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Slager Vlogman:

„Kwaliteit brengen"

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

„Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je kwaliteit
brengt, het publiek echt wel wil betalen voor een
goed stuk vlees. Behalve kwaliteit dien je ook veel
aandacht te schenken aan de service. Dit betekent
dat je keihard moet werken. Weken van 80 werk-
uren zijn heel normaal in ons vak," aldus vertelde
ons de heer B. Vlogman, die dezer dagen zijn nieuw
verbouwde slagerszaak voor het publiek openstelde.
De slagerij van de heer Vlogman, gevestigd aan de
Nieuwstad, bestaat overigens al sinds 1915. Toen
was de familie Kieskamp eigenaar. Na ruim 13 ja-
ren bij deze firma in di«nst te zijn geweest, daar-
voor had hij al een enorme ervaring opgedaan bij
slagerijen in omliggende plaatsen, nam de heer
Vlogman in 1962 de zaak over. De oppervlakte be-
droeg toen plm. 20 m2. „
De huidige winkel heeft een oppervlakte van 52 m2.
In hetmidden is een gekoelde toonbank aange-
bracht van 6 meter lengte, waarin de verschillende
vleessoorten zijn uitgestald. Aan de linkerzijde treft
men een ruime sortering groenten en soep, terwijl
rechts een keus kan worden gemaakt uit bami, nasi
met de daarbij behorende kruiden -etc. („Bami en
nasi, die we zelf maken, is een groot artikel van
ons," aldus de heer Vlogman). Het geheel ziet er
bijzonder smaakvol uit. Verder is er een grote koel-
cel met -een flinke werkruimte. De „eigen" gemaak-
te worsten hangen te kust en te keur tegen de ach-
terwand.

BIJNA IN VORDEN GESTOPT
Het had overigens niet veel gescheeld of de heer
Vlogman was enkele jaren geleden in Vorden ge-
stopt en was hij elders begonnen. „Dat was toen de
supermarkten zo in opkomst waren. We hebben het
daar echt wel moeilijk mee gehad. Gelukkig kon-
stateerden we dat het publiek zich geleidelijk aan
weer tot de „echte" slager ging wenden. Wel moes-
ten we ons enorm aanpassen. Hei vlees werd ver-

kocht tegen prijzen die in feite niet uitkonden. We
overwogen toen om de zaak uit te breiden."
De heer Vlogman won derhalve adviezen in bij het
centraal instituut voor het midden- en kleinbedrijf.
De heer J. C. Looyen, hoofd van de technische voor-
lichting adviseerde hem inderdaad tot uitbreiding
over te gaan. ,,Ik kan elke middenstander van harte
aanbevelen bij dit instituut adviezen in te winnen.
Niet te duur en toch bijzondej^aardevol. Om een
voorbeeldte noemen. De heeri^oyen komt bij me,
stapt bij mij in de auto, waarna we lang/aam door 't
dorp rijden. We komen terug bij de zaak, de heer
Looyen rekent een poosje en vertelt mij vervolgens
exact wat mijn omzet is, zonder dat ik hem maar
één cijfer heb genoemd! ^^
Enfin de tekening werd gerrr^Br De firma's Harm-
sen (metsel- en timmerwerk); Willink (loodgieter);
Slagman/Esselink (elektriciteit) en Weustenenk
(schilder) verbouwden het oude pand. O.a. werd 'n
woonkamer en een stuk van de keuken bij de win-
kel aangetrokken. De fa. Emonds uit Enschede
maakte de koeling. Ook de tuin rondom de zaak
werd in een nieuw jasje gestoken. Daarvoor zorg-
den de gebr. Kettelarij."
„Door al deze mensen is enorm hard gewerkt. Zelfs
de laatste nacht voor de opening zijn ze doorge-
gaan. Toen ze klaar waren hebben ze de vlag op
het dak gehesen. Dat deed ons toch wel iets," aldus
mevrouw Vlogman.

