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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Ik hebbe wel ezegd
Ik hebbe et wel ezegd, dat is goedkope wiesheid ach-
teraf, daor kuj met in de gaten lopen. Maor veur
disse keer kan ik et toch niet laoten. Daor is een
Amerikaanse professor ewest. die hef, volgens de
krante, ezegd dat wassen ongezond was. Dat mensen
die van buuten een betjen vettig wazzen feiteluk
schoonder waren dan die zich geregeld wassen.
Juust dat leugsken vet was zoo neudig. Et zol dan
met de mensen net weazen as veur 50 jaor met de
melkbussen. 'Witter as wit' was nog niet uutevonden
maor sommige boerenvrouwluu wollen de melkbussen
blanker as blank hemmen. Glimmen mossen ze! En
dan maor met schoerzand d'r op. Maor et hielp niet
die geschoerde bussen begonnen et eerste te roesten.
Et buutenste leugsken wier d'r met beschadigd net as,
nao at die professor zegt, bi'j de mensen met dat
wassen.

'l Is al jaoren eleen, ik lei in 't ziekenhuus. Op een
vroggen margen kwammen de zusters weer op de ka-
mer um ons te wassen. Ik was nog slaoperig en zei
Foi zuster buj daor al weer, wat maakt i'jluu oew
toch druk met ons, sukkels daw d'r bunt. 'Dat zal
wel moet' menen ze. Toen kreeg ik zin um met eur
te praoten, gewoon veur de gein een betjen te narren.
Dat kri'j vanzelf a'j altied op bedde ligt. Tk zegge:
'Motten?' dat wassen, daor is ook een hoop bi'jgeleuf
bi'j kiek maor es in de natuur, welk kreatuur was ik
now, en dat wilde grei schealt nooit wat!' Wat wou
u dan. vroeg de zuster weer.
Ik mos gauw wat uutdenken um an de praot te blie-
ven. Schoeren net as de beeste an een boom, dat vind
ze veur de mensen ook nog wel een keer uut. Kiek
maor es bi'j een boer waor ze machinaal melkt.
Zo'n vacuumleiding maakt ze later ok in ziekenhuu-
ze. Bi'j ieder bedde een dop um de bossel met de
slange op an te sluuten. In de tied da'j now water
and raagt hè'j dan de patiënt al helemaole afebosseld.
Alle losse heure en schilvers vliegt deur de leiding
naor een sintelvuur, gin ummezien meer nao!

Ik vuulen dat et goed liep en fantaseren nog wat deur.
As de patiënten klaor bunt wud de boel umeschakeld
en kump d'r druk op de leiding dat is veur de ven-
tilatie. Wi'j daor zin an hef krig de bossel en dreajt
de knoppe umme, dan krig e frisse loch van buuten
anezaogen. Maor dat alles kump voort niet.
Straks at de mensen iets meer ontwikkeld wodt. At
ze later es een nij ziekenhuus zet is dr meschien kans
op. De zuster schudden es met eur heuf, net of ze
dach 'Wat ben jij toch een fantast'! En dan had ze
ook wel een betjen geliek, et was meer veur tiedver-
drief dan vestandige praot.
Toen later de dokter rond kwam bleef e nog effen
bi'j mien bedde staon. 'En jij vindt wassen uit de
tijd'? vroeg e. Wi'j hebt dr' allebeide um elachen,
maor ak um nog es tegenkwamme zok zo de krante
veurholen en zeggen: 'Hi'j et ook eleazen van dat
wassen'? ik hebbe et wel ezegd.

d'n Oom

Uitvoering
Onder dirigent Wolters en instrukteur Hilferink gaf
de muziekvereniging en drumband Concordia haar
jaarlijkse uitvoering in het nut.
Voorzitter Grootbod heette bijzonder welkom wet-
houder Bannink. De belangstelling voor deze avond
was verder goed te noemen. Voorts werden allen die
er aan mee hebben gewerkt de vereniging in zulke
prachtige uniformen te krijgen, hartelijk bedankt.
Het viel tijdens het muzikale gedeelte op. dat de ver-
eniging onder Karel Wolters snelle vorderingen maakt
en wel zo dat men spoedig hoopt aan konkoursen
deel te kunnen nemen. De drumband liet zich 3 x
horen en wel zo. dat het nut op z'n grondvesten
trilde.
De aanwezigen werden na de pauze enige uren in de
ban gehouden door Vordens Toneel met het koste-
lijke stuk 'De Vergeten Dochter'. De rollen waren u i t -
stekend bezet en vooral een pluim op de hoed van
Schuppers (Egbert Mezendaal) en Hilferink (z'n korn-
pagnon Arnold Botermans) is niet misplaatst.
De voorzitter benadrukte in zijn dankwoord nog eens
'/oekt in den vreemde niet wat eigen plaats u biedt'
dat vergezeld ging van een bloemstuk voor alle ak-
teurs en regisseur Holsbeeke. De grime van de heer
Jurriëns uit Arnhem was keurig verzorgd.
Een gezellig bal besloot de avond waarop Concordia
niet trots mag terugzien!

De afd. Vorden kwam in zaal Smit voor de maan-
delijkse bijeenkomst bijeen om te luisteren naar ma-
joor van der Veer docent bij de rijkspolitie.
Mevr. Besselink-Kunst presideerde voor het eerst de
avond waarin zij het bestuur voorstelde en een spe- •
ciaal woord van welkom richtte tot de heer v.d. Veer. i
De lieer v.d. Veer week in de oorlog uit naar Enge- '
land waar hij een opleiding kreeg bij de geheime \
diens t . Hij vertelde over de geallieerde intocht na de '
bevrijding wat hij persoonlijk beleefde.
De presidente deelde mede dat het jaarlijkse reisje j
naar de Floriade te Amsterdam zal worden. In juni ;
wordt er een fietstocht gehouden. Verder zal de vol-
gende avond verzorgd worden door mevr. Snel hoor-
spelaktrice van de NOS.

Weinig belangstelling
voor hoorzitting gemeente Vorden

Voor de hoorzitting woensdagavond in het jeugdcen-
trum belegd door het gemeentebestuur bestond weinig
belangstelling, hetgeen B&W. sekretaris Drijfhout de
heer v.d. Broek en de heer v.d. Peyl teleurstellend
vonden.
Ondanks het geringe aantal belangstellenden werden
er toch enige interessante vragen uit het publiek ge-
steld. Geïnformeerd werd o.m. naar een fietspad van
de Lindeseweg naar de Oostelijke rondweg (beide zij-
den van de weg) met het oog op de schooljeugd
Burg. van Arkel antwoordde dat men hiermee bezig
is en een prov. bijdrage probeert los te peuteren.
'Indien de subsidie niet los komt zal ik voorstellen
of de gem. Vorden het zelf niet mag financieren, ui-
teraard moet de raad er dan in gekend worden'.

