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Nuttige oefening EHBO, politie,
brandweer en reservepolitie
Donderdagavond om plm. kwart voor acht werd
Vorden opgeschrikt door het geloei van de brand-
weersirene. Het bleek dat bij machinefabriek G. ten
Have op het industrieterrein een overval had plaats-
gevonden. Eén der direkteuren was neergeslagen,
terwijl de overvallers enkele geheime dokumenten
hadden meegenomen.
Terzelfdertijd deed zich in de fabriek een ontplof-
fing voor. „Waarschijnlijk het werk van anarchis-
ten," zo veronderstelde direkteur G. te Veldhuis.
Ook achter de fabriek ontstond een grote brand.
De brandweer die spoedig ter plaatse was werd aan-
vankelijk in haar werkzaamheden belemmerd door-
dat de gehele fabriek „onder stroom" stond. De snel
gealarmeerde PGEM verhielp in no-time dit man-
kement zodat de brandweer haar taak kon uitoefe-
nen.
Politie en reserve-politie zetten ondertussen een
grootscheepse aktie op touw om de bandieten op te
spoeren. Eén der rovers was spoedig gevonden, ter-
wijl de andere in zijn haast om te ontsnappen tegen
een lantaarnpaal reed. De brandweer moest er aan
te pas komen om de man uit zijn auto te zagen. De

overvaller was zwaar gewond, afgerukte arm, sche-
delbasisfraktuur en zijn linkeroog puilde uit.
De EHBO verleende vakkundig eerste hulp, terwijl
ook de andere slachtoffers van de brand snel en af-
doende door de EHBO werden behandeld. Zo ver-
liep in het kort de oefening waarbij de Vordense
brandweer, EHBO, politie en reserve-politie een-
drachtig samenwerkten.
„In de eerste plaats moet deze oefening gezien wor-
den als een oefening voor de reserve-politie," zo
vertelde ons groepskommandant adjudant Kramer.
Deze reservisten (ca. 8 man) worden één a twee keer
per jaar voor een dergelijke oefening opgeroepen.
Zij stonden deze avond o.l.v. opper Achterstraat uit
Hengelo en opper v. d. Put uit Vorden. Deze heren
zijn tevens de instrukteurs van de reserve-politie.

Burgemeester Vunderink die zich eveneens onder
de toeschouwers bevond, vond het een leuke en nut-
tige oefening. „Natuurlijk worden er hier en daar
wel foutjes gemaakt. Maar daarvoor is het juist een
oefening. Men leert ervan," aldus de burgemeester,
die het geheel belangstellend gadesloeg.

Vordens
Huisvrouwen Orkest
Vorden Huisvrouwen Orkest gaat een avond orga-
niseren voor de bejaarden en gehandicapten uit de
gehele gemeente Vorden, dus ook de buurtschap-
pen. Voor de jongeren is er steeds wel wat te doen,
maar bejaarden en gehandicapten moeten vaak ver-
stek laten gaan. Daarom deze avond die uitsluitend
bedoeld is voor eerder genoemde personen. Een
ieder uit deze groep is dan ook van harte welkom.
Als u zelf b.v. door geen vervoer kunt komen geeft
u zich dan even op bij de adressen (zie advertentie)
en u wordt gratis gehaald en thuis gebracht.

Oprichting soos
Op 3 maart j.l. is voor de bewoners van Plan Zuid
een soos (voor mannen én vrouwen) opgericht,
ledere maandagavond bestaat in Hotel Bloemen-
daal — t.o. het station NS — gelegenheid de soos te
bezoeken. Daar is ook een lid van de Sooscommissie-
ad-interim aanwezig om geinteresseerden informa-
ties te verstrekken en hen desgewenst als sooslid te
noteren.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
De bijeenkomst van j.l. woensdag stond in het teken
van het „brood". In samenwerking met de firma
Van Asselt werd door bakkerij-deskundigen van de
meelfabriek „Noorlach" te Uithuizermeden een
voordracht gehouden over de bereiding van ver-
schillende broodsborten en haar betekenis als voed-
selbron in het dagelijks menu. Uit een historisch
overzicht blijkt dat het consumptiepatroon en het
aantal soorten brood in de loop der jaren nogal is
gewijzigd. Verbeterde fabrikage-technieken stellen
het bakkerijwezen in staat om aan de vraag van de
consument te voldoen. Een en ander werd toege-
licht met filmbeelden.
Het programma voor de volgende bijeenkomsten
luidt als volgt: 26 maart verzorgt 't eendagsbestuur-
sameiigestclcl uit leden van de afdeling, het pro-

gramma. Onderwerp: Causerie over huishoudelijke
artikelen. 23 april komt mevr. Kerff, stafhoofd van
de kinder- en zedenpolitie te Apeldoorn vertellen
over het werk van dit onderdeel van de politie.
21 mei verzorgt Het Vordens Huisvrouwen Orkest
de laatste avond van het winterseizoen.
Voor het jaarlijks reisje op 5 juni hebben zich reeds
75 dames gemeld. Gezien de grote belangstelling is
besloten om d.d. 9 september nog een reis te orga-
niseren. Vervolgens staat er in juni nog een fiets-
tocht op het programma.
Op het gebied van de kursussen zijn weer vele mo-
gelijkheden geweest, n.l. de kantklos- en macramé-
kursus. De kursus taalontwikkeling is van start ge-
gaan in samenwerking met dAKPO en het Groene
Kruis. Ook is inmiddels gSRüiseerd de kursus
Woonmilreu, in goede samenwerking met de ge-
meentelijke overheid. Een interessante kursus waar
veel belangstelling voor bestaat.

Ledenvergadermg
Chr. Besturenbond
Onder leiding van de heer B. Bekman werd don-
derdagavond in hè zaaltje van de heer Boersma een
ledenvergadering gehouden van de afdeling Vor-
den Hengelo Gld. van de Chr. Besturenbond.
Na een kort openingswoord door de voorzitter werd
door hem aan de orde gesteld de oprichting van de
„Sudira Graafschap-Noord" (Sub Distriktsraad) be-
staande uit afgevaardigden van de Chr. Besturen-
bonden uit Lochem, Brummen, Zutphen, Eefde-
Gorssel, Vorden-Hengelo Gld. met als doel om de
Algemene Zaken van het CNV beter in de regio te
kunnen gaan behartigen zonder de zelfstandigheid
van o.m. de Industriebond op de specifieke aan-
gelegenheden aan te tasten. Goed funktionerende
Sudira's zullen juist voorkomen dat besturenbon-
den „bondjes in de Bond" gaan worden. Zij zullen
er toe gaan bijdragen, dat besturenbonden die niet
of nauwelijks aktief zijn, zich weer zullen gaan ont-
plooien onder eigen verantwoordelijkheid.
Tot afgevaardigden van de Chr. Besturenbond Vor-
den-Hengelo Gld. werden na onderling overleg aan-
gewezen de heren Harmens en Polman.
Langdurig werd gesproken over de herdenking en
de wijze waarop deze herdenking van het 25-jarig
bestaan van de afdeling Vorden-Hengelo Gld. van

de CBB zal moetne worden gehouden. Besloten
werd tenslotte zich tot het CNV te wenden met het
verzoek om financiële steun in verband met deze
herdenking te verkrijgen. Na ontvangst van het be-
richt hierop zal zo spoedig mogelijk het bestuur van
de afdeling een ledenvergadering beleggen om „spij-
kers met koppen" te slaan.
Tenslotte werd medegedeeld dat op dinsdagavond
25 maart a.s. in de Gereformeerde Kerk aan de Wil-
helminalaan te Zutphen onze bondsvoorzitter de
heer J. Lanser komt spreken over het onderwerp:
„Ontwikkelingen in de Arbeidsverhoudingen". De
leden werden opgewekt deze vergadering bij te wo-
nen. De voorzitter ging hierna voor in dankgebed.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

INTERKERKELIJKE JEUGDDIENST
Op 16 maart a.s. zal weer 's avonds een Interkerke-
lijke Jeugddienst gehouden worden in de Gerefor-
meerde Kerk. Deze dienst zal geleid worden door
ds. H. Onstein uit Lochem. Samen met hem h-ebben
enkele leden van de Interkerkelijke Jeugdwerk-
groep deze dienst voorbereid. We willen het hebben
oveer wat je met je geloof doet na de openbare be-
lijdenis, met het oog op het feit dat vel-e jongeren
in Vorden op Palmzondag hun geloof zullen belij-
den en hiermee willen laten zien dat ze bewust voor
God gekozen hebben.
Het onderwerp voor de preek is „Gods braaknei-
gingen" gebaseerd op de tekst uit Opeenbaringen 3
vers 15: „Ik weet dat u koud noch warm bent. Was
u maar het een of het ander".
We willen alle jongeren en ouderen hartelijk uit-
nodigen deze dienst mee te maken.
P.S. We zingen lieden uit het Liedboek, wilt u dat
dus meenemen?

Speelgoedakt£
Voor de Peuterspeelzaal in Vorden wordt er een
speelgoedaktie gehouden vanaf woensdag 12 maart
tot en met 26 maart. Van harte welkom is speel-
goed dat solide is, ook al i^tet licht beschadigd en
geschikt voor kinderen van^^-4 jaar.
U kunt uw speelgoed brengen bij: mevr. Wiekart,
Burg. Galleestraat 6; mevr. Dolphijn, Kerkstraat l
en mevr. Van Riel, Het Wiemelink 4.
Daar zal het speelgoed eventueel worden gerepa-
reerd en van een nieuw jasje worden voorzien, zo-
dat de peuters er weer fijn mee kunnen spelen.