„VLUGKLAAR" ARTIKELEN
Achter de winkel is de slagerij gevestigd. Daarbij
geassisteerd door zoon Dick worden hier elke week
twee koeien geslacht. „Het slachten van varkens
doen we niet meer. Dit is niet lonend. Wat nog wel
regelmatig voorkomt is de huisslachting. Niet zo-
veel als vroeger, maar toch kunnen we de „verlo-
ren" uurtjes hiermee als bijwerk vullen," aldus de
heer Vlogman.

Een flink deel van de omzet wordt behaald door de
verkoop van zgn. „vlugklaar" artikelen zoals bijv.
hamburgers, schnitzels, Gelderse schijven etc. „Het
is zeer voordelig eten en door de huisvrouw in tien
minuten klaar te maken," aldus vertelde mevrouw
Vlogman, die haar man in de winkel steeds trouw
terzijde staat. De heer des huizes is overigens bij-
zonder te spreken over de collega-slagers in Vorden.

,,In tijd van nood helpen wqJRtaar altijd." Over de
toekomst maakt hij zich geen zorgen, „je blijven in-
/ c f t c n dan lukt het wel." Wel maakt hij zich zorgen
over de vleesprijzen, waarvan hij verwacht dat /e
dit jaar nog meer zullen stijgen. „Eén ding staat
echter vast, de mensen moe^^toch eten."

PW'tf BURGERLIJKE/:''
STAND

Gehuwd: H. A. M. Berentsen en J. P. J. Houben;
H. J. N ij veld en F. de Jonge.
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GEMEENTENMJWS
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. Welstandscommissie
2. 28 maart, Goede Vrijdag
3. Wijziging telefoonnummers
4. Subsidieaanvrage verenigingen

Ad 1.
Welstandscommissie
Zodra men een huis wil bouwen of verbouwen, een
schuur, garage of kippenhok wil plaatsen dan
vraagt men hiervoor een bouwvergunning aan. De-
ze bouwvergunning is noodzakelijk om te kunnen
bouwen. Artikel 47 van de Woningwet en artikel
14 van de bouwverordening stellen o.m.: het is ver-
boden te bouwen zonder of in afwijking van een
schriftelijke vergunning van burgemeester en wet-
houders (bouwvergunning).
Voordat B. en W. een bouwvergunning verlenen,
wordt eerst advies ingewonnen van:

— bouw- en woningtoezicht
— Welstandscommissie

Volgens artikel 85 lid 2 van de Woningwet wijst de
gemeenteraad een deskundig college aan voor
schriftelijk uitbrengen van advies bij de toepassing
van de voorschriften omtrent de welstand.
Welstandsadvisering in Gelderland.
In Gelderland is werkzaam de Gelderse Welstands-
commissie, als commissie van het Gelders Genoot-
schap in Arnhem, welke commissie door 83 gemeen-

ten is aangewezen als deskundig college volgens art.
85 lid 2 der Woningwet.
Verder zijn nog een aantal Gelderse gemeenten aan-
gesloten bij het welstandstoezicht Maas en Waal en
Rijk van Nijmegen.
De gemeente Vorden is aangesloten bij de Gelderse
Welstandscommissi-e reden waarom wij iets naders
over deze commissie zullen meedelettl

De Gelderse Welstandscommissie
Zoals reeds vermeld zijn bij deze commissie 83 ge-
meenten aangesloten. Omdat het voor één commis-
sie niet mogelijk is om de bouwaanvragen van al
deze gemeenten te beoordelen heeft er -een splitsing
plaatsgevonden resulterend in een zestal regionale
subcommissies. Zo valt de gemeente Vorden onder
de subcommissie Zutphen (zo ook vallen hieronder
o.m.: Warnsveld, Lochem, Zutphen, Hengelo, Ruur-
lo, Zelhem, Steenderen).
I>eze subcommissie wordt gevormd door vier per-
sonen, te weten één burgemeester als voorzitter,
twee particuliere architekten en één rayon-archi-
tekt. De rayon-architekt is volledig in dienst van de
Gelders Genootschap ten behoeve van de Gelderse
Welstandscommissie. De rayon-architekt voor o.m.
de gemeente Vorden is ir. P. A. de Viss-er, die één-
maal in de 14 dagen een bezoek brengt aan de
Dienst gemeentewerken.
De subcommissie vergadert éénmaal per 14 dagen
ten kantore van het Gelders Genootschap te Arn-
hem. In de volgende aflevering zal verder op deze
materie worden ingegaan.