Resteniinint>s[)lan Brinkerhof broodnodig

Naar aanleiding van vragen over dit bestemmingsplan
deelde burg. van Arkel mee, dat dit plan hoog nodig
is. De inwoners van Vorden krijgen dan gelegenheid
om te kijken hoe het wordt.
Gevraagd werd om een max. snelheid op de weg
achter Trouvee. De minister is voorgesteld de Ooste-
lijke rondweg voorrangsweg te maken.

Vordense Beek

De opmerking 'dat de Vordense Beek meer weg heeft
van een riolering' noemde de heer van de Broek een
zaak van het Waterschap. Men heeft wel de bedoeling
meer water in de beek te laten lopen, doch eerst moet

Jong Gelre
De afd. Almen. Laren, Lochem. Vorden en Warns-
veld hielden een quiz-avond in zaal Smit, waarvoor
goede belangstelling bestond.
De verschillende spelen zoals^fc<-spelletje, schimmen
spel enz. stonden onder goecrc leiding van de heer
Kelblink uit Nijmegen.
Laren bleek na afloop de meeste punten te hebben
verzameld en won de wisselbeker.
Verder werd meegedeeld dat 27 maart een exkursie
wordt gemaakt en dat 8 apÉfcte Almen een dans-
avond wordt gehouden. Met een woord van dank aan
alle aanwezigen werd besloten met een gezellig dansje.

Jeugdsoos
De werkgroep Amusement organiseert zaterdag het
optreden van Group 1850. Group 1850 werd in 1966
opgericht en bestaat uit Peter Sjardin lead-vocal, or-
gan, special effects; Dave Duba sologuitarist; Dolf
Geldog bass-guitaar en Paul van Wageningen drums.
Van de oorspronkelijke formatie zoals die in 1966 is
opgericht zitten alleen Sjardin en Duba nog in. de
groep. Men heeft een zestal singles en een tweetal LP
opnamen gemaakt waarvan Paradise Now wel de
meest suksesvolste is geweest (25000 verkocht).

Op dit moment is men druk bezig aan de 3e LP Miss
Molly die half april op de markt komt.
Group 1850 speelt muziek in de stijl van Pink Floyd
en de Soft Machine. Ze zijn ook in Duitsland en in
België graag geziene gasten.
De drummer van Wageningen is pas 17 jaar (leerling
van Martin van Duinhoven) en wordt nu al gerekend
tot de beste van Nederland.
(Zie advertentie).

de zuivering te Lichtenvoorde klaar zijn. Niettemin
zullen wij kontakt opnemen met het waterschap, aldus
de heer van de Broek.
In de buurten rondom Vorden is veel rommel langs
de weg te vinden. Burg. van Arkel deelde mee, dat
men probeert om ook hier vuilnis op te halen; er zul-
len echter dan wel financiële bijdragen uit dit ge-
bied moeten komen. Wanneer de gemeente het vuil
gaat ophalen denkt men op een gegeven moment 'gooi
maar neer. de gemeente haalt het wel op'.

Forensengemeente
In Hengelo blijkt dat er van iedere 4 gebouwde wo-
ningen er één is voor iemand uit een andere gemeente
Uit de vergadering vroeg men of de woningen in Vor-
den voor 'de gewone man' niet te duur zijn. De burg.
antwoordde dat 'wanneer je grond hebt (momenteel
is er die niet!) dan moet je die niet renteloos laten
liggen'. Aangezien Vorden een soort forensengemeen-
te is neemt de vraag van buitenaf naar woningen in
Vorden toe.
Zonder 'import' kan men financieel niet rond komen
alleen sociale woningbouw wordt te duur, aldus merk-
te wethouder Gerritsen op. De heer Gerritsen merkte
verder nog op, dat de woningen in plan Brinkerhof
boven de f 200,- komt te liggen. In verband hiermee
is doorstroming onontbeerlijk, omdat de jeugd met
vaak mindere salarissen, ook wil trouwen.
Ik vind het daarom teleurstellend dat de doorstro-
ming nog steeds niet op gang is gekomen, aldus de
wethouder Gerritsen.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

Weer kerkdiensten in Hervormde kerk
De opknapbeurt in het interieur van de plaatselijke
hervormde kerk is nu zover gevorderd dat het kerk-
gebouw weer gebruikt kan worden voor de ere dien-
sten. Dat wil niet zeggen dflkhet karwei al helemaal
klaar is.
Maar het stukadoor werk is gereed. En dat geeft al-
tijd al heel wat rommel. De muren en gewelven zien
er weer helder en fris uit.
Samen met de koster en zijn vrouw hebben leden van
de Vrouwenvereniging het kerkgebouw schoon ge-
maakt. (Ook timmerwerk aan banken en deuren is
gereed gekomen).
De nieuwe voetverwarming moet nog aangebracht
worden alsmede enig schilderwerk om het geheel goed
bij te werken. Op de paden komt nieuwe vloerbe-
dekking. Ook de kerkeraadskamer krijgt een goede
beurt. Zondagmorgen (palmzondag) vindt de beves-
tiging van nieuwe lidmaten plaats. De beide plaatse-
lijke hervormde predikanten hopen samen deze dienst
te leiden.

Geen zondagsschool a.s. zondag
In verband met de bevestiging van ca 50 nieuwe le-
den in de hervormde kerk op zondag 26 maart is er
dan geen zondagsschool.
Enkele leiders en leidsters zijn in deze dienst be-
trokken.

Dienst in kapel Wildenborch
Er is zondag 26 maart (4e zondag van deze maand)
ook dienst in de Wildenborch. Dr A. van der Hoeven
uit Barchem hoopt daar de dienst te leiden.

JAN OOSTER/NK KRIJGT
5WPPORTERSVERENIGING .'
Eind 1969 kreeg Jan Oosterink bij hel behalen
van het Ned. Kampioenschap in de 250 cc van
Importeur van Dijk van de Maico een nieuwe
motor, waarmee hij een niet zo goed jaar tege-
moet ging. Vorig jaar werd hij 4e; kampioen
werd l.ammers uit Schijndel. Deze 4e plaats gaf
Jan had echter recht op een Hnr (deelname int.)
In j un i en april rijdt hij met mecanicicn Boes-
veld in Frankrijk.
In Harfsen knalde hij tegen een boom. waar-
door hij met machinepech de strijd moest sta-
ken. Er volgen nog 4 ritten voor het kampioen-
schap dus Jan wil wel doorzetten. Tevens start
hij t i jdens de Grand Prix 250 cc meetellende
voor het wereldkampioenschap.