GRAETZ KLEURENTELEVISIE
vanaf 1595,—

FA.BREDEVELD
Zutphen Telefoon 13813

Z I L V E R W I T ï Off |_ STA AL
Mf

KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTEMEUWS
Telefoon gemeentehuis 05752-1541 - Telefoon gemeentewerken. 05752-1841

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

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

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

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

ONDERWERPEN:

1. Wijziging telefoonnummers.
2. Openbare werken.

Ad 1.

Wij vestigen er uw aandacht op, dat met ingang
van l april 1975 de huidige telefoonnummers van
het gemeentehuis (1541) en van het bureau van de
Dienst Gemeentewerken (1841) komen te vervallen.

Hiervoor in de plaats komt één nummer n.l. 2323
(5 lijnen). Brandmelding, ook buiten kantooruren
kan eveneens geschieden onder telefoonnummer
2323.

Indien u vanaf l april a.s., voor wat betreft een
brandmelding geen gehoor krijgt, dan kunt u bel-
len:

- liet politiebureau, telefoonnmmer 1230;

— familie Eijerkamp, telefoonnummer 1386;

— de familie Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoonnummer 1332.

Ad 2.

OPENBARE WERKEN.

Sinds januari j.l. is aan de volgende objekten in de
gemeente gewerkt of zijn werkplannen in voorbe-
reiding genomen:
In het dorp Vorden is een begin gemaakt met her-
stelw-erk aan de bestrating van de Enkweg. Zodra
de nachtvorsten over zijn, is het de bedoeling daar-
mede voortgang te maken.
In de buitenwijken is veel gedaan aan het opscho-
nen van bermen, waarbij het hakhout werd uitge-
dund, bomen zijn gesnoeid en waar nodig vervan-
gen. Dit werk wordt deze maand nog voortgezet.
Verschillende bermen in de buurtschappen Delden
en Linde zijn afgegraven, terwijl daar ook de slo-
ten zijn geruimd.
In de bossen bij de sportvelden en de begraafplaats
is onderhoudswerk aangepakt in de vorm van uit-
dunnen, snoeien en verwijderen van slechte exem-
plaren.
In het bestemmingsplan Brinkerhof vordert het
bouwrij pmaken goed. De riolering en het meren-
deel van de kabels en leidingen zijn reeds gelegd,
terwijl de zandaanvulling grotendeels is voltooid.
Met de verharding kan nu een begin worden ge-

maakt. Hopelijk kan deze in zodanig korte tijd wor-
deen aangebracht, dat in dit plan omstreeks half
maart met de woningbouw kan worden begonnen.
In bestemmingsplan Zuid zullen de eerstkomende
maanden bouwrijpmaak-werkzaamheden worden
verricht. Het is daarbij de bedoeling dat vooral de
groenstrook langs de beek spoedig wordt gereedge-
maakt.
Woensdag 26 februari j.l. is het verbeteren van de
Onsteinseweg openbaar aanbesteed. De laagste in-
schrijver was de firma Dostal voor een bedrag van
ƒ 185.000,— excl. b.t.w. en excl. risico-verrekening.
Zoals bekend, wordt dit werk in D.A.C.W.- ( =
Dienst Aanvullende Civiel-technische Werken)-ver-
band uitgevoerd, waarvoor een subsidie van 89%
wordt verkend. Over de inschrijving dient nog over-
leg te worden gepleegd met de genoemde Dienst
van aanvullende werken. Verwacht wordt, dat spoe-
dig tot gunning kan worden overgegaan. Het werk
dient n.l. te beginnen vóór l april a.s.
Teneinde een voldoende werkenvoorraad beschik-
baar te houden is in de laatstgenoemde raadsverga-
dering een besluit genomen om de verbetering van
de Oude Zutphenseweg besteksgereed te maken. Wij
hopen daardoor continuïteit in wegverbeterings-
werken te handhaven.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur dr. J. C. Krajenbrink (H. Doop)
19.00 uur: Interkerkelijke Jeugddienst in de Gere-
formeerde kerk

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur: ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur: Interkerkelijke Jeugddienst, voorganger
ds. H. Onstein, Herv. predikant te Lochem

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 spoedgewllen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN 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. A. Harmsma, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galleestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzustere 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, Kastanjelaan 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 gehoor 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 1.15 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; ro gesloten

BURGERLIJKE
STAND

geen opgaaf
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SUPER-SLAGERIJ
4 STUKS HAMBURGERS HALEN
4 ST. GELD. SCHIJVEN HALEN
ALPENSCHNITZELS 3 stuks

3 BETALEN
3 BETALEN

238

BRAADRIBJES
EEN HEEL KILO
PER 10 KILO

500 gram NU

voor slechts

LET OP

MAGERE
500 gramRUNDERSTOOFLAPPEN

RIBLAPPEN
MAGER RUNOERPOULET MET MEROPUP °*ATTS!

HEERLIJKE MALSE
500 gram

250 gram

Vleeswaren
GEKOOKTE HAM
BERLINER
ROLSPEK
TONGEWORST
BOERENMETWORST

150 gram

100 gram

100 gram

100 gram

150 gram

ZONNETUIN»
KOMKOMMER
SLA
HANDPEREN
SINAASAPPELEN
BLOEDSINAASAPPELEN

per stuk

2 krop

2 kilo

2 kilo

4 kilo

DIEPVRIES-VOORDEEL
HEEL HAANTJE
SATÉ
KUIKENBOUTEN
PATATES FRITES
KUIKENROLLADE
KIPPESOEPPAKKET
KIPPELEVERTJES

NU 2 voor ....

van 2,02 voor

kilo

kilo

kilo .

500 gram

250 gram van 1,69 voor 1,39
NU 2 pakjes

138
248
20,-

428
528
248

119
69
89
89
119

98
98
198
249
449

550
189
498
149
925
98
250

Alles zolang de voorraad strekt

Koffiemelk Snelfilter

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

UIEN
KLAPSTUK
DINSDAG

GEKOOKTE BIETEN
SPEKLAPPEN
WOENSDAG

WORTELTJES
VLEESGEHAKT

2 kilo ....

500 gram

500 gram

500 gram

PANKLAAR 500 gram

500 gram

98
398

49
198

49
228

A&O GRAAG TOT
• VUL NU VOORDELIG UW

DIEPVRIES
HALF OM HALF VLEESPAKKET

SCHOUDERKARBONADEkilo

kilo

kilo

kilo

RIBLAPPEN

SPEKLAPPEN

OSSESTAART

samen 32,65 NU
UW VOORDEEL 5,15

2750

WASVOORDEEL
ALL ZEEPPOEDER
SUNIL ZEEPPOEDER
DREFT
AJAX ALLESREINIGER
AJAX SCHUURPOEDER

draagkarton NU

draagkarton ...

VLOEIBAAR AFWAS
flacon 2,33 NU

flacon van 3,65 voor

bus van 0,65 voor ...

695
695
198
289
55
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Witte Reus

VOORDEEL SLIJTERIJ
OUDE GENEVER

JONGE GENEVER

VIEUX

BRANDEWIJN

TIA MARIA

CLUNY SCOTCH WHISKY

GANZEBOOM
liter

GANZEBOOM
liter

GANZEBOOM
liter

GANZEBOOM
liter

MOKKA LIKEUR
per fles

MET GRATIS
FLES COCA COLA

998

945

945

998

1295

1395

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETIEK

SLAGROOMSTAM

ROOMBOTER WAFELTJES

OPLAATS KRUIDKOEK

van 340 voor

250 gram van 250 nu

nu voor

ROZ. OF KRENTEBROOD OTL"r
gesneden, van 165 voor ...

298

198

198

150

ZOETWAREN VOORDEEL
DROGISTERIJ DROP
CHOC. DUPLO EITJES
LEMCO KNOTSEN

250 gram

bakje 175 gram

per zak

FABELTJES OF KOKINDJES
per zak

BANKETBAKKERS SPRITS
MERGPUPJES

,̂

180
198
49
89

129
98

A&O SUPERVOORDEELTJES

Calve slasaus
liter van 231 nu

198
HERO CASSIS literfles van 157 voor 129

K.G. OPLOSKOFFIE 200 gram van 565 voor 475

DOPERWTEN ZEER FIJN
literblik .. 119

PARAMOUNT ANANAS 2 blikjes van 178 voor 139

MGGI TOMATENSOEP 2 zakjes 98

KEUKENROLLEN KLEENEX MAXI
fraaie dessins, nu 225

TANDPASTA ULTRA BRITE
grote tube ... 139

Abrikozen
op siroop, 1/1 literblik

TARWEBLOEM

169
KOOPMANS
500 gram .. 79

A & O VERMICRLI 500 gram 85

A & O KAPUCIJNERS literblik 89

& O APPELMOES literblik 85

Magere melk g l
literfles voor ^^ m

A & O CHOC. DRANK literfles 98

BAVARIA BIER krat a 12 flesjes 375

ROBBA VERMOUTH BIANCO
grote fles nu 450

Fram b-bessen wij n O O R
MET JONGE JENEVER, literfles •• &• \J

NIEUWSTAD S
VORDEN

TELEFOON 1232



UPERMA

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager!

// goeie slager

echte Gelderse
500 gram

VARKENSLAPPEN
VERSE WORST

RIBLAPPEN
DOORREGEN STOOFLAPPEN 5,. 3„m

OSSESTAART
NASI OF BAMI

mager van de ham
500 gram

500 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

ZURE ZULT
150 gram

VLEESSALADE
150 gram

PALINGWORST
150 gram

GEKOOKTE LEVER
100 gram

LEVERWORST
250 gram

500 gram

Maand, vlug- nil/l/C I/DOD Cl A b'J 50° 9r ma9er

klaar-dag: UlEVftL MlUl &LH rundvlees voor ...