Ad 2.
Op 28 maart a.s. zal burgemeester mr. M. Vunde-
rink geen spreekuur houden, eveneens zal het ge-
meentehuis die dag gesloten zijn in verband met
Goede Vrijdag.

Ad l
Wij vestigen er uw aandacht op, dat met ingang
van l april a.s. de huidige telefoonnummers van het
gemeen tehuis (1541) en van het buro gemeentewer-
ken (1841) komen te vervallen. Hiervoor in de
plaats komt één nummer nl. 2323 (5 lijnen).
Brandmelding, ook buiten kantooruren kan even-
eens geschieden onder telefoonnummer 2323.
Indien u vanaf l april a.s. voor wat betreft een
brandmelding geen gehoor krijgt, dan kunt u
bellen:
— het politieburo, telefoonnummer 1230;
— fam. Eijerkamp, telefoonnummer 1386;
- fam. Klein Hekkelder (boekhandel Hassink) tele-

foonnummer 1332.

Ad 4.
Wij maken u er op attent dat verenigingen die nog
geen subsidie-aanvraag ingevolge de „Algemene
Subsidie verordeningen Vorden 1973" voor het jaar
1975 hebben ingediend tot uiterlijk 5 april a.s. in
de gelegenheid worden gesteld dit alsnog te doen.
Voor nadere gegevens kunt u zich wenden tot de
afdeling IV (sportzaken c.a.) ter gemeentesecretarie.

HERVORMDE KERK VORDEN
Goede Vrijdag (vrijdag 28 maart): 10.00 en 19.30
uur ds. J. Veenendaal. Viering Heilig Avondmaal.
(Dienst van Schrift en Tafel).
Ie Paasdag (zondag 30 maart): 8.30 uur Paasjubel
voor jong en oud m.m.v. de Zondagsscholen en de
Kindercantorij. Ds. J. C. Krajenbrink. 10.00 uur
Paasdienst ds. J. C. Krajenbrink. Orgel, trompetten,
solozang.
2e Paasdag (maandag 31 maart): 10.00 uur Geza-
menlijke Paasdienst ds. J. Veenendaal, m.m.v. Chr.
Zangver. „Excelsior".
Het lied-van-de-week van de Paaszondag is gezang
2 K). (Uit: Het Liedboek voor de kerken).

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Vrijdag 28 maart: 19.30 uur ds. J. B. Kuhlemeier,
H. Avondmaal.
Ie Paasdag (30 maart): 10.00 uur ds. J- B. Kuhle-
meier, tevens kindernevendienst; 19.00 uur A. A.
Nottelman van Lichtenvoorde.
2e Paasdag (31 maart): 10.00 uur Gezamenlijke
dienst in de Herv. kerk. Voorganger ds. J. Veenen-
daal.

R K KFRK VORDEN
Witte Donderdag om 19.00 uur Dienst van
het Laatste Avondmaal. Goede vrijdag om 15.00
uur H. Kruisweg: om 19 uur Avonddienst. Zater-
dag om 20 uur Liturgie van de Paasnacht wnaron
der toediening van het H. Doopsel en medewerking
van het Jongerenkoor. Paas-zondag om 10.30 uur
(< : èche) Paasmis. Paasmaandag om 10 uur Euch.-
viering.