Supportersvereniging
Gedurende de laatste jaren is Jan verzekerd van
een schare supporters. Op initiatief van de heer
Bos kwamen afgelopen week een stel mensen
bijeen om te proberen een supportersklub op te
gaan richten.
In overleg met het bestuur toonde men zich al
direkt enthousiast, aldus de heer Bos. 'Jan heeft
nu een internationaal startbewijs dat hij kreeg
door keihard werken'. Geld speelt echter ook
bij de/e sport een grote rol. Jan verdient dat hij
wordt gesteund, want er zijn hoge onkosten.
Lees de advertentie elders in dit blad,
waar men zich bij de volg. heren kan opgeven:
Bos, de Haar 14; Eggink, Ber.v.Hackfortweg 43
Aartsen, Stationsweg 8; Hulshof. Boonk 29; en
Wenting, Aralstation allen te Vorden. Het ko-
mité rekent op flink wat steun!

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdienst

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds J. H. Jansen en ds J. C. Krajenbrink
Openbare Geloofsbelijdenis en bevestiging nieuwe
lidmaten

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur Dr A. van der Hoeven (Barchem)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds N. Schelhaas uit Lochem

R.K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Het telefoonnummer van zuster v. d. Schoot is gewijzigd
het is geworden: (05752) 2179.
Het telefoonnummer van het Groene Kruis blijft 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tel. (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 'a avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1408
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, .Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE., .
STAND

Geboren: Yvette d. v. J. H. F. ten Barge en D. H.
de Greef; Hermina Gerdina d. v. R. van den Vlekkert
en W. G. Visschers; Steven z.v. J. H. M. Eckhardt
en J. Groot Jebbink.

Ondertrouwd: W. T. Tijssen en Z. Stokkink.

Gehuwd: F. S. A. Wissink en A. T. Geurts;
A. B. M. Overbeek en A. H. G. Buijl.

Overleden: Bil.'Joppa oud 79 jaar, echtgenoot van
J. van der Zande.



Ibers
SUPIRMARKT

PRESENTEERT:

VOOR DE SCHOONMAAK!

Royale ZEEM
NU

VERSE KASSP1NAZIE

kilo 98

SLA EN KOMKOMMER

samen 98
JONGE KRIELAARDAPPELEN

kilo 98

PANKLARE RODE KOOL

500 gram 39

HARDE UIEN

5 kilo 98

HEERLIJKE JAFFA SINAASAPPELEN *f\f%
± 2 kilo 198

CONFERENCE fijne hondpeer

kilo 98

LITERBLIK

VAN 7.49 VOOR

Herschl

VRUCHTEN-

LIMONADE 89

Elke 2e fles

49

Herschi

UP

per fles

Elke 2e fles

79

49

Superfine

SLASAUS

grote fles

van 729 voor

105

Onze bekende

SHERRY

per fles f 3.95

Bij 3 f/essen

999

D/v. soorten

SUNNY

FLOWER-
WIJN

per ffes

225

D/v. soorten

4rosa WIJNEN

met brandewijn

van 3.45 voor

198

s liWWSMMMMM/WWWy^^ l!IIIH<Î HHmiH«Wm<^

COLORNO

KOFFIEMELK
UTERFLES VAN 775 VOOR

t
t-

UIT ONZE DIEPVRIES

FRIKI HAANTJES 29S

Friki

FRIK4NDELLEN

4 stuks

van 98 voor

09

Friki

BITTERB4LLEN

pak a 7 0 stuks

voor

69

Friki Friki

KROKETTEN c/»>0/a'a

PUDDING

pak a 5 stuks
grote schaal

voor van 3.75 voor

85 325

PATATES

FRITES

7000 gram

van 7.69 voor

129

Liferblik

APPELMOES

79

Elk 2e blik

40

SPRITSKOEKJES £9

Profiteer nu!

Grote rol

PRfNCE FOURRE

van 720 voor

90

Grote baal

GEMENGDE

SNOEP

van 769 voor

139

Unox 3/4 literpot

TOM4TENSOEP SPINAZIE of

per blik RODE KOOL

van 705 voor voor slechts

89 69

Zak a 250 gram

WAL-

NOTEN

nu voor

98

Koopje!

AFWAS-

BORSTELS

3 stuks voor

150

Uit de slagerij
HAMBURGERS - - Q

3 stuks 148

H4CHEEVLEES HftO
300 gram I\/O

RUNDERSTOOFLAPPEN O >• O
500 gram w4O

MAGERE VARKENSLAPPEN O^O

500 gram O/ O

V>IRKENSFRIC>S1NDE^U OftO

500 gram öv/ö

HAAGSE LEVERWORST 150 gram 69

AMSTERDAMSE LEVERWORST aan stuk 250 gr. 89

BOEREN METWORST 150 gram 89

GEKOOKTE GELDERSE aan stuk 200 gram 99

Bestel vroegtijdig uw P44SROLL4DE
ledere 25e Paasrollade GR4TIS.'

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie
HEERLIJKE VRUCHTENTAART *%A(\

per stuk 249

KRENTEBROOD MET SPIJS O O C

kilogram 4ÜÜ4.O

Kijk en vergelijk!/ Q _

Populair WIT of BRUIN BROOD 85

P44SBROOD M4TZES 87 —ft

JE A CR4CKERS 09

SUIKERKOEKEN _ft

75 stuks ƒ 9

Grote zak vol SCHUIMKOEKJES ^ Q

per pak x/O



praatjes
ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24

* Telefoon 1394

Dit is het
wat u zoekt

OP DONDERDAG 23 MAART

VAN 7 TOT 9 UUR

Een fijne KIJK A VOND
waar u gezellig kunt rondneuzen. U kunt passen - U kunt informeren.

Fijn nieuwsgierig zijn naar al het nieuws wat het voorjaar 1972 brengt.

En er is veel nieuws, reken maar!

Het is een avond om te kijken - te vragen en te vergelijken.

Wij staan geheel tot uw dienst.

bij VISSER de gehele kollektie damesmantels,
blazers en broekpakken.

bij VISSER een volledige kollektie japonnen,
rokken, blouses en tuniekpakken.

bij VISSER jonge kleding in de gezellige shop.

bij VISSER de kindermode voor meisjes en
jongens.

bij VISSER de mannenmode in kostuums,
kolberts, pantalons en jassen.

U is van harte
welkom bij:

AANBIEDING!

