ut geet bi'j ons in Vorden.

H. Leestman



Veel nieuwe en aktuele mode
i*
Modecentrum
Teunissen - Ruurlo
Modellen uit binnen- en buitenland

MANTELS
sportieve en klassieke modellen t.m. 52 in
gabardine, trevira, terlenka en

BLAZERS
marine, beige, rood vanaf

JAPONNEN, PAKJES
t.m. 51-52 vanaf

-, 1 c
'**»

JEUGDIGE JURKJES
v.m. 34-44 vanaf 69,-
BLOUSES, ROKKENa : . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,50 - 29,50

9,95PULLOYERS, T-SHIRTS
vanaf .

Vrijdags gezellige koopavond

RUURLO
toonaangevend in mode voor Ruurlo en omstreken

EN TOCH . . IS

GEVRAAGD:

GEVORDERDE

automonteur
liefst ± 20 jaar oud.

AUTOBEDRIJF

KUYPERS
Vorden - Telefoon 05752-1393

8 ONBESPEELDE

C 60 cassettes
f 10,-

5 ONBESPEELDE

C 90 cassettes
f 10,-
met garantie

RADIO-TV-SPECIAALZAAK

„OLDENKAMP"

Te koop: radiomeubel 1%
jr. oud. De Stroet 4 Vorden

Te koop: parelhoenders en
enige soorten krielen en fa-
zanten. H. Bosman, Enze-
rinkweg 8, Vorden

Tussen 25 bloemstukken
valt uw

doos bonbons
of taart
wel op !

Banketbakkerij

J. WIEKART

Te huur gevraagd: stalling
voor motor, liefst in Vorden
af omgeving. J. Akkerman,
H. van Bramerenstraat 7
Vorden »

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Vorck'ii - Teh'foon 05752-1514

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

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF,

PROFIJT
AANBIEDING

Een veilige lichtgewicht
aluminium huishoudtrap
3 treden van 47,50 nu voor 32,75
4 treden van 57,50 nu voor 37,90
5 treden van 67*50 nu voor 45,90
6 treden van 87,50 nu voor 57,90
7 treden van 110,— nu voor 79,90
8 treden van 139,— nu voor 99,90

Droogparasol
aluminium, 50 meter drooglengte
met verschuifbaar topstuk, trek-
koord, grondbuis en 2 jaar garantie 59,95

Stofzuigers
Moderne stofzuiger voor een lage prjjs
„Erres" sledemodel met bijbehoren-
de hulpstukken van 215,— nu voor 159,—
„Excelsior" model signal, met hoog
zuigvermogen van 319,— nu voor 239,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

GEVRAAGD:

opperman

J. W. Bijenhof s
bouw b.v.
Het Vaarwerk l - Vorden
Telefoon 05752-1524

Petit-restaurant
ANWB Bondsrestanrai

FLINKE LEERLING OF

GEVORDERDE

kok
genegen zijn weekends te werken.

N. H. A. VAN GOETHEM
Telefoon 05752-1519

Grandioze
MODESHOW

op woensdag 23 maart
in „De Keizerskroon"
te Ruurlo aanvang 8 uur

MODECENTRUM TEUNISSEN

GROOT JEBBINK - bloemsierkunst

KAPSALON „MARIE-LOUISE" - haarverzorging

KLEIN ANTINK - schoenen /

HETZEL - juwelier

FIRMA EBBERS - banket

Entree f 5,- konsumptie inbegrepen

In de pauze verloting
opbrengst voor het „Holy Spirit Hospital
Bombay"

Kaarten verkrijgbaar bij de deelnemende zaken

Administratiekantoor Vorden bv
Dir. B. H. J. de Regt

Ruurloseweg 21

Ten gerieve van onze partikuliere cliënten zal ons kan-
toor op de volgende woensdagavonden van 19.30 tot
22.30 uur geopend zijn:

Woensdag 9 maart
Woensdag 16 maart
Woensdag 23 maart
Speciaal op deze avonden zullen wij gaarne met u de
gegevens bespreken inzake het invullen van uw aan-
giftebiljet

INKOMSTENBELASTING 1976
Vorden - Postbus 8 - Telefoon 05752-1485

ALLES fflfi)

Wapen en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zurphenseweg - Vorden

CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEENBESCHERMERS, SPORT-

EN VOETBALTASSEN,

HELANCA TRAININGSPAKKEN,

ADIDAS SPORTSCHOENEN

VOOR TOPPRESTATIES

KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTST1

Philips kleuren T.V. 1828,- EEN GREEP UIT ONS GEWELDIG
ASSORTIMENT !
AL ONZE PRIJZEN INCL. B.T.W.

NORDMENDE 67 cm
incl. afstandsbediening 1798,—
BLAUPUNKT 67 cm 1798,—
TELEFUNKEN 67 cm 1788,—
SCHAUB-LORENTZ 67 cm 1848,—
GRAETS 51 cm 1298,—
Zwart-wit TV's vanaf 298,—
Stereo radio's incl. boxen v.a. 348,—
Radio-cassetterecorders v.a. 148,—
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I Diepvrieskasteni
298,-

In onze afdeling land- en tuinartikelen alle soorten gaas, puntdraad, draad-

materialen, weidepalen, kruiwagens, bloembakken etc.

Motorgazonmaaierz» vanaf ƒ 248,—

In onze afdeling gereedschappen Haakse slijpmachines 2000 W. ƒ 298,—

Boormachines incl. standaard compleet in tas ƒ 98,—

Betonmolens 120 Itr. vanaf ƒ 398,—

MIELE WASAUTOMATEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS

5 jaar garantie
120 Itr. vanaf...

i ' i T!ii:iir:;iiiii:i:i:iiiiiii!i!i:iiiiiii:iiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!i!iiiiiiiniiiiiiii

Diepvrieskisten
Bosch 210 Itr 548,—

Bauknecht 460 Itr 798,—

Esta 300 Itr 528,—

AEG-Linde 220 Itr 498,—

Hilton 300 Itr 578,—

Koelkasten
5 jaar garantie
150 Itr. vanaf .