Dinsdag: BLIKCAPÜC!JNERSbii5009rspeklap
pen (198) slechfs

Uit onze moderne

ZUIVEL-AFDELING
MAGERE MELK
YOGHURT
VLA-FLIP

1/1 fles van 79 voor - -

literpak nu

V2 liter.,

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
MALSE KASSLA
GOLDEN DELIGIOUS
STOOFPEREN
KOOLRJAP
ANDIJVIE
VERSWPINAZIE
Maandag en dinsdag:

WORTELTJES

2 kroppen

2 kilo

ROODSTOVERS
1 kilo

500 gram

GESCHRAPT
500 gram ..

Roomboter caree's 6 stuks 4 4 4

VIVO KORRELOPLOSKOFFIE
Ie pot
2e pot

485 242
RAAK SINAS
Ie fles 99-2e f les

LITER VIVO HALFV. KOFFIEMELK
1e fles 189 - 2e fles

POPLA TOILETPAPIER
eerste pak 152 - 2e pak

VIVO FRUITCOCKTAIL
leblik 229
2e blik.

VIVO HALVARINE
1e kuipje 62 - 2e kuipje

KOOPMANS PANNEKOEK SPEC.
1e pak 106 - 2e pak

VIVO CAPUCIJNERS
leblik 127-2e blik

DRIEHOEK VLOEIBARE ZEEP
1e fles 194-2e fles

KOEN ViSSER NASI OF BAMI
1e blik 294 - 2e blik

PRINZES KIPPESOEPPAKKET
met veel vlees 500 gram

GROKO SINAZIE
600 gram

PATAT
1000 gram

VIM GROEN
1e bus 68 - 2e bus

GROTE DWEIL

ENKA SPONS

125

115

VIM BLAUW
1e bus 72 - 2e bus ....

TOLET W.C.-POEDER
1e bus 215 - 2e bus .

JIF
1e fles 180 - 2e fles .

ANDY
1e fles 215 - 2e fles .

UNOX TOMATENSOEP
1e blik
2e blik

135

VIVO ZEEM
1e795-2e

SPIRITUS
1e bus 108 - 2e bus

PELI TEAOLIE
1e fles 259 - 2e fles

SUNIL VOORDEELPAK
1e pak
2e pak

880 440
PLEDGE
1e bus 425 - 2e bus

KOELEMAN AUGURKEN
3/4 pot van 229 nu bij ons

KOELEMAN APPELMOES
3/4 pot van 89 nu

Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 15 maart

Roomboter caree's Ie pak 165 - alleen bij ons nu 2e pak
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37e jaargang no. 2 TWEEDE BLAD CONTACT -VORDEN
Geïntegreerde katholieke kleuter/
basisschool in augustus startklaar
Momenteel is er nog druk overleg gaande tussen
de hoofdaannemer, de architekt en het schoolbe-
stuur om de nieuwe Kath. kleuter/bassischool voor
het nieuwe schooljaar in orde te krijgen zodat we
half augustus daadwerkelijk kunnen starten. Met de
grondwerkzaamheden is inmiddels een begin ge-
maakt, aldus vertelde ons de sekretaris van de Kath.
Stichting St. Anthonusscholen Kranenburg/Vorden,
de heer B. T. Hammink. Genoemde school wordt
gebouwd op de hoek van de Decanijeweg en het
Jebbink tegenover de Christus Koningkerk.
Plannen om tot een Katholieke school in het dorp
te komen dateren al vanaf 1973. „Vooral door de
toename van de bevolking dachten wij dat aan een
derde basisschool in het dorp behoefte bestond. Im-
mers de bestaande openbare lagere school en de
bijz. school op het Hoge dreigen „overbevolkt" te
geraken. Wij hebben toen een enquête gehouden
onder de Katholieke bevolking in het dorp. Het
resultaat was dat ca. 120 kinderen naar de basis-
school zouden kunnen en bovendien 32 naar de
kleuterschool.
Onze gedachten gingen toen uit naar een 4-klassige
kleuterschool. We kwamen tot de overtuiging dat
een geïntegreerde kleuter/basisschool op zijn plaats
zou zijn, d.w.z. dat het laatste half jaar van het
kleuteronderwijs een vloeiende overloop naar het
basisonderwijs zal plaatsvinden. Deze integratiege-
dachte is vrij nieuw en zover mij bekend zal het de
eerste school in de buurt zijn waar het wordt toe-
gepast," aldus de heer Hammink.

UITBREIDING SNEL TE REALISEREN
De plann-en werden besproken met de inspekteur
van het basisonderwijs de heer v. d. Vlis, de in-
spektrice van het kleuteronderwijs mevrouw Bloe-
ming-Rehwinkel, B. en W. van Vorden etc. Archi-
tekt J. van Houte kreeg opdracht een ontwerp te

maken. Het gevolg van dit alles was dat eind de-
cember 1974 de vergunning afkwam, waarna begin
januari 1975 de aanbesteding plaatsvond.
De bouw zal worden verzorgd door het aannemers-
bedrijf Ten Brinke uit Zelhem. De installatie neemt
de fa. Kaak uit Groenlo voor haar rekening. Met
de bouw van deze school (4 lokalen voor het basis-
onderwijs, één lokaal voor de kleuters, gemeen-
schapsruimte, handenarbeidruimte, lerarenkamer
etc.) is een bedrag gemoeid van 900.000 gulden.
H-et schoolbestuur dat in feite 10 procent van deze
bouwsom voor haar rekening dient te nemen is de
helpende hand toegestoken door het kerkbestuur
Vorden-Kranenburg. Het kerkbestuur heeft nl. de
bouwgrond als onderpand ingebracht voor hetgeen
het schoolbestuur moet betalen. „Wij zijn hier na-
tuurlijk enorm over verheugd," aldus de heer Ham-
mink.

Het plan voor het bouw-en van de school is zodanig
opgezet dat uitbreiding naar een 6-klassige basis-
school en een 2-klassige kleuterschool snel is te rea-
liseren, als tenminste daartoe de behoefte bestaat.
Wat de kleuterschool betreft ziet het er nu al naar
uit dat in de nabije toekomst beslist een tweede
lokaal zal worden bijgebouwd.

OPGAVE LEERLINGEN
Nog deze maand zal de benoeming van de hoofd-
onderwijzer bekend gemaakt worden. Voor deze
funktie hebben zich 80 sollicitanten aangemeld. In
samenwerking met het schoolhoofd zullen dan de
overige drie leerkrachten worden aangezocht. Als
hoofdleidster van de kleuterschool is inmiddels mej.
Harterink uit Baak benoemd.
Binnen enkele weken krijgen de ouders een circu-
laire in de bus waar en wanneer men de kinderen
voor deze nieuwe basis/kleuterschool kan opgeven.

Afscheid presidente KPO afdeling
Vorden/Kranenburg
Na een periode, waarin veel aktiviteiten op touw
werden gezet en nog onlangs op waardige wijze het
zilveren bestaan werd gevierd, heeft de Katholieke
Plattelandsvrouwen Organisatie afd. Kranenburg-
Vorden afscheid genomen van presidente mevrouw
A. Cuppers-Besselink. Dit gebeurde op de jaarver-
gadering in zaal Schoenaker, waar vice-presidente
mevrouw Lichtenberg-Hilderink in welgekozen be-
woordigen, sprekend namens de meer dan bijna
honderd leden tellende vereniging, haar grote dank
en waardering uitsprak voor de wijze waarop me-
vrouw Besselink in de afgelopen zes jaar — drie jaar
als bestuurslid en drie jaar als voorzitster — haar
werk had verricht. Vooral in verband met het in
januari j.l. gevierde zilveren bestaan van de KPO
heeft ze zich bijzonder verdienstelijk gemaakt. De
dank ging vergezeld van een fraaie plant met kun-
stige sierpot.
Op deze vergadering, waar een groot aantal leden
aanwezig was kon de presidente weer een nieuw lid
welkom heten.
Het jaarverslag van mevrouw Scholten-Van Deelen
vermeldde vele aktiviteiten als dia-avond en voor-
lichting over Herwonnen Levenskracht, inleidingen
van dr. Thate over EHBO bij ongevallen in huis,
en dia's van pater Keverkamp o.f.m. Voorts een
boeiende reisbespreking over Afrika, Oeganda enz.
door de heren Van Dorth tot Medler en v. d. Hö-
vell met dia's; het jaarlijks uitstapje met excursies
naar Grolsche Bierbrouwerijen in Enschede met di-
ner bij Anninkpot in Beckum. In september jl.

werd het seizoen geopend met een eucharistievie-
ring en Bingo-avond. In kombinatie met Platte-
landsvrouwen en Vrouwengroep Medler werd de
Oosterse keuken bezocht van Conimex (Heinekens),
in november een kookdemo^katie door de heer Ja-
cobs uit Haarlo. De kerstnmldag voor bejaarden
met musical van de vierde klassers der r.k. basis-
school Kranenbrug en 's avonds kerstavond voor
leden met fonduen werd een groot succes. Tot slot
werd de grootse vier ing van het vijfentwintig-jarig
bestaan vermeld in januari jl.