Hulp bij de
voorjaarsschoonmaak

stofzuiger
SLEE MODEL

van 786 nu f 749.-

DRAAITOP MODEL
vanaf f 745f-

Voor werkelijke schoonmaakhulpen naar

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Jeuqdsoos Yjoe

a.s. zaterdag 25 maart

BEATAVOND

met de bekende Group 1850

In het Jeugdcentrum - Aanvang 19.30 uur

ORANJE VERENIGING
VORDEN

Leden- en
Commissievergadering

op maandag 27 maart a.s. om 8 uur
bij hotel Bakker

VOORJAAR 1972

Voor uw tuin
Gazonzaad
Gedroogde koemest
Tuincompost
Diverse soorten kunstmest
Gecreoseerde palen
Diverse bestrijdingsmiddelen

Nieuwstad - Telefoon 1232

bij VISSER 112 soorten tapijt zo uit voorraad,

bij VISSER uitgekiende modellen meubelen

bij VISSER een keurkollektie
bedden en matrassen.

bij VISSER prachtige gordijnstoffen
en vitrages.

bij VISSER en keur-kollektie
kleinmeu beien.

Noteert u het
even: a.s.

donderdag 23
maart 's avonds

van 7-9 uur

Adldas-„Rekord"
wit met groene banden,ca. 26,9O
Adldas-„Favoiït" - (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a. 1Q.5O

adidas
Wapen- en Sporthandel

steeds doeltrefftndl

Zutphensewag: Vorden

l
¥:::::

i
I
É

EMPO
RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK N.V. - VOKDEX

EMPO vraagt voor spoedige
indiensttreding:

a. rijwiel-biezer
of iemand, die in het vak opgeleid
wenst te worden.

b. jeugdige medewerkers
voor montage-
en magazijn-afdeling

Leeftijd ca 18-25 jaar

Sollicitaties dagelijks,
afdeling Personeelszaken
Enkweg 17 te Vorden

EMPO

MODE
voorjaar 1972

ir OXFORD KOSTUUMS

moderne modellen en dessins

f 198,-

* BLAZER KOSTUUMS

moderne kleuren

f 149,-

* TERLF.NKA REGENJASSEN

modekleuren

f69,-

* KOLBERTS

nieuwste modellen en dessins vanaf

f98,.

* PANTALONS

in moderne en klassieke modellen
en kleuren

f 42,50 - f 37,50

RAADHUISSTR.. VORDEN

Blik Spar APPELMOES van 75 voor 69

K11A Spar HALVARINE van 55 voor 50

Pot ROZEBOTTELJAM van 128 voor 108

Blik Spar LUNCHWORST 340 gram 138

Literfles Winner KOFFIEMELK 149

vffi 325 voor . , 1 9 8Bus TOILETAIR

Fles Spar STNAS van 92 voor 79

150 gram SNUWORST 108

ROOKWORST van 125 voor 109

Blik WORTELEN van 108 voor 98

Fles Adel Rossa WIJN van 395 voor 345

Kilo BANANEN . . 109

SPOED!

Welk vriendelijk meisje
komt ons helpen in onze supermarkt?

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DF SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

IN VERBAND MET

Goede Vrijdag
fS DE VOLGENDE WEEK MARKT OP

woensdag 29 maart
VAN 13.30-17.00 UUR

•fcv»;

Onze kanforen zijn op

Goede Vrijdag 31 maart
de gehele dag gesloten.

De avondzitting wordt verschoven naar donderdag
30 maart

AMRO-BANK

BOERENLEENBANK

NUTSSPAARBANK

RAIFFEISENBANK

Met deze schoen prolongeert
Anita het succes dat zij
vorig jaar in deze zomerse
groep behaalde. Nu gemaakt
in rustica of fijne velour. De
hoogfrontlijn met luchtige
openingen aan de zijkanten
geven deze schoen zijn
zomers aanzien en zullen u
hem met plezier doen dra-
gen. De plateu-zool die
onder deze schoen zit onder-
streept de elegantie van dit
model.

Prijs ƒ 37,95

Wij maakten voor u een
zomerschoen op een leuke
hak met sportieve zool en
u moet eens zien wat een
prachtig geheel het is ge-
worden. Leverbaar in velour-
suède in verscheidene mode-
tinten en in mat-leder, zowel
in stemmige bruine tonen als
in fantasiekleuren. Een model
waarvan u lang plezier zult
hebben.

Prijs ƒ 37,95

Schoenenhuis

JANSEN
H. SMEETS
Dorpsstraat Vorden

SUPERBENZINE

steeds goedkoper bij

KEUNE
Industrieterrein

.. vX-x -:>;-



FNOP erkende rijschool

W. C. Teger
RUURLO - Stationsstraat 18 - Tel. 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128!

Ook opgeven voor lessen bij

B. HENDR/KSEN

Noordink E 62a, Hengelo Gld.

Voor rijwielen en brommers

Kreidler v.a. f 1399,—
Zundapp v.a. f 1449,—
Gazelle-Berini v.a. f 599,—
Puch Maxi v.a. f 575,—
Puch 2-versn v.a. f 845,—
Sportrijwielen kompl. v.a. f 168,50
Kinderrijw. 4-8 jr f 99,—

Firma

J. Th. Slotboom
Kieftendorp - Telefoon 7278 Hengelo

Voor onze

Servicewerkplcrots voor Moformcrcriers

enz., zoeken wij een

MONTEUR
van ca 20-30 jaar, bij voorkeur met enige kennis van
benzinemotoren.

Gelegenheid tot solliciteren dagelijks van 8.15 uur tot
17.00 uur alsmede 's maandagsavond s van 7.00-8.00
uur.

Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch
contact opnemen (tel. 05750-5551, toestel 353)

REESINK HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

Aartsen
maatkleding voor dames en heren

Op ons atelier is plaats voor een

net meisje
dat met genoegen ons wil helpen,
mooi maatwerk te maken

STATIONSWEG 12

GEVRAAGD:

ELEKTRICIEN,

LOODGIETER EN

CENTRALE

VERW4RMINGSMONTEUR

f/crsserJ

Firma

Klein Lebbink
Baakseweg l - Wichmond - Telefoon 05754-267

Alles voor uw tuin!
Diverse soorten

lir POTGROND EN

^ SIERTUINCOMPOST

/ GROENTE- EN BLOEMZADEN

Verder alle soorten fu/ngereedschap, zoals:

TUINSPADEN
BATSEN
GREPEN
HARKEN
PLANTSCHOPJES
W1EDVORKJES
POOTSTOKKEN
SCHOFFELS

HAKJES
HANDCULT1VATOREN
GAZONHARKEN
(plastic, staal en bamboe)
SNOEISCHAREN
ROZENSCHAREN
G R ASK ANTSTEKERS
enz. enz.

Diverse soorten hand- en moformaa/ers- zoals:

Qualcasf, Fofbafe, Commodore en Wolff
in verschillend^^ifjbreedfe

wei {[00
V.L.C.