R K KFRK KR
Witte Donderdag om 20.30 uur Dienst van
het Laatste Avondmaal. Goede Vrïidag om 15 uur
H. Kruisweg; om 20.30 uur Avonddienst. Zaterdag
om 21.30 uur Liturgie van de Paasnacht waaronder
een speciale Geloofsbelijdenis. Paas-zondag om 10 30
uur Paasmis (géén dienst om half negen) opgedra-
gen bij het 40-jarig Priesterjubilé van pater G.
Wienk, ofm. Paasmaandag alléén om 10 uur Euch.-
viering.

ZONDAGSDTENST HUISARTS
(alléén spned gevallen)

Goede Vrijdag 28 maart en Pasen 30 en 31 maart
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk fnssen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s. v p boodsrhnpprn en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

Van zaterdagmiddag 12.00 uur tot dinsdaonnorgen
7.00 uur A. Harmsma, tel. 1277 en de komende
week van 's avonds 19.00 uur tot 's ochtends 7.00
uur J. Wechelaer, tel. 15fif>.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw. Burg
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijk/usters 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
bellen uitsluitend spoedrecepten.

BEORAFEN1SDTENST
de heer De Jonge, Ruurlosewee 37 Vorden. telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN BETAARDFNHUTP
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 Iconsistoriekamer 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.

MAATSCHAPPET,! TK WERK
spreekuren in de konsistoriek^mer van de Oeref Verk
Vorden. telefoon 2129: op dinsdagavond van 18-1^
unr en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MET, DEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541. ook buiten kantooruren Bii geen peh^or Van het
politiebiiro. telefoon 1230 of de families Fiierkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332. gebeld worden.

STANKMELDTNGSNUMMFR
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

DIERENTEHUIS ,.DE BRONSBERGEN"
Brombergen 10, Warnsveld, tel. 05750 -l 5fi03. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30-12.30 en 17-19
uur; wo en za 10.30-12.30 uur; zo gesloten



SUPER-SLAGERU
LAAT ONZE CHEF-SLAGER UW PAASDINER VERZORGEN
VOOR EEN HEERLIJKE SOEP

SCHENKEL
OSSESTAART
SOEPPAKKET
VOOR UW HOOFDSCHOTEL

RUNDERROLLADE
VARKENSROLLADE
MALSE BIEFSTUK
HEERLIJKE ROSBEEF
WIENER SCHNITZEL
VOOR DE 2e PAASDAG

BOERENBRAADWORST

500 gram

500 gram

zoals u die van ons kent

OM TE STOVEN
500 gram vanaf

500 gram vanaf

250 gram

500 gram

per 100 gram ...

Vleeswaren
GEKOOKTE HAM
VARKENSROLLADE
ROSBEEF
PATE DE LUXE
LEVERWORST

150 gram

100 gram

100 gram

150 gram

250 gram

ZONNETUIN*
MALSE KASSLA
KASKOMKOMMER
CHAMPIGNONS
HANDSINAASAPPELEN
GOLDEN DELICIOUS

2 kroppen

Hollandse

250 gram

SPAANSE
2 kilo .

\V2 kilo

DIEPVRIES-VOORDEEL
lüLU IJd literpak 249 nu

IGLO CHIPOLATAPUDDING .̂,,™, 235 „
PATATES FRITES
SOEPPAKKET
BITTERBALLEN
KROKETTEN

kilo

500 gram

grijpzak

grijpzak

Alles zolang de voorraad strekt

388
198
248

488
548
425
648
138

325

98
178
178
129
119

89
79

129
229
198

189
219
159
98

298
298

Nescafé

Bestel vroegtijdig onze specialiteiten: rund- en kalfstongen, ossehaas, blank
kalfsvlees, fricandeau, oesters enz.

Bestel vroegtijdig uw

Paasrollade
iedere 25e bestelde

rollade

Gratis
Vanaf heden nu ook in onze supermarkt afdeling slagerij:

VERSE KIPr BOUTEN, BORSTFILET ENZ. ENZ.