Momenteel is men bezig met een taalkursus in sa-
menwerking met de afdeling Vorden der Platte-
landsvrouwen en het Groene Kruis, waarvoor me-
vrouw v. d. Sligte-Oosterlaar zich bijzonder heeft
ingezet. De kookdemonstrati-e wordt gevolgd door
een kookkursus van tien lessen bij Schoenaker.
Penningmeesteresse mevrouw A. Garritsen-Nijen-
huis deelde mee, dat ondanks de „aderlating" bij
het zilveren jubileum de kas met een batig saldo
kon worden afgesloten. Bij de bestuursverkiezing
werd als nieuw bestuurslid gekozen mevrouw Gal-
Lichtenberg inplaats van mevrouw Cuppers-Besse-
link (voorzitster) die periodiek aftredend was en
niet herkiesbaar. De funktie van voorzitster zal door
het bestuur onderling worden geregeld. Na de pau-
ze vertoonde de heer J. Clippers een film die hij ge-
maakt had van de receptie en feestavond der 25-
jarige KPO. Hij oogstte hiervoor een spontaan ap-
plaus en de dank van de presidente.

Dash-doe~maar~raak-dag
De volleybalvereniging Dash alhier bruist van ak-
tiviteiten. Op 12 april a.s. zal er zgn. „Dash doe
maar raak dag" worden gehouden in het Jeugd-
centrum. Dit houdt onder meer in dat er lachfilms
komen, spelletjes, verlotingen, kop van Jut, grab-
belton voor de kleintjes enz. Voor de jeugd van 4
tot en met 12 jaar wordt er een „gekke hoeden"
show gehouden, met een fraaie Ie prijs, 's Avonds
is er ook nog schieten. Men hoopt bij het beschik-
baar stellen van prijzen eeen beroep te doen op de
leden en de Vordense ingezetenen. Het is de bedoe-
ling om door deze „Dash doe maar raak dag" het
grote kastekort wat te lenigen.

Viering Oranje/

Bevrijdingsfeest
Tijdens de ledenvergadering van de Oranjevereni-
ging toonden de leden begrip en vertrouwen in het
bestuursbeleid en daarin vindt het zittende bestuur
aanleiding om met vertrouwen aan -een volgende
bestuursperiode te beginnen.

De viering van 30 april a.s. draagt in Vorden in
grote lijnen het bekende karakter. Nieuw in de op-
zet van de dag is het onderdeel ringsteken. De rui-
tervereniging De Graafschap en de motorclub De
Graafschaprijders zullen het ringsteken verzorgen
met resp. een dogcar en gezeten op een motor. Bij

dit laatstee denkt men er vooral aan de wat jeug-
diger personen een kans te geven, 's Avonds kan er
in de bekende gelegenheden worden gedanst.

Op 4 mei hoopt het bestuur van de Oranjevereni-
ging m-et medewerking van de Raad van Kerken,
na afloop van de Stille Tocht een herdenkingsbij-
eenkomst te houden. Hierover wordt kontakt opge-
nomen met de Raad van Kerken te Vorden.

Maandag 5 mei zal het zesde lustrum van de her-
denking van on/e bevrijding worden gevierd.

's Morgens en 's middags worden er spelen voor de
jeugd georganiseerd, 's Avonds is er voor de kinde-
ren een lampionoptocht. De definitieve aanvangs-
tijden etc. zullen t.z.t. nog nader worden bekend ge-
maakt.

Toneelavond t.t.v. Vorden
De touwtrekvereniging Vorden heeft eens per jaar
een leuke, gezellige avond in petto voor de leden,
donateurs on oud-papier leveranciers. Doordat het
aantal oud-papier leveranciers inmiddels tot meer
dan zeshonderd is opgelopen heeft men nu deze
„verrassing" over twee avonden moeten verdelen.

Op vrijdag 21 maart en zaterdag 22 maart zal de
toneelvereniging Vordens Toneel het blijspel „Met
de complimenten van de Sjeik" opvoeren. Deze
avonden worden gehouden in zaal Schoenaker op
de Kranenburg. De Touwtrekkersvereniging biedt
deze avonden aan als dank voor het vele werk dat
verricht is, vooral ten aanzien van de oud-papier
leveranciers, die in het afgelopen jaar voor meer
dan 150 ton hebben geleverd.

Bezoekt onze

trakteren- en werktuigenshow
op 15, 16 en 17 maart a.s.

Enkele geheel nieuwe machines zoals:

FENDT108 EN 200$ MENGELE-OPRAAP-
DOSEERWAGEN EN ALFA-LAVAL
MELKWINNINGS-APPARATUDR
Alle dagen van 9.00-22.00 uur

H. Klein Hesselink en Zn C.V.
A 38 — RUURLO

Hendrik Jan de Tuinman adviseeri: voor het

slijpen en reviseren
van uw gazonmaaiers, de specialist:

Henk van Ark
door jarenlange ervaring het betere slijpwerk Telefoon 1554

Kranenburgs Belang nam afscheid
van bestuurslid H. Kappert
De buurtvereniging Kranenburgs Belang heeft af-
scheid genomen van een prominent bestuurslid, de
heer H. Kappert. Wegens vertrek naar elders moest
deze noodgedwongen bedanken voor zijn funktie
als penningmeester. Voorzitter H. Wiggers dankte
het scheidende beestuurslid voor de wijze waarop
hij vanaf de oprichting — in 197;} — buitengewoon
accuraat de geldmiddelen van de vereniging had
beheerd. Hoewel senior-bestuurslid zijnde, was h i j
altijd op elke bestuursvergadering present. De voor-
zitter honoreerde zijn erkentelijkheid voor het vele
werk van Kappert door hem een attentie aan te
bieden. De scheidende penningmeester dankte be-
stuur en leden voor hun prettige samenwerking. Hij
werd tot erelid benoemd.

EERSTE VROUW
In „Het Jaar van de Vrouw" heeft Kranenburgs Be-
lang ook aan het „zwakke" geslacht een bestuurs-
funktie toegedacht. Door verkiezing van mevrouw
A. Pardijs-Sok, Ganzensteeg in het bestuur is een
historische mijlpaal in de geschiedenis van de buurt-
vereniging bereikt. Zij werd geko/en inplaats van de
heer Kappert. De andere kandidate mevrouw Te
Pas-Lammertink kreeg 9 stemmen. Voorzitter Wig-
gers werd bij acclamatie herkozen. De bestuursfunk-
ties zullen onderling worden geregeld.

NOG GEEN AARDGAS
De jaarvergadering, die zeer goed bezocht werd in
zaal Schoenaker telde ook een drietal nieuwe leden,
die door de voorzitter speciaal werden welkom ge-
heten. De vereniging telt nu 75 leden. Hoewel er
momenteel geruchten de ronde doen dat de Kra-
nenburg — als grootste kerkdorp uit de gemeente
Vorden — zou worden aangesloten op het aardgas-
net van de GAMOG, werd dit door het bestuur
vooralsnog ontkeend. Men had tenminste op de
vele kontakten, zowel schriftelijk, telefonisch of
mondeling geen bericht van de GAMOG ontvan-
gen. Door de GAMOG wordt steeds als reden van
niet-aansluiten opgegeven dat er te weinig aansluit-
bare percelen zouden zijn en er een geheel nieuwe
leiding vanaf het dorp zou moeten worden aange-
legd, hoewel de huidige leiding tot aan de weg
naar het zwembad ligt. De vergadering betreurde
dit ten zeerste.

JAARVERSLAG
Sekretaris H. Wesselink liet het wel en wee over het
afgelopen jaar de revue passeren: de eierzoekwed-
strijd met Pasen, de feestavond enz. Op de Banen-
kamp werd een lichtpunt door de gemeente aange-
bracht, rondom de VW-bank op de Kranenburg
werd een tegelplateau aangebracht.

AKTIVITEITEN
Dit jaar zullen weer verschillende aktiviteiten op
touw worden gezet. Zaterdag 15 maart wordt de
jaa r l i jkse feestavond voor leden, huisgenoten en in-
troducés gehouden in zaal Schoenaker. De Henge-

lose Toneelvereniging HTV brengt het blijspel Pa-
pa strijkt de vlag, waarna dansen. Op Eerste Paas-
dag wordt de eierzoekwedstrijd voor de jeugd ge-
houden. Getracht zal worden toestemming te ver-
krijgen om bij de ingang van het Ratti-veld aan de
Eikenlaan ook een lichtpunt te plaatsen, terwijl
eveneens bij de gemeente zal worden geinformeerd
om de zandhopen op de Banenkamp te egaliseren.

Een verzoek zal eveneens aan de gemeente worden
gericht om een of meer lichtpunten langs de nieu-
we parallelweg vanaf Huitink naar de Kostedeweg
bij Norde. Tijdens de rondvraag kwamen nog aan
de orde, een suggestie om van het oude Ratti-voet-
balveld een speelweide voor de jeugd te maken als
de nieuwe gereed zal zijn, evenals het parkeren van
auto's tijdens een voetbalwedstrijd in e Eikenlaan.

Het bestuur zal aan deze punten aandacht besteden
en/of zich in verbinding met de instanties stellen.

UITNODIGING
TENNISYERENIGING VORDEN

Dinsdagavond 8 uur, 18 maart '75
zaal Smit, Dorpsstraat

Namens het initiatiefcomité nodigen wij u uit
de oprichtingsvergadering bij te wonen.

Leden en aspirantleden, voorkom, dat wan-
neer de banen zijn aangelegd, u noodgedwon-
gen op een eventuele wachtlijst komt, bezoek
de vergadering, blijf op de hoogte, geef u op
als lid in de zaal.

Stort ƒ 5,— (ƒ 2,50 voor het tweede lid van één
gezin, ƒ 2,50 voor het derde enz.) op de Nuts-
spaarbank no. 92.31.47.330. Giro bank 949214
en u wordt automatisch genoteerd als lid.