Wasautomaten
AEG Prinses S.L 1048,—
Bauknecht 4704 S 548,—
Bauknecht W.A. 600 628,—
Droogtrommels v.a 298,—
Vaatwassers vanaf 698,—

BOVENLADER 728,-
BOSCH INBOUWAPP. bij ons 25% KORTING

REMINGTON-
ARTIKELEN BIJ ONS
30 % KORTING

Beschikt u niet over voldoende
kontanten,
financiering mogelijk!

Dubbeldeurs koelkasten
Bauknecht p.d. 3011 828,—
Bauknecht p.d. 2601 778,—

Afzuigkappen
met 3 snelheden

vanaf 985'

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:

Grote keus - lage prijs - vlotte levering.

— Eigen servicedienst.

— Dag- en nachtservice op diepvriezers.

Onze wagens zijn uitgerust met mobilofoon.

— 24-uurs service op wasautomaten etc.

Vakkundige reparaties en aansluitingen.

Eigen onderdelenmagazj(jn.

— Wij staan 365 dagen voor u klaar.

Voor geregistreerde handelaren speciale
condities.

GROOTHANDEL B.V.
LET OP ALLEEN IN:

ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) 1 4385
TEUGE - OUDE WEZEVELDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING --- KOOP RECHTST1



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

Ook voor:

TOSHIBA, AKAI, VEDEO

SALORA EN PHILIPS

professionele
bandrecorders
naar

RADIO-TV-SPECIAALZAAK

„OLDENKAMP"
Stationsweg l - Vorden

Alleenverkoop van Toshiba

voor Yorden

Bal voor gehuwden
en verloofden

in de gezellige en sfeervolle zaal van

DE LUIFEL
RUURLO
ZATERDAG 12 MAART a.s.
reservering mogelijk tel. 05735-1312

OOK GESCHIKT VOOR PERSONEELS-^

FEESTEN EN DERGELIJKE

coneoniii
Hengelo <gid>
tel.O5753~1461

Dansen
13 MAART

Rowdies
nu overal

airconditioning

Bal voor gehuwden zaterdag 19 maart a.s. orkest Take it Easy

bespreek tijdig uw plaatsen, telefoon 05753-1461

Zaterdag as.
feestelijkeCitroën expositie.

Beschouw het maar als een aardigheidje van uw Citroen
agent. Een wonderbolletje waaruit binnf
de kortste keren een schitterend
stukje natuur groeitDe Agave, een
(subtropische plant die zich binnen een
week in uw Hollandse huls zichtbaar
thuis voel t.

Bij een feest horen vrolijke versie-
ringen en smakelijke hapjes en drankjes. Ook
daaraan is gedacht. Net als aan de kinderen.Er ligt een
leuke verrassing in de vorm van een puzzel voor ze klaar.

Nieuw: de 2CV6Spécial en de Citroen LN.
Unieke auto's met alle Citroen kenmerken, waarvan de

belangrijkste is hun zuinigheid met benzine. Vooral bij
lange ritten. Maar ook in de stad ontpoppen deze Citroëns

zich als echte stadswagens. Behendig laten ze zich
manoeuvreren en eenvoud is ook hun kenmerk van het ware.

De 2CV6 Spécial trekt sneJJ^n haalt makkelijk in
dankzij z'n krachtiger motor, f 7.4(Sv^

De Citroen LN is een compacte mini-Bréak met
3 deuren en een variabele kofferruimte door de 2 onafhan-
kelijk van elkaar neerklapbare achterstoelen, f 9.990,-.

Ook voor u is er een Citroen.
Deux-Chevaux vanaf f 6.999,-. Dyane vanaf

f 8.645,-.Mehari vanaf f 9.350,-. Ami vanaf
f9.995,-.LNf9.990,-.GSvanaffl3.180,-.
GS Break vanaf f 14.140,-.CX vanaf f 22.990,-.
CXBreak vanaf f25.700,-.CXDiesel vanaf f26.900,-,

Kom a.s. zaterdag kijken hoe uniek ze zijn.' f9.990,-

AUTOMOBIELBEDRIJF A. RUESINK
de expositie wordt gehouden op ons adres Nijverheidsstraat 3

Telefoon 05735-1618



ZONWERINGSHOW
In samenwerking met bekende fabrikanten organiseren wij een
show van binnen- en buitenzonwering in:

GEOPEND:
donderdag 10 maart vanaf 15.00 uur
vrijdag 11 maart van 15-21 uur
zaterdag 12 maart van 14-17 uur

HET GEMEENTECENTRUM
Vordensebinnenweg, Warnsveld 'signatuur van beter woonkomfort

VORDEN - WARNSYELD

•x •:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•••••••••••"•'•>••;
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RIJWIELFABRIEK EMPO
H. B. EMSBROEK B.V.
VORDEN

Wij zoeken voor

spoedige indiensttreding:

rijwielmonteurs

wielenmonteurs

vraagt voor spoedige indiensttreding
wegens uitbreiding van het bedrijf:

ALROUND
Ie AUTOMONTEUR

MAGAZIJNCHEF

Aanmeldingen bij

AUTOMOBIELBEDRIJF

A. RUESINK
Borculoseweg 21 - Ruurlo - Tel. 05735-1753

en

WEEKEND-
AANBIEDING

rijwielbiezers
Solllcütaties, zowel schrdftteljjk als
mondelling kunt u richten aan: AM.
Personeelszaken, Enikweig' 17 te Vor-
den. Telefoon 05752-1241.

EMPO

Spijkerbroeken
m. 40 t/m 56 prima pasvorm
en kwaliteit van 52,50

t
deze week . 45,-

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Wij geven u 3 jaar
volledige garantie op

KLEUREN-
TELEVISIE

HiFi STEREO

en nog
vele andere
apparaten
Ga daarom naar uw
radio-tv-specialist,
waar service en garantie
voorop gaan !