KIPPENEIEREN KAKELVERS
10 stuks 159

A

Weetje wetje - Laatje rijden
ADVOCAAT
MOSELBLUMCHEN
MONTILLA
MARTINI
SANDEMAN SHERRY
FRAMB.-BESSENWIJN
GRAND VIN ROSE

TWENTSE HOEN
grote fles

4 flessen

AMONTILLADO
2 liter

WIT OF ROOD
fles

fles

MET JONGE GENEVER
liter

fafelwijn

398
950
875
475
795
198
289

Voor bij de borrel
CALVE BORRELNOOTJES COCKIAlL OT MIX

TUC ZOUT ES
PINDA'S

A & O CHIPS
KAASDOMINO'S

per zak

pak van 93 voor

400 gram

NATUREL - PAPRIKA
2 grote zakken nu ...

pak 145 nu

149
79
179
150
129

Ŝ<SjSiS*5*5*$<̂ ^



Koffiefilter Koffiemelk

RITTMEISTER SEKT
FINE SELECTED SHERRY
BESSENGENEVER
GENEVER
WHITE LABEL WHISKY
FRANSE COGNAC
MOSELWIJN

per fles nu

MEDIUM DRY
per fles van 625 voor

GANZEBOOM
liter

GANZEBOOM
liter

,„,,«
HENNESY 3 STERREN
van 22,45 nu

lifersfles

450
498
645
895

1195
1895
395

UIT ONZE BROODBOETIEK
SLAGBOOM PAASTAART
OPLAATS KRUIDKOEK
PAASKRENTEBROOD
DUITSE BROODJES
STOKBROOD

nu

van 225 nu

met spijs

5 voor

200 gram van 76 nu

498
198
395

100
69

ZOETWAREN VOORDEEL
BANANENSCHUIM „„,. „k 98
KERSENBONBONS SSTSS». 298
BERKENSTAM _ 275
BIJ DE BOODSCHAPPEN:

Eier-stickers gratis
neuzen, oren, snorren, baarden enz. om de eieren te versieren

A O SUPERVOORDEELTJES
HERBA

Appelmoes
3/4 pof voor 59
ÜRINGS APPELSAP grote fles 69

A & O UP OF COLA literfles 85

FRUITCOCKTAIL DEL MONTE
411 gram van 195 nu 179

V2 literblik nu 129

KNAKWORST AMERIKAANTJES
jampot 8 stuks 98

UNOX KIPPERAGOUT van 259 voor 239

DOPERWTEN FIJN literblik 109
JOHN MOIR

Pudding IQ
i'iverse smaken - 2 pakjes van 110 nu M ^^

TOVA PUDDiNGftUS diverse smaken
van 129 nu 109

KLOP-KLOP MAGERE GARNERING
van 127 nu 98

& O ZILVERUITJES jampot nu 119

KOELEMAN AUGURKEN 3/4 pot 179
A & O

vruchtenlimon
2 literflessen 150
ÜNOX CHAMPIGNONSOEP van 145 nu 129

CHAMPIGNONS GESNEDEN
1/1 blik ... 119

FORMOSA ASPERGE GEISHA
blik 179

HELE FRANSE

Sperzieboontjes 4AQ
literblik voor l ̂ ^ ̂ ^

SUPERMARKT Nïeuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232

s*
^

i

:\
\

«

IIli



UPERMA

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting 'n goeie slager

500 gram vanaf ...VARKENSROLLADE
RUNDERROLLADE
MALSE RIBLAPPEN MAGER », „™
ECHTE ENTRE COTE
HEERLIJK POULET
PITTIGE ROLLETTE
BLINDE VINKEN

500 gram

met gratis beentje
500 gram

400 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakeri j!