Zweedse
klompen
Nu de GROOTSTE KEUZE

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden



AANBII DINGEN

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 52r50

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)

Voor

*
*

't juiste adres, ook voor reparatie!
En 't wordt gratis geplaatstl

Dealer Luxaflex jalouziën - Luxa horren -
Luxa rolgordijnen

WONINGINRICHTING

Bert Lammers
Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 05752-1421

Te koop gevraagd:
te Vorden voor clientèle: modern
vrijstaand HUIS van ƒ 180.000,-
tot ƒ225.000,-; en een BUNGA-
LOW of SEMI-BUNGALOW,
koopsom tot ƒ 150.000,—. Beide bij
voorkeur in plan Zuid.

Te koop aangeboden:
meerdere BURGER WOONHUI-
ZEN, 2 BOERDERIJTJES en ±
6 ha AGRAR. GRONDEN.

Makelaar Onroerende Goederen - Lid NBM

J. VAN ZEEBURG
Hetjebbinkll - Vorden - Telefoon 1531

Zojuist ontvangen

Herenschoenen
in bruin leer met rubberzooi
op moderne leest

Deze week
speciale prijs

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

ASSURANTIE BUREAU v.d. G.M.v.L
Roermondsplein 20 - Arnhem - Tel. 085 - 422442

„AUTO-RISICO"
TARIEVEN voor verzekering van personenauto's Ingaande 1 december 1973.

Catalogusprijs

t.m. / 5.000,—
t.m. / 7.000 —
t.m. / 9.000,—
t.m. / 11.000,—
t.m. / 13.000,—
t.m. ƒ 15.000,—

W.A.-premle

/ 192,—
ƒ 192,—
/ 192,—
/ 228,—
/ 228,—
/ 264,—

AII-Risks-premie

Land-
bouwers

/ 432,—
ƒ 456 —
ƒ 504,—
/ 576,—
ƒ 624,—
ƒ 768,—

Particulieren
tot 20.000 km

ƒ 492 —
/ 516 —
ƒ 564,—
/ 636 —
ƒ 684,—
/ 828,—

Particulieren
boven 20.000 km

/ 612 —
ƒ 636 —
/ 684 —
/ 756 —
/ 804.—
/ 948 —

No-claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

25 %w Sv
Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn vij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen.

W.A.-dekking tot ƒ5.000.000,—
Groene kaart gratis.
Qratls extra ongevallen-inzittende-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen.
Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan.
Pers.auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaccepteerd worden na een keuring, Veilig Ver-
keer Nederland- of veiligheidskeuring A.N.W.B.

ZITDAG: TE DOETINCHEM: 1e en 3e dinsdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Cafó Wildenbeest
BORCULO: 1e woensdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Cafó Oldenhof
VORDEN: 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur In café Eskes, Dorpsstraat

SLAAPCOMFORT.

Jonghartïg grenen!
Slaapkamer voor trendsetters! Laag gestyleerd in grenen. Ledikant fn meerdere afmetingen,
reeds vanaf 36Oj" Royale kast naar keuze in 2-, 3-, 4- en 5-deurs uitvoering,
vanaf €>O6r Toilettafel vanaf 31€»r Spiegel, eendelig vanaf
Nachtkastje

VOOR GOED WOONKOMFORT

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

VOORJAARS-AANBIEDING

Stofzuigers
Draaitop stofzuiger „Philips"

• Zuigkracht regelaar
• Zeer sterke zuigkracht
• Katrolsnoer
• Verchroomde buizen

Prijs 350,— NU 275,—

Slede stofzuiger „A.E.G."
• Moderne uitvoering
• Handige hulpstukken
• Licht in gewicht
• Prima zuigkracht

Prijs 315,— NU 195,—

Er is ook al een slede stofzuiger
geheel compleet vanaf 159,—

Voor een ruime keus uit deze
Top-merken: A.E.G. - Erres - Ex-
celsior - Hoov-er

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Met grote blijdschap ge-
ven wij kennis van de ge-
boorte van onze zoon

GERARD EGBERT
Wij noemen hem:

ARD
Bert Kettelerij
Gerrie Kettelerij-

Bloemendaal
Ruurlo, 8 maart 1975
Borculosew-eg 60
Tijdelijk adres:
St. Vincentius-ziekenhuis
K 304, Groenlo

Voor uw blijken van me-
deleven, die wij mochten
ontvangen tijdens de lang-
durige ziekte en na het
overlijden van onze tante

Geertjen Bosch

betuigen wij onze welge-
meende dank.

Uit aller naam:
Fam. Bloemendaal

Vorden, maart 1975
Zelledijk 3

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag l

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

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

Fruitbedrijf Medler

Iedere zaterdag ver-
koop van 9 tot 12 uur
Golden Delicious
vanaf 5 k g . . . 4,—
Lombarts
Goudreinet
Stoofperen

Minimum af neme 5 kg

Gevraagd: voor de boek-
houding administratieve
hulp (mnl. of vr.) ± 20
uur per week. Bekend m.
doorschrijf-administratie.
Schriftelijke sollicitatie
aan G. Weulen Kranen-
barg & Zn. B.V., Ruur-
loseweg 47 te Vorden.

H.H. Landbouwers! !
Voor het vakkundig zaai-
en van suikerbieten gaar-
ne vroegtijdige opgave bij
G. Wullink, Banninkstr.
54 A, Hengelo Gld., tel.
05753-1427 of E. Menk-
veld, Banninkstr. 41, Hen-
gelo Gld., tel. 05753-1567.

Voor
• STOFFEN,
• VOERING en
• PATRONEN

natuurlijk naar
KONFEKTIEBEDRIJF

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1295

MERS

Goede bijverdienste voor
dames of heren die over-
dag of 's avonds tijd over
hebben. Inl. van 18.30 tot
19.30 uur tel. 08340-26184

Meer dan 100 cou-
pons in onze markt-
kraam

Zutphenseweg 29, Vorden

Te koop: 4 drachtige
vaarzen, bijna a.d. telling.
B. v. d. Krol, Sarinkdijk 7
Hengelo Gld.

WEEKEND-AANBIEDING

T-shirts
met lange mouw. ,Sir Edwin'
Prima kwaliteit

NU per stuk 11,95

2 STUKS
ALLEEN BIJ ONS

Wapen- en Sporthandel

20,00

fttedt 4otltnfftnd!

Zutphenaeweg - Vorden

[Johan Cruijff :l

'•^•^SSf**-* . mijn l
iPUMA-schqenen zijn
zó uit de winkel en.-
verkrijgbaar bij

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Heeft u het al gezien....

onze grote kollektie

Japonnen
vanaf maat 38 tot en met 52,
ook heupmaten!

ALS EXTRA REKLAME:

bij iedere japon
1 paar PANTY'S GRATIS
tot en met de Pasen

H. LU TH
Nieuwstad Vorden

Adverteren
doet verkopen

LET OP!
VOORJAARS-AANBIEDING

Sweaters
in hippe kleuren!

Overal..
BIJ ONS 17,50

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleed* doeltnffenJI

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

Bestel nu reeds uw

Zonneschermen
u voorkomt lange levertijden

Als speciale aanbieding plaatsen
wij tot 15 april a.s. uw zonne-
scherm GRATIS.

Snelle levering en niet duur.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELM INK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514



Geboren:

7 maart 1975

MARSJA

dochter van
Bertus en
Willy Nijenhuis

Vorden, 't Wiemelink 45

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

Th. M. |Woltering-
Schepers

Uit aller naam:
Fam. J. J. Woltering

Vorden, maart 1975
Het Hoge 40

Te koop: kennel -f- hon-
denhok. B. Koerselman,
Insulindelaan 34, Vorden,
tel. 2319.

Te koop: diepvrieskist
200 liter, 11 mnd. oud,
300,—; wandelwagen
t.g.a.n. 22,50; babybadje
5,-; voetbalspel 22,50. De
Stroet 4, tel. 2068.

Te koop: keukenaan-
recht, fornuis, koelkast ±
4 jaar oud. Smeenk, De
Steege 37, Vorden.

Te koop: 2 olievaten met
standaard a 200 liter en
roggestro. G. J. Rossel,
Deldenseweg 6.

Te koop: nieuwe heren-
fiets (Gazelle). Nieuw-
stad 11, Vorden.

Te koop: een marmer ta-
fel, miniset en een t.v.-
tafel. De Stroet 2, Vorden

Te koop: voederbieten en
consumptie-aardappelen
Joh. Wesselink, Kranen-
burg.

Gevraagd: hulp bij on-
derhoud tuin voor onge-
veer halve dag p. week.
Gelieve contact op te ne-
men a.s. zaterdag tel. 6775

Wij staan a.s. vrijdag weer
aan de markt. Poeliers-
bedrijf W. Rossel, Nieuw-
stad 45, tel. 1283.

Jongeman bijna 18 jaar,
zoekt een kamer, liefst
niet te duur, zonder kost.
Inl. tel. 08804-9855.

Zolderopruiming? Pretty-
Markt! Bel zwemclub op
1270 en we halen 't op!

Te koop aangeboden: in
zeer goede staat zijnde
elektrisch fornuis. Te be-
vragen na 19.00 uur tel.
1507.

Te koop g.o.h. woning
met vrij uitzicht. Uitge-
bouwde kamer met bal-
kon. De Boonk 45, Vor-
den, tel. 1922.

U kunt bij ons
ferechf voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Inplaats van kaarten

JAN KORENBLEK

en

DINIE STOKKINK

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk op donderdag 20 maart 1975
om 10.30 uur in het gemeentehuis te
Warnsveld.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Warnsveld door
ds. H. Y. Talens.

$ Warnsveld, maart 1975
Dennendijk 6 Ab

> Lochemseweg 32a

Toekomstig adres: Dennendijk 6

Dagadres: De Uitrusting te Eefde
Receptie van 16.00 tot 17.30 uur

Voor uw
stoffeerwerk
naar:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Ei, ei
WAT EEN MOOI PAASEI!