RADIO-TV-SPECIAALZAAK

„Oldenkamp"
Stationsweg l - Vorden

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
Rondweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1794

Te koop:
FORD ESCORT 1300 1974
FORD ESCORT 1100 1975
2 CV 4 1974
2 CV 6 1973
ALFASUT 13.000 km 1976
FORD TAUNUS 1600 .. . 1973

Ons nieuwe
meubelkijkboek 1977
is weer uit...

Haal vlug zo'n boek met
waardevolle tips.

U zult versteld staan van
onze nieuwe kollektie.

Uw zaak voor meubelen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
VORDEN. ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Te koop: bonestokken en be-
eemberk. Tel. 6646

Volkorenbrood
„'T WINKELTJE"
A. G. Schurink, Burg. Gal-
iéestr 22., tel. 1877, Vorden

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

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

Kunstgeblttenreparatte

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

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

Uw adres voor:

ZONWERING
is

Doe-het-zelf centrum

H. BIJENHOF
Hengelo (Gld.)

Vraagt vrijblijvend
inlichtingen

Te koop: Sparta dames-
bromfiets z.g.o.h.
Flamma, Deldensebroekweg
9, telefoon 1562 Vorden

~->
Staat uw huls al met foto

rei-meld in

„Woongaord"
het landelijk onroerend

goed magazine?

Dat La mogeltJk ria elk bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" bJJ
Makelaarskantoor o.g.

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

Rijksstraatweg 134
Warnsveld lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627
V )

Kersenvlaaien
„T WINKELTJE"
A.. G. Schurink, Burg. Gal-
léestr 22., tel. 1877, Vorden

mm

H „WelkoQpjes
Gwdena verticuf eerhark

f 29.95voor een mooi,
dicht gazon f JJTrftf

Speur & Jackson
hobbyspade

Komplete Baco tüinkassen **
nu

ii
voor't betere
spitwerkf.2S£5- f 17.80

Goed(koop) voor de grond

VAM cdinpost
25 liter f ̂ ?5" f5.75

SOliterf^WSS f8.95

Tuinaf scheidingen te
kust en te keur
Rietmatten, rietplaten, golfplaten^
vlechtschermen,
sierhekken, pergola's,
halfronde palen, gaas,
enz.

Zelf kweken onder
glas...in Uw eigen kas.

Diverse uitvoeringen
en maten, nu met f 200
tot f 300.-korting.
U krijgt t/m 30 maart
een gratis pakket
Welkoop zaden
plus 't boek
"kas in
eigen tuin".

895.-

Welkoop idee
voor 'n vrolijk pasen...

Welkoop
cadeaubon,
prettige voorjaarsverrassing.

Welkoop voor de grote
schoonmaak:
ragebol, dweil, stofdoek, enz.

Voordeel voor
de vrouw!

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Welkoop Iaat 't groeien en bloeien.
Doet U mee? Kies volop uit ons uit-
gebreide en gevarieerde
assortiment
groente- en bloemzaden



Donderdag 10 maart 1977

39e jaargang nr. 2 DERDE BLAD CONTACT -VORDEN
Open brief aan Gedeputeerde Staten
van Gelderland
Naar aanleiding van een artikel in de GOC met het bovenschrift: „Milieufederatie
wil geen houtzagerij op landgoed Zelle"

(bulten verantwoordelijkheid der redactie)

Door middel van allerlei subsidies tracht
de overheid d elandgoederen met bosbezit
op de been te houden. Desondanks is ie-
mand die in deze tijd, ook ten bate van het
algemeen welzijn, bos exploiteert, óf een
groot optimist, óf een weldoener van de
mensheid. In de tijd dat, enige jaren gele-
den, het Staatsbosbeheer 6.000 of 8.090 gul-
den over had voor aankoop van l ha bos,
was het rendement van goed beheerd bos-
bezit %%. De laatste tijd zijn er door boe-
ren prijzen van 50.000 gulden per ha voor
landbouwgrond betaald. Als dergelijke prij-
zen voor l ha landbouwgrond betaald wor-
den, zou dat betekenen dat, voor een land-
bouwer, zo'n oppervlakte (bos 40.000 gulden
waard is, indien het bos ontgonnen zou mo-
gen worden.
Een boseigenaar die 25 ha ontgint en ver-
koopt zou dan netto l miljoen te beleggen
hebben, hetgeen hem een ruimer bestaan
met minder „kopzorgen" zou verschaffen.
Wat is men nu van plan op „Het Zelle";
wél op dit bedrijf wil men, op eigen kracht,
het rendement verbeteren door het eigen
produkt en dat van een aantal andere land-
goederen, nl. HOUT, tot halffabrikaat te
verwerken, zoals dit op vele landbouwbe-
drijven met hun produkten gebeurt. „Het
Zelle" gaat hout tot balken en planken ver-
zagen.
Op boerderijen brengt de verwerking tot
half produkten mee: silo's, loopstallen, kui-
ken- en varkensstallen. En hoorbaar: ge-
luiden van vee, waaronder varkensge-
schreeuw en trekkers. Gezien de situatie op
„Het Zelle" zal er van de zagerij weinig of
niets zichtbaar zijn vanaf de openbare weg
en hoorbaar: hoogstens gezoem van de za-
gen indien de isolatie goed is, waar de pro-
vincie zelf voor kan zorgen via de vergun-
ning. Een motorzaag in het ibos werkt, wat
geluid betreft, heel wat rustverstorender.
Het één, de boerderij heet „agrarisch", het
ander, de zagerij: „handel en nijverheid".
Het eerste wekt associaties met ,,de gerus-
te landman", het tweede met walm, kwalm