BERLINER
150 gram •

GEBRADEN GEHAKT
150 gram

KATENSPEK
100 gram

SAKSISCHE LEVERWORST
150 gram

ECHTE BOERENLEVERWORST
300 gram

3 stuks

Dinsdag: Iets aparfs: 4 plakken ouderwetse rolpens 3,69
hierbij 500 gram rode kool voor

Woensdag: GEHAKTDAG 500 gram 2,50 OQQ
heel kilo onze prijs Ov/O

ELKE DAG VERS BROOD
en uit onze koeling eerste klas kwaliteifsgebak 41

VERSE
van 575 nu

HEERLIJK 4
± 600 gram van 245 nu

pak van 175 nu

zak van 112 nu

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
BLOEDSINAASAPPELS ng

GRANNY SMITH

II!IITTEJ(OOL

GOLDEN DELICIOUS

SOEPGÜOENTE

GROTE KROPPEN SLA

6 stuks ± 1 kilo

GESNEDEN
500 gram

tas a ± 2 kg ...

bakje

2 stuks .

bij 25,- boodschappen alleen bij ons
|Q |(£||(Q| V6TS6

VAN NELLE THEEZAKJES
ENGELSE MELANGE
van 116 nu

ZALM
blik van 298 nu

VIVO BAKMEFL
van 85 nu

KOOPMANS BAKMEEL
van 104 nu

KRENTEN OF ROZIJNEN
zak 200 gram
van 95 nu ...

FRISO WITTE BLOEM
1/1 kg van 145 nu

VIVO DOPERWTEN ZEER FIJN
1/1 blik van 145 nu

VIVO ANANASSCHIJF
1/1 blik van 235 nu

HEINZ KETCHUP
340 gram van 174 nu

VIVO TUBE MAYONAISE
van 99 nu

CALVE 3 SOORTEN VLEESSAUZEN
van 224 nu

VIVO AUGURKEN EN VIVO ZIL-
VERUITJES van 129 nu

UNOX EXTRA GEVULDE SOEP
tomaten plus kip van 235 nu

JAFFA SINAASAPPELSAP
1/1 liter van 145 nu

Uit ons diepvriesassortiment
van eerste kwaliteit
GROKO DOPERWTEN
500 gram van 195 nu —

PATAT
1000 gram van 225 nu .

FRIKI HAANTJE
1000 gram van 438 nu .

8-PERSOONS IJSTAART
van 595 nu

159
169
379
498

BETUWE TWEEDRANK
3 smaken - van 234 nu ...

DE ECHTE MARTINI
rood - wit - ory - van 605 nu .