„DE GRAAFSCHAP
afdeling Welkoop-land bouwwinkel

Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

zoals reeds lang aangekondigd vindt u

2e PAASDAG

DE ECHTE

BIJ UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Kijk en vergelijk,
u zult zien,
wij hebben gelijk l

ZONDAG 26 MAART

orkest

CORDIA
HENGELO (GLD.J4

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Chr. Huishoudschool Vorden
Het Hoge 41 Telefoon 05752-1512

Aangifte van leerlingen
VOOR DE KURSUS 1972/73

Chr. School voor Lager- en Middelbaar Huishoud-
en Nijverheidsonderwijs, kent de volgende
opleidingen:

L.H.N.O.
1. Brugklas: toelatingseis 6e klas basisschool ot' overeenkomstig
onderwijs

2. 2e jaar L.H.N.O.: toelatingseis l jaar MAVO of overeenkomstig
onderwijs

3. 3e jaar L.H.N.O.: toelatingseis 2 jaar MAVO.
Dit 3e jaar L.H.N.O. kent verschillende differentiaties.

M.H.N.O.
O.V.B. (Oriëntering Verzorgende Beroepen): toelatingseis voor jongens
en meisjes 3 jaar MAVO of 3 jaar L.B.O. met T- of PT-richting.

Verder zijn aan onze school verbonden:
avondkursussen koken en naaldvakken

Aanmelding iedere dinsdag van 14.00-16.00 uur aan
de school Het Hoge 41 - telefoon 05752-1512

Aanmelden voor de brugklas vóór l april a.s. bij voorkeur
via de Hoofden van de Lagere Scholen

De direkfeur: H. J. Schut

25ste

kampioens
motorcross

HAMOVE . HENGELO Gld.

Zondag 26 maart a.s.
Circuit 't Zand - Aanvang l uur

125 cc senioren - 500 cc senioren + Int.
(kampioenswedstrijd) - /.ijsmannen senioren
+ Int.

SNOEP VERSTANDIG

EET EEN APPEL!

GOÏTDREINET

1.0MBARTS CALVIL

(JOLDEN DEHCIOUS

ledere zaterdag verkoop van 9-12 uur
in de schuur te Medler

Zaterdag l april
laatste verkoop/

Fruitteeltbedrijf MEDLER
H. HITITINK

Gevraagd per

1 mei of eerder

een net

winkel-
meisje

ALBERS
SUPERMARKT

Vorden



Donderdag 23 maart 1972

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 51

Staand v.l.n.r.: J. Bos; J. Dijkman; W. Wesselink; A. Geurds; H. Reindsen; J. Arendsen; G. Bannink. Knielend v.l.n.r.:
J. de Gruyter; H. van der Linden; Th. Mellendijk; W. Wassink; B. Hiddink; J. van Bommel en H. Hiddink.

RATTI ZATERDAG KAMPIOEN!
Het elftal van Ratti l afdel ing zaterdagvoetbal is er zaterdag-
middag in geslaagd het kampioenschap - dat al officieel in
hun bezit was - tijdens de wedstrijd tegen AZSV 5 te be-
krachtigen. Het werd een duidelijke 4—l zege op de Aalte-
naren, die tot dan tot de kopgroep behoorde. Hiermee werd
de kroon op vijf jaar min of meer pionierswerk gezet want
Vorden kende tot dan geen zaterdagvoetbal. Het is een des
te duidelijker kampioenschap omdat in deze korte kompetitie
van slechts 14 wedstrijden de nummer twee op de ranglijst
(Vorden 1) op liefst 7 punten achterstand is gezet wat wel
bewijst dat er maar één de sterkste was in deze afdeling.
Uit de tot nu toe gespeelde 12 wedstrijden behaald Ra t t i
de volle winst nl. 24 punten en heeft een doelsaldo van 60
voor en 15 tegen.

Voor de aanvang van de wedstrijd tegen AZSV bood de
aanvoerder van de gasten aanvoerder Reindsen een boeket
bloemen aan. De wedstrijd zelf kreeg al na tien minuten
spelen een ant i -k l imax toen De Gruyter op een grove wijze
in het strafschopgebied onderuit werd gehaald en voor on-
derzoek naar het ziekenhuis werd gebracht waar gescheurde
enkelbanden weiden gekonstateerd. Hij zal enige tijd in het
gips moeten toekijken naar de verrichtingen van zijn ploeg-
makkers. De fel spelende en veel overtredingen makende
A a l t e n a i c n waren er kenneli jk op uit Ratti een gelijkspel af
te dwingen, maar op deze kampioensdag voelde deze er

weinig voor om met minder dan de volle winst de wedstrijd
te beëindigen. Het werd zodoende een niet al te fraaie wed-
strijd maar Ratti wist zich door beter van de kansen gebruik
te maken toch het beste van het spel toe te eigenen. De rust
ging in met een 2—O stand door doelpunten van J. Dijkman,
die deze middag zijn direkte bewaker telkens te slim af was.
Ook na de rust bleef AZSV grossieren in overtredingen en
bracht de stand nog terug op 2—I. Ratti bleef echter zich-
zelf en nam wederom door Dijkman afstand 3—1. Reindsen
maakte tien minuten voor tijd zijn schuttersfaam waar door
AZSV definit ief naar een nederlaag te verwijzen 4—1.

Tijdens de door het Ratti-bestuur aan de spelers en hun da-
mes aangeboden koffietafel in café Schoenaker wensic
voorzitter W. Lichtenberg het elftal geluk met dit onge-
slagen kampioenschap. Hij wenste de heer De Gruyter een
spoedig algeheel herstel toe en hoopte dat hij spoedig de
R itti-gelederen weer kan opvullen in de komende kompetitie.
Hij dankte ook het elftal en leider van Vorden l dat hun
konkurienten om het kampioenschap kwamen feliciteren,
waarbij een bloemstuk werd aangeboden. Deze sportieve
geste werd zeer op pri js gesteld. Verder hoopte de heer Lich-
tenberg dat, nu het kampioenschap binnen is, de spelers er
aan mee zouden helpen een ander werks tuk te voltooien nl.
de kleedakkomodalie die midden jun i gereed zal moeten zijn.
Hierna gingen de spelers en dames aan ta fe l waar /.ij zich
de koffietafel goed lieten smaken.

Meisje,
ga je dit jaar de school verlaten

en zoek je een leuke baan, waar je
je hele leven plezier van zult hebben
kom dan eens bij ons kijken
(b.v. in de paasvakantie).