en gedaver. De werkelijkheid zal geheel an-
ders zijn, zie boven.
Toch gaat, naar ons gevoelen, de milieufe-
deratie in zijn bezwaar uit van de „klank"
van planologische termen en zij menen dat
er sprake zou zijn van „een aantasting van
het landgoed" en iets in strijd met het ont-
werp streekplan. Een plan is altijd een hulp-
middel en kan nooit ons doel of onze baas
zijn. Weer vergelijken wij: afgezien van
strakke wettelijke definities staat een melk-
koe tot haar stal, als een boom tot zijn za-
gerij. Het eerste hoort logisch thuis in een
agrarisch-, het tweede in een bosbedrijf; ja !
Wat heeft onze Werkgroep „Leefbaarheid
Vorden" hier nu mee te maken, want de
zagerij komt in Hengelo? Welnu, van de
landgoederen die straks komen zagen op
„Het Zelle" liggen twee grote binnen onze
gemeentegrenzen. Er heerst hier bepaald
een noodtoestand; het is GEEN uitzonde-
ring wanneer men een half jaar moet wach-
ten tot zijn stam aan de beurt is gezaagd te
worden. Daarom willen wij onze stem laten
horen omdat:
1. Wij hopen dat er in het bovenstaande

verbetering komt;
2. Er minder afval zal ontstaan door te

lang bewaren of in het bos laten liggen
van marginaal hout.

3. De zagerij onder toezicht zal staan van
Z. L. A. baron van Dorth tot Medler, die
er vlakbij woont en bekend staat om zijn
korrekte wijze van zaken doen.

4. ledere kubieke meter die uit het Neder-
landse bos gewonnen wordt is winst
voor landschap en welzijn omdat opwer-
ken van hout tot een eindprodukt vele
malen minder energie en vervuiling

vraagt dan een equivalent van staal, alumi-
nium of kunststof.

5. Alles wat helpt onze landgoederen in
stand te houden ons via de belastingen
ons in onze beurs scheelt.

Alle beetjes helpen. Indien de bosbedrijven
er beter voorstaan, merken wij dat doordat
zij beter onderhouden worden, meer werk-
gelegenheid, beter aanzien, kortom grotere
„leefbaarheid van de gemeenschap Vorden".

A. Turfboer, sekretaris
Insulindelaan 18, Vorden
telefoon 95752-1298

Werkgroep ,Leefbaarheid Vorden' wil
een groenstrook om industrieterrein
Op initiatief van de Werkgroep Leefbaarheid Vorden zijn in het voorjaar van 1976*
mede dankzij de medewerking van de gemeente Vorden en betrokkenen, een aantal
bomen geplant aan de Zutphenseweg. Dit was naar de mening van de werkgroep
des te noodzakelijker omdat door de in de laatste jaren gepleegde (ver)nieuwbouw
aan deze straat een situatie was ontstaan, welke eigenlijk niet meer paste in de ka-
rakter van het dorp Vorden.

Door de weg, de trottoirs en de parkeer-
terreinen voor de winkels en het postkan-
toor ontstond er visueel een enorme verbre-
ding van de weg en was de verstening oor-
zaak van een situatie die misschien nog ak-
septabel zou kunnen zijn in een stedelijk
gebied maar zeker niet in het bomenrijke,
door velen geliefde dorp Vorden. Gelukkig
waren er een aantal winkeliers die ook van
mening waren dat de Zutphenseweg van het
nodige groen voorzien zou moeten worden;
zij verleenden dan ook hun volledige mede-
werking. Zo staan inmiddels een drietal
bomen voor bakkerij Van Asselt, sigaren-
winkel Eijerkamp, ook een aantal bomen
voor de Gems-winkel en bij de ingang van
de fabriek van de Gems. Eén van de bomen
welke zijn geplant voor kapper Heersink is
kortgeleden door vandalen vernield, hetgeen
door de werkgroep ten zeerste betreurt
wordt.
Echter: het aantal geplante bomen is on-
voldoende. De werkgroep had gehoopt dat
ook voor het postkantoor en voor de er-
naast aan de overzijde van de Decanijewge
gelegen winkel groenvoorzieningen zouden
worden getroffen. Overleg met betrokkenen
liep tot op heden op niets uit. Voor de werk-
groep is het nauwelijks begrijpelijk dat men
niet wil meewerken aan het behoud en wel-
licht de verbetering van het dorpsschoon.
De kosten van het planten kan geen oor-
zaak zijn, omdat deze gedragen worden

door de gemeente en de werkgroep. Hierbij
moet nog opgemerkt worden dat de gemeen-
te in 1976 alle kosten van de gerealiseerde
rgoenvoorzieningen voor haar rekening
heeft genomen.
Ook heeft de werkgroep kontakt opgeno-
men met de gemeente en verzocht mede-
werking te verlenen aan de aanleg van een
groenscherm om het industrieterrein, zodat
de niet al te fraaie industriële bebouwing
niet meer storend werkt t.o.v. de landschap-
pelijk fraaie omgeving van het dorp Vorden.
Ook betreurt de Werkgroep Leefbaarheid
Vorden het, dat zo langzamerhand steeds
meer karakteristieke gebouwen in Vorden
verdwijnen. Aan de Raadhuisstraat zijn het
laatste halfjaar twee oude panden gesloopt
welke echt pasten in het karakter van het
dorp.
De werkgroep die zich bezig houdt met de
leefbaarheid van Vorden, treedt regelmatig
in kontakt met de gemeente - soms over
de wenselijkheid van klinkerbestrating in
woonstraten, een andere keer over het be-
houd van de zo karakteristieke strokappen
- hoopt dat Vorden, als „schoonste" dorp
van Oost-Gelderland deze kwalifikatie ook
in de toekomst waar kan blijven maken.