BANKETBAKKERIJ

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

Kwaliteitsvoeders
tegen gunstige
prijzen
Hieronder geven wij u de
prijzen van de meest gang-
bare voeders per 100 kg
geleverd bij acht ton in

bulk exkl. BTW.

Zeugenmeel . . . . ƒ 44,80
Biggenstartermeel ƒ 49,80
Voll. biggen/
varkensmeel ƒ45,70
A15 brok ƒ 39,60
B20 brok ƒ41,40
C25 brok ƒ 42,40
Mestbrok ƒ41,00
Bel 05753-7258

Harry Langwerden
Mengvoederhandel
Hengelo (Gld.)

GEBRUIKSGOEDEREN
80 tafelmessen
80 tafellepels
80 tafelvorken
80 dessertmessen
80 dessertlepels
80 dessertvorken
80 taartvorkjes
60 borrellepeltjes
8 juslepels
8 aardappellepels
8 groentelepels

60 soepkommen r.v.s.
6 juskommen r.v.s.
6 groenteschalen r.v.s.
6 aardappelschalen r.v.s.

10 boterpotten r.v.s.
8 melkkannen r.v.s.

50 grote borden
mosa blauw

50 boterhambordjes
mosa blauw

25 fritesbordjes wit
50 glazen gebakschaaltjes
11 glazen suikerpotten
18 eierdopjes
l afwasmachine Bosch

Tophit 3 mnd.
l magnetron NE-6100

Nationaal 3 mnd.
l Hasler kasregister

2 lad. m. code 3 mnd.
l afzuigkap A.E.G.

type 64 3 mnd.
l prijzenbord

zwart rubber
Nieuwprijs totaal 8500,—
Kost nu 3600,-
Inl.: tel. 08334-2821

ivr iu

Maart 1975 zal het 12l/z jaar geleden zijn dat wij
met onze slagerij zijn gestart.

Doordat wij uit ons jasje zijn gegroeid, was uitbrei-
ding noodzakelijk.

Het verheugt ons dat wij u kunnen mededelen dat
onze zaak geheel is gemoderniseerd en uitgebreid,
waardoor wij u vanaf donderdag 20 maart nog beter
als voorheen van dienst kunnen zijn.

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen om onze zaak te komen
bezichtigen op

woensdag 19 maart van 17.00 tot 21.00 uur
Vriendelijk groetend,

Slagerij VLOGMAN
VORDEN, NIEUWSTAD 14

P.S. voor de verkoop
zijn wij 17,18 en 19 maart

GESLOTEN

donderdag 20 maart starten wij
met de verkoop, zie advertentie
volgende week in Contact

kostuums voor alle "mode-gezindten"!
Bent u alternatief gezind ? A

, Kom naar ons en u krijgt volledig uw zin.™
ÜenFu daarentegen"klassiek"gezind ? Dan krijgt ook ü uw zïh;

Wij hebben kostuums voor "alle mode-gezindten" l

tijdelijk deze sportieve royale
rundlederen hoekkombinatie voor...

#INJ<LUSIEFJ
persoonlijk woonadvies,

100 pet. service en waar-voor-uw-geld
garantie l

textiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Totaal leren twee- driezitsbank
met komfortabele armleggers
en extra dikke kussens met
donszachte vulling.
Een verstandige leer-investering
voor de fantastisch lage prijs
van / 2795r-.

*Inklusief een huis vol
internationale woonideeön.
Inklusief de service waar onze
naam volledig achter staat.
Inklusief een solide garantie
voor zorgeloos woonkomfort

inter-style
VORDEN
Tel. 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD
Tel. 05750-17332

DE (ZD) WINKELIERS *
organiseren met Pasen weer hun bekende jj VGlSG flciffGfl uKlIG

zegelkaarten vol, met Pasen zijn uw kaarten meer waard l

ZEGELAKTIE DORPSSTRAAT



Kijkavond
ledere bezoeker

wacht

een lente surprise

*

een nieuw geluid
op woensdag 19 maart 's avonds van 7 tot 9 uur

Belangrijk
modenieuws
de nieuwe belijning in

JAPONNEN - MANTELS

ROKKEN - BLOUSES

Noteert u even:
woensdag 19 maart
's avonds van 7 tot 9 uur

Herken de trend
in de mannenmode

KOSTUUMS - KOLBERTS

IASSEN - PANTALONS

IIMooier wonen"
Meubelen
met zit- of slaapkomfort

BANKSTELLEN - FAUTEUILS

SLAAPKAMERS - WANDKASTEN

Bekijk de
„vloerverrassingen"
tapijt in wol of nylon

voor uw RAAM - GORDIJNSTOFFEN

VITRAGES - ZONWERINGEN

U bent van harte welkom

„DE HUISVRIEND"
uitg. leesportefeuille

Als inhoud:
Panorama
Margriet
Kuifje
Neue Revue
Story
Donald Duck

De Post
Mirao
Diana (roman)
Dummy (lach)
Jaguar (detect.)

Wees zuinig,
maar niet ongezellig:

Neem 'n
leesportefeuille
11 tijdschriften al vanaf 1,50

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

Hengelo <gid>
tel.05753-1461

DANSEN
4 bars

vol.
gezellig-

heid

16 maart

Arne Jansen

Les Cigales

BEHANG...25%korting
dat kan alleen bij

U weet wel van DOE-HET-ZELF

opteuering
altijd

op tijd!

BOUWBEDRIJF
A JEIM BRIIMKE S

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

; '?•••••'. achterruit-
.#verwarming

f

achteruitrijlampen

2jodiumlampen
extra

gemetalliseerde lak

Dit is onze lentestunt:

CHRYSLER
NEDERLAND

SINCA I3OI SURPRISE
met stijlvol vinyldak en 5 extra's

GRATIS autoradio met midden- en langegolf
GRATIS achterruitverwarming
GRATIS achteruitrijlampen
GRATIS 2jodiumlampenextra
GRATIS gemetalliseerde lak
Voeg daarbij alle voordelen die elke Simca 1301 toch al heeft
(zie onze uitvoerige folders!). Proefrijden is dan het minste
wat u kunt doen. In een reiswagen die in z'n prijsklasse zijn
weerga niet heeft.

Simca 1301 Surprise, 11.525;
(incl. BTW. af importeur)

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

BROOD
Natuurlijk !

WARME BAKKER

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

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

huwelijksreporfage

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

Voor uw
vloerbedekking
NAAR.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMI N K
VORDEN ZUTPHFNSEWEG TEL.05752-1514
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Voetbal
GELUKKIGE ZEGE VAN VORDEN
OP MEC: 1-0
In een voor de rust gelijkopgaande wedstrijd heeft
de a.s. kampoen Vorden l zondagmiddag op geluk-
kige wijze een 1—0 overwinning behaald. Gelukkig
omdat de bezoekers vlak voor de rust een penalty
kregen toegewezen die echter tegen de paal werd
geknald.
Overigens stonden de defensie van beide clubs hun
rust was de stand nog dubbelblank.
mannetje zodat er weinig kansen ontstonden. Bij de
In de tweede helft was Vorden iets sterker, hetgeen
medee kwam doordat de betere konditie van de
geelzwarten een woordje ging meespreken. In de
20e minuut werd het enige doelpunt gescoord. Een
schot van Heersink belandde via één der MEC-ver-
dedigers in de touwen: 1—0 Behoudens een kans
voor invaller Hengeveld, die evenwel miste, ge-
beurde er niets meer.

VORDEN l (AFD. ZATERDAG)
WON MET 3-0
Een hardwerkend Vorden heeft zaterdagmiddag
thuis een verdiende en uiterst belangrijke 3—0 zege
behaald op Avanti. Reeds na vijf minuten werd het
1—0 dankzij een fraaie boogbal van Heyink. Nog
voor de rust bracht Pellenberg met een kopbal 2—0.
In de tweede helft hetzelfde spelbeeld met een be-
ter spelend Vorden. De uitvallen van Avanti waren
echter niet van gevaar ontbloot. Doelman Ten Ha-
ve keepte echter een prima wedstrijd. De eindstand
3—0 w-erd tien minuten voor tijd bereikt door Sloet-
jes.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma voor de v.v. Vorden ziet er voor a.s.
weekend als volgt uit: zaterdag Vorden l—SKVW 2
en Vorden 2-SKVW 5. Zondag: Vorden 4-Lochui-
zen 1; Vorden 5—Sp. Brummen 5; Vorden 6—Ratt
3; Vorden 7—Loenermark 5.

A.s. zondag speelt Ratti l thuis tegen Socii 1. In
deze belangrijke wedstrijd gaat het om de bezettinj
van de bovenste plaats in de afdeling.

Touwtrekken
ZOMERCOMPETITIE START 4 APRIL
Als de vertekenen niet bedriegen zal de zomercom
petitie van de Nederlandse Touwtrekkers Bond di
seizoen bijzonder belangrijk worden. Met het oog
op de Wereldkampioenschappen Touwtrekken, die
in de tweed helft van september 1975 in Doetin
chem worden gehouden, zullen alle ploegen hun
beste beentje voorzetten een zogoed mogelijk resul
taat te behalen.
Overigens is tijdens vergaderingen van wedstrijd
kommissie of hoofdbestuur nog niet uit de verf ge
komen of men een selektieteam of een klubkam
pioensteam namens de Nederlandse Bond in de 640
en/of 720 kg klasse zal afvaardigen.
Door de wedstrijdkommisie zijn inmiddels de data
vastgesteld waarop de zomertoernooien zullen wor
den gehouden. De drie kompetities zullen voortaan
gescheiden worden in: kompetitie-, beker- en in
doorwedstrijden. De verenigingen, die vorig jaar
geen toernooi hebben gehad zullen voorrang heb
ben bij de toewijzing door de wedstrijdkommissie,
april; zondag 4 mei; zondag 18 mei; zondag l juni
De data zijn als volgt: 640 kg en catchklasse: 20
zondag 15 juni; zondag 29 juni.
720 kg, 560 kg en jeugdklasse: zondag 27 april; zon-
dag 11 mei; zondag 25 mei; zondag 8 juni; zondag
22 juni en zondag 6 juli 1975.
Voor elke kategorie zijn dus in totaal zes toernooi-
dagen vastgesteld.