Naast een xoed loon bieden we je:
een premie spaarregeling,
voor meisjes van 15 jaar een opleiding voor
het VOC-diplonia,
voor ons personeel voordelige aankoop van stof

Al met al de moeite waard om eens
inlichtingen te vragen bij

Confectie-
bedrijf

i

LAMMERE
Raadhuisstraat 18 - Vorden
Telefoon 1971 na 18.00 uur telefoon 1708

TIP

GROOT ZD-JEUGDVARIETE
op 5 april om 14.30 uur

in zaal Smit, Dorpsstraat

Kaarten verkrijgbaar vanaf a.s.
maandag 27 maart bij de onder-
staande adressen:

Sigarenmagazijn B( >ersnm
Le vensin iddelen bedrijf Ment el i 11 k
Levensmiddelenbedrijf Pardijs
Drogisterij van der Wal
Schoenenhuis Jansen

Eén volle ZD spaarkaart geeft
recht op 2 gratis entreebewijzen.'

In de pauze nog een verrassing voor ieder kind!
Gun uw kinderen dit plezier

SPAAR ZD-ZEGELS!

De gezamenlijke ZD-winkeliers

HENDRIK-JAN
DE TUINMAN
GEEFT TIPS VOOR
KNUTSELEN EN
BOUWEN
IN EIGEN TUIN,
Een boek met een unieke
inhoud voor elke tuin-
liefhebber.
De prijs is slechts

Dit boek mag in geen enkele tuinbibliotheek ontbreken.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

ZAAL LANGELER
HENGELO GLD.

a.s. zondag 26 maart

na afloop MOTORCROSS

gratis dansen
Orkest 'The Wanderes'

Nu de grootste voorraad in

gezondheids
sandalen

KITTY
MODEL
ESTER

vanaf f 79,90

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

'n klassiek
kostuum voor nu!

Hoe tegenstrijdig
het ook klinken

mag, maar juist
vandaag de dag

is 'n klassiek
kostuum 'n bijkans
ideale dracht voor

werkzame mannen!
Nieuw materiaal

op degelijke wijze
verwerkt tot 'n

kostuum dat er zijn
mag. Dit is een van

de vele geruite
mogelijkheden die
wij u bieden. Voor

'n ouderwets prijsje!

Mannenmode bij

Wandelsport
'stelling die de ttv ,Vor-

het landgoed Onstein
Overweldigend was de belaj
den kreeg bij haar bosloopj
die zaterdag werd gehoudeT
Dat er onder de deelnemers rappe lieden waren bleek
wel uit de eerste aankomendcn bij de 10 km die deze
afstand in 30 minuten aflegden: l Marsman uit Zed-
dam en 2 Hofstede uit Lociern. Bij de 5 km waren
er die 18 minuten nodig l^ncn: l Groot Roessink
uit Baak 2 Brummelman
Iedereen was vol lof over de prachtige route die zo
goed was uitgezet. Elk der deelnemers kreeg een mooi
vaantje uit handen van bestuurslid Besselink die een
woord van dank bracht aan de eigenaren van het land
goed dat zeker op z'n plaats was.
De Vordense EHBO was ook weer present!

Waterpolo
Met prima spel hebben de dames van Vorden royaal
gewonnen van Weustag uit Hengelo.
Vorden liet er van het begin af geen twijfel over be-
staan wie de betere ploeg was en voerde de stand
geleidelijk op tot de monsterscore van 7-0.

De meisjes van Vorden kwamen uit tegen de Yssel-
meeuwen uit Zutphen. Dit werd een pittige strijd waar
de punten 'zusterlijk' werd verdeeld 3-3.

De heren van Vorden hadden een (te) zware noot
aan De Yssel dat was versterkt met spelers uit het Ie.
Door allerlei vreemde beslissingen van de arbiter was
het bepaald geen mooie wedstrijd.
De score werd uiteindelijk 10-1 voor De Yssel wat
de verhouding enigszins geflatteerd weergeeft.

Het 2e van Vorden behaalde een verdienstelijk gelijk-
spel tegen Emmeloord 3-3. De score ging over en
weer en zelfs had Vorden goede kansen op de zege
doch 3-3 was wel de juiste stand.

Z I L V E R W I T E D E L S T A A I .

KOERSELMAN CASSETTES

Voetbal
Vorden heeft er voor gezorgd, dat het volgend jaar
hoogstwaarschijnlijk weer in de Ie klas uitkomt door
in een spannende strijd Miste MEC met 4-2 te ver-
slaan. Het zag er niet naar uit, want ter Welle be-
zorgde z'n ploeg een 1-0 voorsprong, die door een
machtige vrije trap van Hengeveld teniet werd ge-
daan 1-1. Gerard Jansen maakte er 2-1 van, waarmee
de rust werd bereikt.
In de 2e helft maakte Nijenhuis er 3-1 van waarna
Vorden op rozen meende te zitten. MEC kwam terug
tot 3-2. waarna Hengeveld kort voor het einde er
4-2 van maakte wat een verdiende zege betekende.

Vorden 2 verloor met 1-0 van Pax 3. Vorden 3 kwam
niet verder dan 1-1 bij Markelo, Vorden 4 versloeg
Gorssel 2 met 1-0 en Vorden 5 verloor van Hercules
3 met 6-2.

Hot eerste van de zaterdag speelde een oefenwedstrijd
tegen MLK uit Zutphen dat gelijk eindigde 4-4.
Het 2e verloor met 8-1 van SSS uit Eibergen.

Het programma voor het komend weekend luidt:
Deo l-Vorden l, Vorden 3-Witkampers 2 (om de
bovenste plaats), Vorden 5-Ratti 3.
DZSV 5-Vorden l (afd. zaterdag).

RATTI - GAAND. BOYS 2-3
Het Ratti team geplaagd door blessures heeft op het
nippertje verloren van de Boys uit Gaanderen 2-3.
De Boys-midvoor maakte handig 1-0 waarna Lichten-
berg 1-1 scoorde. Andermaal namen de Boys de lei-
ding doch weer kwam Ratti gelijk door Koers 2-2.
De rechtsbuiten maakte toch nog 3-2 zodat de zege
bij de ploeg terecht kwam die er recht op had.

OLIEBOLLEN AKTIE
De supportersvereniging van het Vordens Damcskoor
opgericht l ju l i 1969 heeft besloten op de ledenver-
gadering van het jaar 1971 om een oliebollenaktie in
het voorjaar te houden om de kas te versterken.
Op de bestuursvergadering werd besloten om de aktie
te houden op 25 maart. (Zie advertentie).

Enkele tips
uit onze nieuwe

voorjaars
kollectie
Meisjes Terlenka jacks

2 zijden te dragen, maat 110
kleine stijging per maat

f 28,95

Terlenka jongens jacks
maat 116
f21,50
kleine stijging per maat

Hl H H: M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Uiernetten
geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde spenen
meer en geen mislukte
melklijsten. Per stuk
ƒ 27.—: bij 5 stuks ƒ 25,—
Franko thuis.