Vordens Toneel maakt geen onderscheid:
wij zijn voor iedereen „tot wederdienst
bereid"

Gezonde trend . . .
zelf
groente kweken
In steeds meer tuinen - zowel in de steden
als op het platteland - zijn naast bloemen
en heesters ook sla, andijvie, komkommers,
kruiden enz. verschenen . . . Vaak zijn lut-
tele vierkante meters al voldoende om een
paar maaltjes „eigen teelt" op te leveren.
De vele Welkoopwinkels van de plaatselijke
coöperatieve verenigingen weten daar - ge-
tuige de sterk gestegen verkoop van groen-
tezaden - over mee te praten. Het ontstaan
van deze gezonde én goedkope trend is tot
diverse oorzaken terug te brengen. We den-
ken hierbij o.a. aan de hoge groenteprijzen
tijdens het afgelopen jaar. Voorts de ten-
dens „terug naar de natuur", stoelend op
de behoefte aan produkten waaraan geen
kunstmest te pas is gekomen, resp. waarbij
niet met insekticiden of herbiciden is gespo-
ten. En tenslotte het pure genoegen van het

zélf groente kweken, het nuttigen van een
gewas van eigen bodem.
Deze ontwikkeling wordt nog bevorderd
door het feit, dat met betrekkelijk weinig
moeite goede resultaten te behalen zijn. De
meeste tuingrond is - al dan niet met com-
post of potaarde vermengd - als regel goed
geschikt te maken voor het verbouwen van
groente. Kweekkasjes zijn kant-en-klaar le-
verbaar. Tuinboeken en gebruiksaanwijzin-
gen van zaadleveranciers leveren de nood-
zakelijke kennis omtrent het „hoe en wat"
op. En de - van huis uit - aanwezige knw-
how op agrarisch gebied bij de coöperatie
draagt zeker bij tot een goed resultaat.
Verder: begieten, wieden, afwachten, da-
gen tellen . . . . TV-uitzendingen over dit
onderwerp toonden zeer tevreden „tuinders"
die niet zonder trots hun soms maar enkele
vierkante meters grote groententuin en de
resultaten daarop toonden.
Er is bij de Welkoopwinkels altijd een zeer
grote verscheidenheid aan geselekteerde za-
den in voorraad. Voorts milieu-vriendelijke
meststoffen en gewasbeschermingsmidde-
len. Diverse gereedschappen - er moét nu
eenmaal gewied worden - en prefabricated
kweekkasjes in diverse vormen en afmetin-

gen. Verder de nodige literatuur voor de
amateur-tuinder, terwijl bovendien te allen
tijde teruggegrepen kan worden op objek-
tieve voorlichting en deskundige adviezen.
Dankzij zo'n kompleet tuinpakket voorzien
vele „mini-kwekers" zich van een leuke
oogst. Het gaat hen om smakelijke genoe-
gens voor weinig geld . . . En dat met de-
ze inflatie!

Kegelmiddag
in De Wehme
In overleg met mevr. Rouwenhorst, direk-
trice van het bejaardencentrum De Wehme
heeft het plaatselijk aktiekomité Sport Re-
al een kegelmiddag georganiseerd. De uit-
voering hiervan lag in handen van leden
van het regionaal aktiekomité Sport Real
uit Arnhem en vond plaats op donderdag
24 februari jl.
Met een demontabele kegelbaan hebben 31
bewoners zich die midag kostelijk geamu-
seerd. Als beste kegelaar kwam uit de bus
de heer Bargeman (81 jaar) en als oudste
deelnemer was de heer Hilferink nog aktief.
Te wensen is het dat een dergelijke kegel-
baan blijvend op De Wehme kan worden
opgesteld. De kosten bedragen ƒ 625,—,
een bedrag dat wellicht met een beetje goe-
de wil wel bijeen te brengen zal zijn. We
zouden de bewoners van De Wehme hier-
mee een grote dienst bewijzen.

Belangrijke gift
voor kommissie

Tijdens de vergadering die de kommissie
ter voorbereiding van de opening van kas-
teel Vorden hield, werden enkele belangrij-
ke mededelingen gedaan.
Namens het bestuur van de plaatselijke af-
deling van het VW deden de heren N. van
Goethem en G. W. Eijerkamp de voor de
kommissie verheugende mededeling dat het
VVV bereid is om 2500 gulden te schenken
met bovendien nog eens een garantiebedrag
van 2500 gulden. Voor het organiseren van
de festiviteiten rondom de opening van het
te zijner tijd nieuwe gemeentehuis is na-
melijk veel geld nodig.
Vandaar dat het onderwerp financiën deze
avond een belangrijk punt van diskussie
vormde. Wel zullen verschillende te orga-
niseren evenementen geld in het laatje bren-
gen, dat neemt niet weg dat van tevoren
een „potje" moet worden gevormd. Het ge-
baar van het VVV werd dan ook met ap-
»laus onderstreept. De kommissie is voor-

nemens om ook het plaatselijke bedrijfsle-
ven te benaderen.
Momenteel worden pogingen ondernomen
om de kommissie VOK om te zetten in een
stichtingsvorm. Als nieuwe leden deden de-
ze avond mevr. Pelgrum-Rietman en de
heer Joh. Pardijs hun intrede. In verband
met de wereldkampioenschappen voetbal
(welke volgend jaar van 1-25 juni worden
gehouden) zullen de festiviteiten niet in
deze maand plaatsvinden maar in de twee-
de helft van mei. Bovendien worden in de
maand juni vele schoolreisjes georgani-
seerd.
In een eerstvolgende vergadering (eind
maart) zullen de diverse voorstellen met
betrekking tot de feestelijkheden op een rij-
tje worden gezet en zal worden bekeken
wat wel en wat niet haalbaar is. Tevens
zullen die avond werkgroepen gevormd
worden die tot taak krijgen een en ander
nader uit te werken.