Volleybal

Waterpolo
GELIJKSPEL VOOR HEREN VAN VORDEN
De heren l van Vorden speelden zaterdagavond in
Eefde tegen Neptunes en behaalden een 3—3 gelijk
spel. In een gelijkopgaande strijd kwam Vorden
door een verdedigingsfout met 0—1 achter. Hemm)
Oudsen zorgde in de eerste periode voor de stam
1-1.
In de tweede periode wederom een gelijkopgaande
strijd, waarbij Mengerink en een Neptunes-speler
uit het water werd gezonden. Dit feit herhaalde
zich even later opnieuw, waarna in de derde perio
de beide spelers wederom het water werden uitge
zonden en nu voor de rest van de wedstrijd. Intus
sen waren de Arnhemmers tot 1—3 uitgelopen.
In deze derde periode had Mengerink, alvorens van
het „tapijt" te verdwijnen de achterstand tot 2—3
gereduceerd. In de vierde periode was Vorden ge-
Het was uiteindelijk Rikkerink die met een juweel
dwongen een verdedigende houding aan te nemen
van een afstandsschot de partijen definitief naast
elkaar bracht: 3—3.

VORDENSE DAMES iWONNEN MET 5-3
De dames van Vorden behaalden zaterdagavond
verdiende 5—3 zege op WW uit Winterswijk.
Reeds in de eerste helft legde Vorden de basis voor
de oveerwinning. In die periode gaven Jet Smit en
Gerda van Dijk Vorden een 3—0 voorsprong. De
Winterswijkse dames konden hier niets tegenover
stellen.
Na de pauze ging de strijd gelijk op. Eerst was het
WW dat inliep tot 2—3. De doelpunten vielen
hierna achter elkaar, waarbij Vorden uiteindelijk
dankzij Jet Smit en Gerda van Dijk de 3—5 winst
naar zich toe trok.

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge damcompetitie van de Vorden-
se damclub DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld: Harmsen-Nijenhuis 2—0; Grotenhuis-A.
Wassink 2-0; Van Dijk-Hoenink 2-0; Rossel-
Scheffer 0—2; Klein Kranenbarg—Oukes 0—2; Tee-
rink—A. Wentink 2—0; Wiersma—Ter Beest 0—2;
Masselink—Abbink 1 — 1.
Klein Brinke—Ruessink 1—1; Graaskamp—Reuver
0-2; Boudri-Gosselink 2-0; Abbink-Van Oei 0-
2; Beeftink—Bargeman 0—2; Lammers—Postma 0-
2; Abbink—Klumpenhouwer 0—2; Bargeman—
Steenbreker 2-0; Graaskamp-Van Oei 0—2; Post-
ma—Bargeman 0—2; Lammers—Beeftink 0—2; Bar-
geman—Schipper 0—2.

Paardensport
Op de gehouden streekwedstrijd voor pony's te
Ruurlo behaalde Henny Steeman met „Bruntje" de
B2-proef dressuur, hetgeen promotie naar de L-klas-
se betekende. Elly Kuypers slaagde met haar pony
„Ritsje" voor de Caprille (dressuur-springproef).

HERSTEL VOOR DASH EN WIK
In de volleybalkompetitie van De IJsselstreek kring
Zutphen hebben de „groten" uit de dames- en he-
renpromotieklassen hun leidende posities versterkt.
Hansa 2 drukte genadeloos door tegen Isala 3 (3-1)
en is bijkans zeker van de titel in de kampioens-
poule van de herenpromotie-klasse. In de B-afde-
ling herstelde Dash uit Vorden zich door een ecla-
tante 3—0 zege op de V en K-reserves.
In de kampioenspoule van de damespromotie-klas-
se werd de topwedstrijde tussen het leidende Isala
3 en runner-up SVS l een 2—2 gelijkspel. Verras-
singen waren er in 4e lagre regionen, waar in he-
ren 2 Aktief een onverwachte 0—3 nederlaag tegen
Valto 3 raoeest incasseren.

Heren promotieklasse
De tweede kompetitiehelft is al een heel eind ge-
vorderd, waardoor koploper Hansa 2 binnen niet
te lange tijd de kampioensvlMkkan hijsen. In de A-
poule van deze klasse slaagl^P de Zutphenaren er
opnieuw in om een tegenstander de punten af te
snoepen; Isala 3 dat na 15—8 voor Hansa zich kra-
nig herstelde en met 12—15 de balans in evenwicht
bracht, „zakte" hierna ineen en met 15—0 en 15—4
ging de zege naar de ZutpMksse reserves, die nu
aan kop gaan met 32 puntSW.iit 17. Opmerkelijk
was het goede spel van Dash uit Vorden, dat in V
en K 2 weliswaar geen gemakkelijke „prooi" had,
maar toch de volle winst behaalde: 3—0; setstanden:
15-10, 17-15, 15-11.

Dames promotieklasse
In de kampioenspoule krijgt het leidende Isala 3
steeds meer tegenstand. SVS l, dat de tweede plaats
bezet, slaagde er in om een kostbaar puntje op de
Deventer ploeg te behalen, door een 2—2 gelijkspel.
In theorie kan SVS, dat een wedstrijd minder heeft
gespeeld en vier punten lager staat, de titel beha-
len. In de Hanzehal was het spannend tussen Wilp
l en Wilhelmina 2, die eveneens tot een puntenver-
deling besloten: 2-2 (setstanden: 15-6, 15-17, 8-
15, 15—6). Hansa l klom een behoorlijk eind op de
ranglijst door een fraaie 3—0 zege op V en K l (15—
9, 15-7, 15-7).
In dee degradatiepoule ging Olympia 2 er onder-
door tegen Salvo l, dat een 0—3 eindstand bereikte.

Dames eerste klasse Zutphen:
WIK uit Steenderen herstelde zich voor tref f lijk en
kwam tegen Hansa 3 tot een fraaie 3—0 zege. Harf-
sen l was aan zijn stand op de ranglijst (tweede),
verplicht te winnen van Valto: 3—0.

Heren eerste klasse Zutphen:
Bruvoc 2 bleef in de running door Hansa 6 met

O te verslaan. In de staart wordt de positie van
Harfsen l en DVC/Sparta 2 steeds slechter; Harf-
sen verloor met 1—2 van Hansa 5 en de Dierense
reserves bleven hekkensluiter door met 2—1 de pun-
ten aan Lovable te geven. De derby tussen Wilhel-
mina 3 en Hansa 4 eindigde met 1—2 in het voor-
deel van de Hansa-spelers.

Heren tweede klasse Zutphen:
Aktief heeft de aansluiting op koploper Voorst ver-
loren door een onverwachte nederlaag (0—3) tegen
Valto 3. Dash 3 vormde geen probleem voor leider
Voorst, dat dank zij 0—3 tegen de Vordenaren de
weg naar het kampioenschap open zag gaan. Bru-
voc 3 gaf DVO uit Keijenborg geen schijn van kans:
)-3, terwijl Valto 2 met dezelfde cijfers won van
Wilhelmina 4. WIK 3-Voorst 2 werd 2-1.

Een mooien zondag
t Was toch een uutgezochten dag, den eersten zon-
lag in meert. Ut was niet bezunder warm, maor ok
neet kold. De veugelties f lu i ten net of ut mei was.
n ut plantsoen leep ut druk met mensen die ok al

bli'j lekken dat ze d'r es uut konnen. Mensen die
amilie op bezuuk hadden, mensen met kinder,

mensen met een hundjen en mensen die allene lie-
pen.
k zegge tegen de vrouw: „Wat gaow doen, een en-
le fietsen of met de auto d'r uut? Um te fietsen is
l'n op den vlakken nog n-et wind genog."