A. R. Wcrgenvoorf
Stafinricfiting

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

H.H. Veehouders,

onze kapt ui gen
zijn afdoende tegen het ge-
vaarlijke kaplijven van uw
koeien. Direkt uit voorraad
franko huis.

A. R. Wagenvoort
Stalinrichting

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

LEZING OVER WILDSTAND
Burg. Thate van Gorssel hield voor het nut een lezing
over de wild stand in Vorden. Hij werd welkom gehe-
ten door de heer v.d. Peyl die sprak namens de Kon.
Ned. Jagersvereniging.
De heer Thate merkte op dat jagers er niet alleen
zijn om wild te doden maar in de eerste plaats om
de wild stand te bevorderen. Bovendien dient er rust
te heersen in de natuur, aldus de heer Thate.
Verder sprak hij over de Vogelwacht in Gorssel die
er met behulp van jongelui voor zorgt, dat er in het
voorjaar nestkasten zijn voor de vogels. Na de pauze
beantwoordde hij een flink aantal vragen. De heer
v.d. Peyl bracht de heer Thate dank voor deze avond
en bood een attentie aan.

RAADSVERGADERING
Op dinsdag 28 maart is aan de orde:
1. Opening; 2 Vaststelling notulen openbare vergade-
ring van 29 febr.; 3 Ingekomen stukken; 4 Vaststel-
ling voorschotten exploitatievergoeding bijzondere
kleuterscholen over 1972; 5 Med. ex art. 50 Kleuter-
onderwijswet t.b.v. de Nutskleuterschool; 6 Extra kre-
diet t.b.v. de openb. kleuterschool 'Het Kwetternest'
voor aanschaf meubilair i.v.m. stijging aant. leerlin-
gen; 7 Extra krediet t.b.v. de openb. lag. school in
Linde voor aanschaffen van een bandrekordër; 8 Be-
schikbaarstelling van een krediet i.v.m. uitbr. van de
prot. chi. school op het Hoge; 9 Vaststelling exploi-
tatieverg. bijz. lager onderwijs over 1971; 10 Vast-
stelling voorschotten exploitatieverg. bijz. lager onder-
wijs over 1972; 11 Gem. garantie hyp. geldlening tbv.
woningbouw; 12 Aankoop woning het Vaarwerk 5 en
verkoop woning Zutphenseweg 56; 13 Aankoop gron-
den met opstal van de erven Gosselink; 14 Verbeteren
inrit vuilnisstortplaats; 15 Bezwaarschrift van de heer
Wiersinga te Veenendaal tegen het besluit van B&W
tot weig. v.e. bouwverg.; 16 Begrotingswijzigingen;
17 Rondvraag; 18 Sluiting.

VARA STEUNT MARCEL VAN DAM
Onder voorzitterschap van de heer Wullink hield de
Vara haar jaarvergadering, welke goed werd bezocht.
Sekretaris Hulshof deelde mee, dat het ledental thans
200 bedraagt. Een bijzonder agendapunt was het pro-
gramma 'Vara ombudsman Marcel van Dam'.
Iedereen die dit programma kent weet, dat dit een
zeer goed programma is, wat moet blijven. 23 mei is
er een kollekte door het gehele land en een groot-
scheeps tv programma. Tot afgevaardigden naar de
gewestelijke vergadering in Arnhem werden benoemd
de heren Stapper en Schot.



Met dank aan God die het
leven geeft, geven wij u
met blijdschap kennis van
de geboorte van onze zoon
Henk Jan Mare
Wij noemen hem MARC
B. H. Lieverdink
D. H. Lieverdink-Nijman
Vorden, 17 maart 1972
Het Kerspel 17
Tijdelijk:
Verenigde Ziekenhuizen,
Zutphen

Wij betuigen onze oprechte
dank voor uw blijk van
medeleven, tijdens ziekte
en overlijden van onze
lieve moeder, behuwd- en
grootmoeder
A. Dekker-Hietbrlnk
Uit aller naam:
J. J. Dekker
Vorden, maart 1972
Zutphenseweg 6

Bij deze betuigen wij onze
hartelijke dank voor de
bewijzen van deelneming,
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
man, vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader
en pleegvader
/. M. Gerritsen
in het bizonder aan direk-
trice en verplegend perso-.
neel van 'de Wehme' voor
de nimmer aflatende zorg*
tijdens zijn ziekte.
Uit aller naam:
G. Gerritsen-Schut
Vorden, maart 1972
De Wehme

Te koop: 2 g.o.h. gas-
haarden; l Jaarsma 10.000
cal. en l Benraad 6500 cal.
J. W. Hishink
het Kerspel 28, Vorden

Te huur gevraagd:
tuingrond
Inl.: buro Contact

Gevraagd: hulp in de
huishouding 2 x per week
Mevr. van Beuningen
Galgengoorweg 10
tel. 6720

Voor snelle en goede
SCHOENREPARATIE

'T SCHOENENHUIS JANSEN
Dorpsstraat - Vorden

FA TAKKE
Palmberg - Zelhem

Loodgieterswerken
, Aanleg centrale
verwarming

Willy
Weulen Kranenbarg
Telefoon 08342-1364

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar !

FOTO ZEYL.EMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

BLIJF BIJ DE TIJD
KOOP KWALITEIT

Dieselolie
Petroleum
HBO l vrije prijzen
Olietanks
1200 liter, extra kwaliteit
ƒ 125,— exklusief BTW

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1217 - 1811

Zonwering
Degalux aluminium
jalouziën, 5 jr garantie
Korte levertijd
Spotgoedkoop

Veegvaste muurverf
per emmer a 4 kg
slechts f 3,-
Washare muurverf
per emmer f 9,-

Vloerbedekking
vinyl op vilt 2 m breed
vele kleuren
slechts f 4,75 per m2

Onze kollektie
behang en plakplastiks
is groter dan ooit
tevoren en voordelig!

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Vorden - Tel. 1486

Te koop: mooie gedekte
konijnen keuze uit 11
Gotink
Strodijk 13, Vorden

HUISBRANDOLIE
PETROLEUM
DIESELOLIE

Vraagt prfls!
G. Weulen Kranenbarg
Vorden

Voor snelle en goede
SCHOENREPARATIE

'T SCHOENENHUIS JANSEN
Dorpsstraat - Vorden

Heden is van ons heengegaan mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

JOPPA BIL

echtgenote van J. van der Zande

in de ouderdom van 79 jaar.

Vorden: J. van der Zande

Vlissingen: W. Verwijs-van der Zande
C. L. Verwijs

Vorden: S. van der Zande

Zutphen: J. van Bruggen-van der Zande
G. J. van Bruggen

Vorden: J. J. van der Zande
A. van der Zande-Bollen

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 17 maart 1972
'De Wehme', Nieuwstad 44

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op
de Alg. Begraafplaats te Vorden.