Kontaktavond
tuinverzorging
De in zaal Bakker jl. maandagavond gehou-
den kontaktavond over tuinverzorging is
een groot sukses geworden. De zaal was
tot in alle hoeken Ibezet met tuinliefhebbers
e.a. De avond werd verzorgd door de gebr.
Kettelerij, bloemist en hoveniersbedrijf te
Vorden in samenwerking met Bayer Neder-
land BV.
Voor de pauze werd door Bayer een film
vertoond over rozen, insekten en hun be-
strijding, terwijl de heer Stein, oud-ambte-
naar van de Rijksvoorlichtingsdienst uit
Apeldoorn hierna dia's vertoonde over al-
lerlei tuinplanten vanaf de heester tot bol-
gewas en zomerplanten. Hij deed dit op een
bijzonder kundige wijze, gezien zijn jaren-
lange ervaring op dit gebied.
De eerste kontaktavond van de firma Ket-'
telerij is bij de vele klanten in goede aarde
gevallen.

Zangvereniging
Excelsior
Op donderdagavond jl. hield de chr. gem.
zangvereniging Excelsior haar jaarlijkse le-
denvergadering. Nadat voorzitter B. Wiltink
de vergadering geopend had met gebed,
brachten de sekretaresse en penningmeeste-
resse verslag uit over het afgelopen jaar.
Onder dankzegging voor het vele verrichte
werk werd er afscheid genomen van mevr.
A. W. Esselink-Wisselink die een tiental
jaren het sekretariaat beheerde. Met alge-
mene stemmen werd mevr. G. Rouwenhorst-
Kieft als nieuw bestuurslid gekozen.
Excelsior heeft de volgende aktiviteiten op
het programma staan voor de naaste toe-
komst. 15 maart: EO-avond in de Walbur-
giskerk te Zutphen; 27 maart: concert in de
grote kerk te Lochem waaraan o.a. ook
meewerken Canticum te Gorssel en Bert
Matter. Tenslotte werd er op gewezen dat
nieuwe leden harteljjk welkom zijn op de
wekelijkse repetitie-avond.

Stichting Pax-Christi kinderhulp doet
een beroep op vrijwilligers
De Stichting Pax-Christie Kinderhulp doet een beroep op enige honderden vrijwilli-
gers in Nederland om van 21 juni tot 28 juli een jongen of een meisje in de leeftijd
van 5 tot 12 jaar uit West-Berlijn in hun huisgezin op te nemen. Reis en kosten van
ziekte en verzekering worden betaald.

Ook in 1977 blijft onverminderd de nood-
zaak van deze aktie aanwezig, hebben inge-
wijden in de West-Berlijnse situatie ver-
klaard. Duizenden kinderen in West-Berlijn
en hun verzorgers wachten de komende
maanden in spanning af of zij bericht zullen
ontvangen dat zij de zomervakantie buiten
dit afgezonderd stukje West-Europa kunnen
doorbrengen. Ondanks alle inspanningen om
binnen dat keurslijf van de DDR een nor-
male samenleving op te bouwen, stuit de
West-Berlijnse regering telkens op schier
onoplosbare sociale en maatschappelijke
problemen. De „eiland-situatie" heeft voor
kwalijke uitwassen gezorgd, waarvan voor-
al de volwassenen en kinderen in de lagere
milieus de dupe zijn geworden.
De van tijd tot tijd voorkomende speldeprik-
akties van de DDR-regering bevorderen
bepaald niet de vorming van een prettige
leefomgeving. Inwoners van West-Berlijn
kennen al dertig jaar geen houvast. De ge-
volgen van deze eiland-kolder, zoals psy-
chiaters het uitdrukken, tekenen zich scherp
af.
Tienduizenden kinderen in deze miljoenen-
stad staan enigszins verloren terzijde bij de
politieke machtsstrijd van grote mensen. Ze
moeten alles maar slikken en ondergaan.
Wat begin je ook als kind? De Verenigde
Naties hebben wel afgekondigd dat een

kind het recht heeft zich volledig en in
vrijheid te ontplooien, maar in West-Berltfn
helpt het „klimaat" er bepaald niet aan toe
bij !
Nederland is wel zo'n plekje waar een gees-
telijke en lichamelijke ontplooïng mogelijk
is. De daar aanwezige Pax-Christi Kinder-
hulp zorgt al voor het zestiende jaar dat
meisjes en jongens van 5 tot 12 jaar uit
West-Berlijn een zomervakantie in ons land
kunnen doorbrengen. Er wordt daarbij ge-
bruik gemaakt van vakantiegastgezinnen.
De meeste gezinnen doen al jaren mee,
maar elk jaar vallen er door uiteenlopende
redenen, adressen af. En elk jaar wil Pax-
Christi Kinderhulp twee volle treinen met
1600 kinderen laten rijden. Daarom is het
nodig voor nieuwe vrijwilligers te zorgen
die in hun huis (en hart) een plaats inrui-
men voor een jonge inwoner uit West-Ber-
lijn.
Het zijn geen extra moeilijke kinderen die
21 juni aankomen. Ze hebben voor vijf we-
ken echte ontspanning nodig. Ervaren,
misschien onbewust, dat het ook anders kan.
Vrijwilligers wordt gevraagd zich te mel-
den bij de kontaktpersoon van Pax-Christi
in Vorden H. J. Hoppen, Het Vaarwerkl2,
telefoon 05752-2017.
Tijdens een persoonlijk gesprek zal meer
over de aktie worden verteld.

Reumabestrijding:
een veelomvattende taak...
In oktober vierde de Nederlandse Vereniging tot Rheumatiekbestrijding haar vijftig-
jarig bestaan. Bij die gelegenheid werd een symposium gehouden over reuma waar-
bij de nadruk werd gelegd op de hulpverlening aan de patiënt.