At et stille van wind is fietse wi'j volle liever, auto
iejen is goed a'j hier of daor wac/en wilt. Maor
•etir nut of plezier is ut een waardeloos dink. En
odoende zatte wi'j te rikraon wat of ut waezen zol.
Vlaor ut hoeven al neet meer. Ik had ut pas ezeg
>f d'r heel een auto stille. Mien oldsten breur met

zien vrouw stappen d'r uut. Zie hadden dezelfde
gedachten ehad azze wi'j. Dat ut jammer was um
met dat mooie weer allene in huus te blieven zit-
ten. At ze effen later waarn ewes wazze wi'j mis-
schien bi'j eur ekommen .
De vrouw hef eers maor es een köpken thee ezet
en ut laatste ni'js wier besprokken. Totdat ik zegge:
„Laow toch es opstaon, ut is d'r buuten zo mooi."
De vrouwluu bleven eers nog wat naopraoten, maor
wi'j stonnen al gauw buuten. Kieken naor de men-
sen en luustern naor de veugeltjes.
Zo in ens sprok ons een dame an. Zie kek naor ons
en naor een paar potte met bloemen en planten.
„Meneer," zeg ze, „mag ik es vragen, heeft die Ole-
ander de hele winter buiten gestaan?"
Met de beste wille van de waereld zol ik ut net kön-
nen zeggen. D'r stonnen meer dinge. Ik wis ens neet
wat 'n Oleander was. Ik zegge: „'k Wet van bloe-
men neet volle af. Ik zal de vrouw effen roepen."
De deure was los bli-even staon, de vrouw had eur
al eheurd, zodat ze niet van achteran hoeven te
vraogen.
„Ja, mevrouw, die Oleander heeft de hele winter
buiten gestaan." „Die zit nog zo mooi in het blad,"
zei mevrouw weer. „Ik had de mijne binnen gezet
en die is helemaal kaal geworden."
Mien breur kan soms wonder uut den hoek kom-
men, maor ut is een kearel waor ie op rekkenen
kunt. Met een kleurpotlood en at e de blote kop
hef, a'j begriept wat ik bedoele. En dat wil e ok bes
wetten. „O, mevrouw," zeg e en nom metene de
pette af, „ik hebbe van 't winter ok volle binnen
ezetten en nou moj mien toch es zien . . . . ! "
Mevrouw begrep ut metene en lachen helderop.
Wi'j lachen ok. De mensen op de weg kekken of ze
dachten: „wat hebt die toch te lachen".
De dame ging wieter. Ut zunneken scheen en de
v-eugeltjes fluiten gewoon deur. Ut was toch een
mooien dag, den eersten zondag in meert

den Oom

Berlijnse jeugd zoekt
vakantie-adressen
Pax Christi Kinderhulp, dit jaar het koperen be-
staan vierend, nodigt enige honderden Nederland-
se gezinnen uit West-Berlijnse kinderen de gelegen-
heid te geven échte vakantie te beleven in ons land.
Er wordt op gerekend dat l jul i twee treinen bij
Oldenzaal kunnen binn-enrijden, elk gevuld met ca.
800 kinderen tussen de 5 en 18 jaar. Tot 8 augustus
komen zij hier de broodnodige ontspanning zoeken,
die zij in hun eigen stad moeten missen, enerzijds
omdat de vri je ruimte nagenoeg ontbreekt, ander-
/ijds omdat zij in omstancj^^eden verkeren die 'n
zorgeloze vakantie onmogejpt maken.
Is de situatie daar in Berlijn, zo'n 700 kilometer
van ons huis, dan nog /.o ernstig? is een telkens
weerkerende vraag. Ja! is het antwoord van de Kin-
lerhulp-organisatie en de akti-e in Berlijn zelf. Aan
het politieke front l i jkt edÉkreedzame status quo
aereikt. Maar dat eiland, cl?mierenhoop van mil-
joenen Berlijners en in honderdduizendtal aanwe-
zige gastarbeiders, temidden van de DDR, kent
schrijnende toestanden.
De triestheid van de muur spreekt de Berlijners niet
meer zo sterk aan — ze hebben /.ich er van afge-
wend — maar de geisoleerde ligging zorgt voor dui-
delijke sporen in de Berlijnse samenleving. Delen
van de stad verpauperen. In half ingestorte huizen,
die vielen in de slag om Berlijn, woont hier en daar
nog een gezinnetje. Vrijheid, blijheid, jawel(!) Re-
denen voor de Stichting Pax Christi Kinderhulp
door te gaan met de aktie. Dat betekent: kontakt
met de vaste vakantiegezinnen, maar ook werven
an nieuwe adressen om te bereiken dat elk jaar

lan het begin van de zomer 1600 jonge Berlijners
/ijf weken naar Holland kunnen komen. Samenge-
werkt wordt met gelijkgestemde organisaties uit om-
ingende landen en het eigen land. Zolang de Ber-
ijnse kinderen een beroep doet op deze ideële in-
tellingen gaan ze door
iet aanmeldingsadres in deeze streek is: A. J. Ver-
^-eij, Van Heemstrastraat 4, Zutphen, telef. 05750-
4680 of 05759-1523.

PETIT-RESTAURANT

„De Rotonde"
vraagt:

flink meisje
normale werkweek

ANWB bondsrestaurant N. H. A. v. Goethem
Kerkstraat - Vorden Telefoon 05752-1519

Mevr. POELGEEST, Enzerinckweg l, zoekt voor zo
spoedig mogelijk hulp ia de huishouding/werkster
voor enige halve dagen per week. Voor nadere inl.:
mevr. Idema, Reeoordweg 8, tel. 6814.

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 NW

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:
15 Feestavond Kranenburgs Belang
15 Bal voor gehuwden en verloofden in café-

rest. „'t Wapen van 't Medler"
17 Diagnosetest EHBO
18 Oprichtingsvergadering tennisvereniging

in zaal Smit.
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
12 Dropping Buurtver. Delden
15 Lezing NCVB in zaal Eskes
15 Jeugdcentrum: Nutsavond acupunctuur
17 Hervormde vrouwengroep Wildenborch
22 Hervormde vrouwengroep Linde
23 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

Mei:
20
21
31

Jaarvergadering NCVB in zaal Eskes
Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
Uitvoering Nutsblokfluit en Melodika in
het Jeugdcentrum

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
7 Kegelavond Bmntver. Dekkn

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

Voor echte

Luxaflex
naar uw dealer

Duurzaam, dekoratief en praktisch

WONING) MPICHTING
'RCN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Hendrik Jan de Tuinman adviseert: ook voor uw nieuwe

GAZONMAAIERS

,te. Henk van Ark
gerenomeerde en bekende merken verkrijgbaar Telefoon 1554



Naar dat feestje van
de zaak kunt u best in

'n gemakkelijk pak ,vindt
Visser

Stijlvol blazerkostuum
• In Diolen/wolf289,-

* Uni shirt in
l aktuele kleuren f 26,90

Omdat mannenmode helemaal nïet zo opgeprikt hoeft.
"Andere tijden, andere mode... Voortaan kan 't best lekker los
en luchtig. Gewoon even bij ons binnenstappen om er weer

"gemakkelijk en bij-de-tijds gekleed weer uit te stappen. Tot ziens. ,

-mode voor mannen-omdat de tijd verandert.

VORDEN - TEL (05752) 1381

MEDEDELING
Gazelle Rijwielfabriek B.V. te Dieren

verklaart hierbij dat onderstaande firma in
het bezit is van de officiële aanstelling als:

©GAZELLE DEALER
Dat betekent dat u op dit adres bent verzekerd

van vakkundig advies en optimale service.
Dat betekent óók, dat u daar een keus

kunt doen uit de vele modellen, uitvoeringen
en kleuren die het 1975 programma van.

Gazelle biedt.
Als u van plan bent een nieuwe fiets

te kopen kan deze mededeling voor u van
belang zijn, dachten we...

Zutphenseweg - Vorden
Telefoon 1256

Gazelle Rljwlelfabrlek B.V. te Dieren.
Qezelle fietsen hebben Vredestein banden.

Voor uw autorijlessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hllferink, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk Instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. O. Tragter, tel. 1256

SHIHAB MAGIC
(Arabische Volbloed Hengst)

staat ter dekking voor een beperkt
aantal merries.

STOETERIJ „DE HESSENKAMP"
Kerkhoflaan - Vorden - Tel. 05752-1736

Vooraf bespreken a.u.b.

PROFITEERT HIERVAN!

25% korting
op alle voorradige

BH's
Pantybroekjes enz.

daar de afd. Foundations uit
ons assortiment wordt
genomen

IcHliel en mode

/choolclermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vordert

Laaf nu uw zonwering opmeten

Wij bieden u:
* Zonneschermen,

sierlijk en schaduwrijk
* Jalouziegordijnen,

kleurrijk en sfeervol
* Aluminiumjalouziën,

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

VORDENS
HUISVROUWEN ORKEST

Op woensdagavond 2 april 1975
geeft het V.H.O. een avond

speciaal voor bejaarden en
gehandicapten

in zaal Smit. Aanvang 19.30 uur.
Toegang gratis.

Voor even t. vervoer graag melden van 12 t.m.
26 maart bij mevr. Besselink, 't Hoge 14, tel.
2125; mevr. Eenink, 't Kerspel 11, tel. 2025;
mevr. Meyer, Dr. Lulofsweg 18; mevr. Jur-
riëns, 't Hoge 43 en mevr. Bergen Henegou-
wen, H. K. v. Gelreweg 36.

Het Bestuur

ZATERDAG 15 MAART A.S.

voor gehuwden en
verloofden
Muziek: THE MOODCHERS

aanvang 19.30 uur

t Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

A.s. dinsdag 18 maart

DE GEHELE DAG GESLOTEN
LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK

Uw vakmarvbloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05702.1334

REKLAME
vrijdag en zaterdag

Parijse soezen
met slagroom en kersen

BANKETBAKKERIJ

J.Wiekart
Telefoon 1750

Voor

RADIO-EN
TELEVISIE-PROBLEMEN
Eigen servicedienst

FA. BREDEVELD
fWeg naar Laren 56 Telefoon 13813

NU OF NOOIT I I I !

'n Grandioze stunt met afzuigkappen

ATAG AFZUIGKAPPEN
(met Kema-keur)

Met ingebouwde verlichting, 2 afzuigsnel-
heden en verwisselbaar filter. Eenvoudig
zelf te monteren. Kompleet mat 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).

DOE HET ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6, tel. 05752-1486

BOUWVAK N.K.V. afdeling Vorden

PAASVERZILVERING
Gelegenheid is 14 maart vrijdagavond van
19.00-21.00 uur Smidsstraat 10.

De Plaatselijke Vertegenwoordiger

LEUK KADO
op Recepties

Openingen

Bruiloften

Ziekenbezoeken

een Paasei
hoort er bij!

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

WEEKENDAANBIEDING

Gebloemde
Damesslips
zeer goede kwaliteit

4 stuks .. 10,-
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
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