UNIEKE

Weekend aanbieding

MOLTON DEKEN

in een prima kwaliteit in de maten

720-780 i 6,95

750-200 f 8,75

780-220 t 7095

UW ZAAK

WONINGiNRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Wordt lid van de
Voetbalvereniging 'Vorden1!

In deze tijd van inspanning is
ontspanning dringend nodig!

Voetbalt u graag?
Meldt u zich dan schriftelijk aan
voor l mei a.s. bij de voetbal-
vereniging Vorden te weten bij:

Zondag voet bal: II. Ruisbroek, Groeneweg l
Zaterdagvoetbal: W. Stoet jes. Sleede I

Het bestuur

De zon brengt voorjaar

maar . . . .

zonwering
is onmisbaar in uw huis!

* LUXAFLEX

* BALASJORES

* MARKIEZEN

* M4RKJESDOEK

Woninginrichting

T shirts
vanaf f 5,95

in vele kleuren

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

OPENBARE LAGERE SCHOOL
DORP

Ouders, die hun leerplichtig kind
voor het nieuwe schooljaar !972-'73

nog niet hebben opgegeven,
kunnen dit alsnog doen en wel:

aan school: Kerkstraat 17, t ei. 1360
<>( hij G. W. Brinkman1, luis., Zutphenseweg 56
telefoon W53.

Ook in het nieuwe schooljaar wor-
den 2 eerste klassen van ongeveer
20 leerlingen gevormd

Bedoelde kinderen moeten voor l oktober a.s.
zes jaar zijn.

ALWEER ZO'N

Schoenenhuis
Jansen

AANBIEDING! Derby f 37,95
Kleurige mannen-
mode. Uit hunting

met kloeke
crêpe-achtige

zool.

Nifbiick
HERENSCHOENEN

instap- of vetermodel

nu s/echfs f 29,95Adverteer steeds in Contact!

Bruin leren
JONGENSSCHOENEN

maten 27 t.m. 40

nu slechts f 25,95

t! Jacony
i s

PROFIJT AANBIEDING!

Citruspers
voor het elektrisch uitpersen van
sinaasappelen, citroenen en
grape-fruits

fn frisse oranje kleur
Een jaar garantie

Tijdelijk van f 44,50 voor
f 33,75

Bloem Gieter
voor huiskamer-gebruik

Plastic met decor

Verschillende kleuren
f 2,25

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

maten 24 t.m. 30

fifcfe/ïfk f 19,95

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

GARANT-SCHOENEN

Komt onze grote kollektie

japonnen
zien, heus de moeite waard!

Zeer gevarieerde kollektie zowel
van binnenlandse als van buiten-
landse huizen.

Maten vanaf 36 t.m. 52

Ook heupmaten reeds v.a. ƒ 32,50

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Marktvereniging
Vorden

LEDENVERGADERING

op woensdag 29 maart a.s. te 20.30
uur in hotel Stuit te Vorden

AGENDA:
1. Opening
2. Notulen vorige ledenvergadering
3. Jaarverslagen
4. Bestuursverkiezing
5. Subsidie-toewijzing uit de verloting 1971
6. Rondvraag
7. Sluiting

Na afloop van de verandering worden
de subsidies terstond uitbetaald

Verder verkoop van enkele
niet afgehaalde prijzen

Het bestuur

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Tank
merkbenzine
vrije prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station
centrum Vorden

Verhuur
voor

horen, in zwart en grijs
GEBK. VVILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

Te koop: 2 CV 1968
Pr. Bernhardweg (>

Te koop: kuilvoergras
± P/2 ha
J. Groot Roessink
Deklensebroekweg 4
Vorden

Te koop: meisjesfiets
6-9 jaar. Veldwijkerweg l
Vorden, tel. 1204

Nutsbibliotheek
i. p. v. Goede Vrijdag
donderdag 30 maart
Dopend op de gewone
tijden

Te huur : gladde rol plm.
2 ton en een camhridgerol
voor hefinrichting
f5 , - per ha
F. Helmink
Onsteinseweg 19 Vorden
ie,. 6701

Te koop: g.o.h. kinder-
fietsje leeft. 4-6 jaar bij
J. Nijenhuis
Hengeloseweg 9 Vorden

Woningruil:
Aang. te Apeldoorn: 1-
gezinswoning 3 si. kamers.
CV, hoekwoning vrij u i t -
zicht huurprijs f 225,- i n k l .
verwarming en water
Gevraagd in Vorden:
soortgelijke woning
Tel. 05760-13573

Te koop: l luchtbanden
wagen m. veeopzet. 6 velds
zaadeggen. 2 weid e pompen
(Junior) cilinderburo, zaag-
mach. voor kracht, loods
voor kleine werkt., l weide
drinkbak, varkenskevie.
stroomlijn voor Zundapp
enige afrasteringspalen en
eelaarclappelen bij:
A. F. J. Waarle. Vorden
Stationsweg 14, tel. 2186

VOORAL UW

40**
^P'virniMfiKLEDING

Martens
steedr •ioeltrefftnd!

OLIE BOLLEN ACTIE
fen bate van hef
Vordens Dameskoor

op zaterdag 25 maart a.s.

HELPT MEE KOOPT ALLEN

GEVRAAGD:

NETTE SERVEERSTER

of
LEERLING SERVEERSTER

5-daagse werkweek
Zondags vrij

Café-restaurant

't Wapen van Vorden
Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. 05752-1391

OPROEP
AAN ALLE SPORTVR/ENDEN.'

Zoals u ongetwijfeld weet heeft Vorden een inter-
nationale moto-crosser, JAN OOSTER1NK.
Vorig jaar nog behaalde hij de vierde plaats in het
Nederlands kampioenschap!

Deze prestatie, waarbij tevens Het internationaal start-
bewijs werd verkregen, werd bereikt door hard wer-
ken, door zich volledig in te zetten
voor de motorsport.

Helaas speelt de jaktor 'geld' hierbij een grote rol.
O ni de vaak hoge kosten van deze sport een In-et je
te drukken, hebben we geineend een su[>porterskluh
voor Jan Ooslerink op te moeten richten.

Bent u van mening, dat dit nuttig en nodig is, laat dan
iets horen door het inzenden van onderstaand for-
mulier, dat u zo kunt afknippen.

U kunt dit doen bij één van de volgende adressen:

T. Bos. De Haar 14
W. Eggink, Berend van Haekfortweg 43
J. Aartsen, Stationsweg 8
H. Hulshof, Boonk 29
B. Wenting. Aralstation allen te Vorden

Naam

Adres

Plaats