Ruim 200.000 Nederlanders lijden aan een
min of meer ernstige vorm van reuma en
de hulpverlening aan deze vaak gehandi-
kapte patiënten stelt bijzondere eisen aan
de personen en instanties die zich daarmee
bezighouden. Prof. H. J. J. Lenen zei daar-
over onder meer: „Hulpverlening moet de
mensen niet hulpelozer maken (wat soms
gebe^ltedoch vrijer".
Het IBRonaal Rheuma Fonds, een in 1954
opgerichte met de fondsenwerving belaste
dochterorganisatie van de Nederlandse Ver-
eniging tot Rheumatiekbestrijding, speelt
een zeer belangrijke en aktieve rol in die
hulpverlening. Het fonds beschikt over ruim
750 ^H^selijke, uit vrijwilligers bestaande
komi^Psin het gehele land die zich behal-
ve met de nationale kollekte, die elk jaar
in maart wordt gehouden, ook bezighouden
met onder andere huisbezoek aan gehandi-
kapte reumapatiënten die dreigen te ver-
eenzamen. Zij bemannen ook de voorlich-
tingsstand waarmee het Nationaal Rheuma
Fonds zich presenteert op beurzen en ten-
toonstellingen.
De rekreatie van de gehandikapte reuma-
patiënt wordt evenmin vergeten. Het Na-
tionaal Rheuma Fonds organiseert sinds
enkele jaren zogenaamde kreatieve dagen
waarop demonstraties worden gegeven van
handvaardigheden - bijvoorbeeld koekver-
gulden, emailleren, houtsnijden - waaraan
ook de patiënten kunnen meedoen en die
zich in een groeiende belangstelling mogen
verheugen. Deze dagen worden meestal ge-

organiseerd in samenwerking met plaatse-
lijke gehandikapten-sociëteiten in geheel
Nederland; waar deze ontbreken neemt het
Nationaal Rheuma Fonds zelf het initiatief
- en met sukses!

VAKANTIE
Het Nationaal Rheuma Fonds organiseert
elk jaar vakantiereizen - ook naar het bui-
tenland - voor gehandikapte reumapatiën-
ten en beschikt bovendien over talrijke -
aangepaste - bungalows in Nederland waar
de patiënt en zijn of haar gezin kan genie-
ten van een onbezorgde vakantie. In het
voorjaar van 1978 zal in Wapenveld (ge-
meente Heerde) het nieuwe reuma vakantie-
centrum worden geopend dat het verouder-
de en te kleine centrum in Bussum moet
vervangen.
Al deze aktiviteiten worden mogelijk ge-
maakt door de opbrengsten van de jaarlijk-
se kollekte en door het snelgroeiende be-
gunstigersbestand. In de afgelopen ander-
half jaar steeg hun aantal van 60.000 naar
93.000 en dit is mede te danken aan het
door het Nationaal Rheuma Fonds uitge-
geven periodiek, het Reumabulletin, dat en-
kele malen per jaar verschijnt en tal van
interessante wetenswaardigheden bevat
over reumabestrijding in Nederland en het
buitenland.

In de week van 14 t/m 21 maart wordt in
Vorden een kollekte gehouden voor de reu-
mabestrijding.

U komt toch ook op 12 maart naar het
Jeugdcentrum?

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Vorden l heeft zondagmiddag in Apeldoorn
tegen het laag geklasseerde Alexandria l
geen enkele maal de indruk kunnen wekken
een kampioenskandidaat te zijn. Door de
Vordenaren werd in deze ontmoeting be-
droevend slecht gespeeld. Men mocht zelfs
nog blij zijn dat de thuisklub een 3—O
stand voldoende vond.

Uitslagen Ratti af d. zaterdag: CJV-ers 7—
Ratti 2 O—5; Ratti 3—Almen 5 4—0; Erica
2—Ratti 4 4—0.
Uitslagen Ratti af d zondag: Ratti l—Voor-
waarts l l—2; Be Quick 7—Ratti 2 3—1;
Ratti 3—Zutphania 5 4—1. Af d. dames:
Baakse. Boys l—Ratti l O—0.
Programma Ratti af d. zaterdag: Ratti l—
Gazelle Nieuwland 1; Ratti 3—Wilhelmina
SSS 7; Zelos 5—Ratti 4; Ratti A—Vorden
A2.
Programma Ratti af d. zondag: Hercules l
—Ratti 1; Ratti 2—Sp. Lochem 9. Af d. da-
mes: Ratti l—Wesepe 1.

gens Wilhelmina—Dash; heren: Dash 3—
Wilhelmina 3; dames: Hansa 6—Dash 4;
Lunettestraat heren: Aktief—Dash 2;Vor-
den sportzaal Dash l—SVS 2'; Dash 2—V&
K 1. 17 maart Deventer dames: Salvo l—
Dash 2.

Paardesport
In de manege Braamveld te Warnsveld be-
haalde de heer B. Wunderink bij het onder-
deel springen voor 40-plussers een tweede
plaats.
Tijdens het ponyconcours in manege Het
Timmerhuis te Zelhem behaalde Jeanette
Klein Haneveld met Polaris bij het springen
een 3e prijs terwijl zijn in de kategorie het
best gaande rijpony een 5e plaats behaalde.
Wim Lenselink werd bij het springen met
Sulvius vijfde.

Dammen

Volleybal
Uitslagen volleybalvereniging Dash. Da-
mes: Dash 3—Hansa 3 2—1; Dash 4—DVO
2 O—3; heren: Dash l—Hansa 4 3—0; Dash
2—DVC 2 3—0; Hansa 7—Dash 3 3—0; jon-
gens jun.: Dash—SVS b 3—0; dames: SVS
3—Dash 2 2—2.

Programma: 10 maart Deventer dames Wilp
l—Dash 1; 14 maart Zutphen Hanzehal jon-

SCHOOL HET HOGE WERD DERDE
BIJ PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP
Zaterdag werd in Arnhem de finale ge-
speeld om het kampioenschap van Gelder-
land voor schoolvijftallen. De jongens van
de school Het Hoge, allen lid van de plaat-
selijke damvereniging DCV, t.w. A. Graas-
kamp, J. Kraayenbrink, E. Bruinsma, J. v.
Burk, W. Wesselink, P. Eckringa, behaal-
den de derde plaats. Eerste werd Winters-
wijk, tweede werd Kootwijkerbroek. Na af-
loop reikte jeugdleider Stokman aan deze
drie scholen een beker uit met voor iedere
speler een herinneringsvaantje.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van de
Vordense damklub DCV werden de volgende
wedstrijden gespeeld: Breuker—Hulshof O
—2; Wassink—Hoenink 2—0; Boudri—Ros-
sel 2—0; Masselink—Wansink 2—0; Klein
Kranenbarg—Ter Beest l—1; Grotenhuis—
Dimmendaal l—1; Ruessink—Esselink l—
1; Slütter—Heuvink 0—2.
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VAN 's MIDDAGS
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HOUDEN WIJ

Open huis

Met een feestelijk drankje
heten wij u van harte
welkom
in onze vernieuwde zaak

Verkoop begint vrij-
dag 11 maart met als
openingsaanbieding

10% KORTING
op alle artikelen

*
DEZE AKTIE IS GELDIG VAN 11 T/M 31 MAART 1977

Meubelen - Tapijten - Lederwaren B, LAMMERS
Burg. Gadeestraat 26 - Vorden - Telefoon 1421

Heden ging van mij heen op de leeftijd van 63
jaar mijn lieve zorgzame man

HENDRIK JAN GROOT OBBINK

S. Groot Obbink-van Doorn

Vorden, 9 maart 1977
Dorpsstraat 8

Mijn man is opgebaard in de aula van bejaarden-
centrum De Wehme, Nieuwstad 32 te Vorden,
waar vrijdag 11 maart a.s. van 16.30 tot 17.30 uur
gelegenheid is tot condoleren.

De crematie zal plaatshebben maandag 14 maart
a.s. om 12.05 uur in aula I van het crematorium
te Dieren. Vertrek vanaf Dorpsstraat 8 om 11.10
uur.

Heden ging van ons heen op de leeftijd van 63
jaar onze lieve zorgzame zoon, broer, zwager en
oom

HENDRIK JAN GROOT OBBINK

Vorden: B. Groot Obbink-Oberink
Tiel: A. H. de Jong-Groot Obbink

Vorden: G. J. Groot Obbink
R. Groot Obbink-de Haan
neven en nicht

Vorden, 9 maart 1977

Wegens sterfgeval:

maandag de gehele dag

gesloten
FA G. GROOT OBBINK en ZN
VORDEN

TOYOTA TOYOTA TOYOTA fÓYOTA TÓYÓtA TOYÖfA

Autobedrijf
Bennie Wenting biedt te koop:
TOYOTA 1000 1974
TOYOTA Corolla 1200 coupé 1974
TOYOTA MK 11 2000 1972
TOYOTA Carina de luxe 1974
TOYOTA Corolla 30 Hardtop coupé 1976
TOYOTA Carina 1600 de Luxe 1976
DATSUN 120 y 1974
OPEL KADETT Station 1971
PEUGEOT 404 Diesel 1970
SIMCA 1301 Sp 1972
CITROEN 2CV4 2 st 1971
CITROEN 2CV4 1975
CITROEN 2CV4 1975
CITROEN Diana 1973
RENAULT 6 1970

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren

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

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

DRUKWERK
in offset en boekdruk

Kleurendruk of zwart

D

Vraag eens vrijblijvend

advies en prijs

cföv
n n

O

Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van ons
dochtertje en zusje

DIANNE

Reini en Tea
Groot Nuelend
Geert

Vorden, 9 maart 1977
Schuttestraat 24

*a-
Ook uw nieuwsblad doet met het

110-jarige Rode Kruis mee!
De prijswinnaars worden regelmatig

in dit blad bekend gemaaktl

•fc

•i

CONTACT

GRAAG

GELEZEN

+

+
+

+

doe mee met de
,marathon rode kruiswoord

prettige vrijetijdsbesteding PUZZCI 3Ktl6
helpt uw rode kruis helpen
prijzenpakket t.w.v. ca f 250.000, —
vele super-, eind-, hoofd-, maand- en weekprijzen
extra veel kansen

gaarne zenden wij ook 6 de

.rode kruis puzzelkrant
voor nederland'

gratis toel

Wij maken het U gemakkelijk:
Plak onderstaande coupon op een briefkaart
(40 cent postzegel), stuur de briefkaart in, en U
ontvangt de fTO^e |crujs puzzelkrant

voor nederland'
gratis thuisl

Adresseer de briefkaart:
Nederlandse Rode Kruis Postbus 5700 's-Gravenhage
of bel: 070-46.95.95, t. 328

+

+
+

Stuur mij gratis - direct na verschijning - de
,rode krui* puzzelkrant, voor nederland*
Naam:
Adres:

+•*Woonplaats;

nodigt u uit voor de

ODESHOW
op dinsdag 22 maart a.s.

in zaal Bakker te Vorden

aanvang 8 uur - met koffie complet

l Kaarten verkrijgbaar aan de zaak

UITNODIGING
In samenwerking met de rajp -gasdienst houden wij onze laatste

voorlichtingsavond
betreffende propaangas, gasapparatuur, gasverbruik, eventuele

overschakeling op aardgas, e.d.

Tevens zullen wij een dia-serie vertonen van de afdeling (oj<)

en een dia-serie met geluid over de provincie Gelderland.

U zult gastvrij worden ontvangen en huiswaarts keren met een leuke attentie .

Deze laatste avond wordt gehouden op:

DONDERDAG 17 MAART a.s.
BIJ EYKELKAMP TE LINDE
aanvang 20.00 uur.

V.LC. „DE GRAAFSCHAP" g.a
Hengelo (Gld.) - Linde - Ruurlo - Yorden
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