PEDRO DE RA VELA SHERRY
van 525 nu

SIEBRAND PIKEURTJE
van 450 nu

WO PIJPJES BIER
van 0,39 nu Or34
hele krat 24 flesjes nu 798

UNOX l/2 BLIK SOEP
3 soorten van 145 nu

UNOX KIPPE-VLEES-KERRY RAGOUT
van 259 nu

KLOP-KLOP
van 127 - onze prijs

ZELLER SCHWARZE KATZ
0,7 liter voor 4,75
nu 2 flessen bij ons 750

PRACHT BERKENSTAM
Enkhuizer banket - van 315 nu

VIVO CHIPS PAPRIKA OF NATUREL
van 99 nu

VIVO ZOUTE PINDA'S
400 gram van 245 nu

Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 29 maart

Vivo koffie bonen of gemalen
250 gram van 232 - onze prijs



Donderdag 27 maart 1975

37e jaargang no. 4 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

RAAD VORDEN BLIJ MET DE
TE BOUWEN SPORTZAAL,
DOCH NIET ZO BLIJ OVER
DE AFMETING

In de raadsvergadering van dinsdagavond voteerde
de raad van Vorden een bedrag van ƒ 1.570.500,—
voor de bouw van een sportzaal (waarvan afgetrok-
ken kan worden een bedrag van ƒ 355.500,— wegens
DACW-subsidie). In de werkelijke kosten van het
projekt zal voor zover deze subsidiabel worden ge-
steld, een subsidie worden verleend van maximaal
75%. Bij het bepalen van het subsidie zal in ieder
geval rekening worden gehouden met een bedrag
van ƒ 892.000,— wegens baten.
Er wordt vanuit gegaan dat deze sportzaal dan ge-
bouwd zal worden in plan Zuid. Mocht hiervoor
geen toestemming worden verleend door G.S. dan
wordt de sportzaal gebouwd in het „Vogelbosje".
De stichtingskosten zullen in het laatste geval
69.000 gulden minder bedragen, terwijl de jaarlijk-
se last met 7000 gulden wordt verlicht.
Wat betreft de sportzaal in plan Zuid; dit dient ge-
zien te worden als onderdeel van het dorpsceiitrum.
Tegen dit dorpscentrum zijn 72 bezwaarschriften in-
gediend. „Vandaag hebben G.S. een hoorzitting ge-
houden waarbij de bezwaren zijn aangehoord. Wij
verwachten dan ook spoedig bericht van G.S. of wij
toestemming krijgen om te bouwen in plan Zuid.
Bij afwijzing van G.S. zal worden gebouwd in het
„Vogelbosje", aldus burgemeester Vunderink.

AFMETING
Omtrent de afmeting van de sportzaal ontstonden
nogal wat discussies in de raad. B. en W. geven de
voorkeur aan de sportzaal „Vaessen" met een opper-
vlakte van 22 x 28 meter. „Wij hebben hier gunstige
inlichtingen over ontvangen van o.a. de Ned. Sport-
federatie en hebben een zaal van dit type in Wijk
bij Duurstede bekeken. Wij waren er ronduit en-
thousiast over," aldus de burgemeester.
Burgemeester Vunderink was van mening dat de
maat 22 x 28 meter (standaardmaat is b.v. 22 x 32
meter) met het oog op „inbreuk" op de naaste om-
geving al moeilijk toelaatbaar is. De Ned. Sport-
federatie gaat overigens met deze wat ongewone
maat wel akkoord.
De heer J. F. Geerken (CDA) vindt de te bouwen
sportzaal een „juweel". „Wel vraag ik me af of de
300.000 gulden voor de inrichting wel verantwoord
is." Burgemeester Vunderink stelde dat hierover
langer nagedacht kan worden. „Wij zuil-en natuur-
lijk alles in het werk stellen deze kosten terug te
schroeven." Op de suggestie van de heer Geerken
om de plaatselijke middenstand bij de bouwwerk-
zaamheden in te schakelen reageerde burgemeester
Vunderink positief. „Wij zijn er voorstander van
o.m. in het kader van het geven — of blijvend geven
van werkgelegenheid. Het projekt zal openbaar
worden aanbesteed." De heer Geerken maakte zich
wel bezorgd over het feit dat de plannen voor het
dorpscentrum wellicht op de achtergrond zouden
kunnen geraken. „Even afwachten wat er uit de
bus komt," aldus de reaktie van burgemeester Vun-
derink.

MET DE RUG TEGEN DE MUUR
De heer J. Bosch (PvdA) noemde het voorstel met
betrekking tot de bouw van de sportzaal één van
de belangrijkste voorstellen die de afgelopen jaren
zijn gedaan. „Wij zijn nu de achterstand aan het
inlopen. Eigenlijk zou de vlag uitgestoken moeten
worden."

Dat B. en W;, het voorstel van de sportraad om een
zaal te bouwen van 22 x 32 meter naast zich neer
hebben gelegd vond de heer Bosch onelegant. „Uw
mening dat het een ingreep op het landschap be-
tekent delen we niet. Ik hoop niet dat het een over-
haast besluit is geweest, waarvan u later spijt krijgt.
Over de meerkosten (bij een zaal van 22 x 32 meter)
behoeven we ons geen zorgen te maken. Nu B. en
W. beslist hebben voor 22 x 28 meter staat de raad
met de rug tegen de muur. Dit is de schaduwzijde
van een dergelijk besluit," aldus de heer Bosch.
„De verantwoordelijkheid voor een zaal van 22 x 28
meter neem ik volledig op mij. Er moest nu een-
maal zeer snel een beslissing worden genomen. Wil-
len we nu verandering in de afmeting brengen dan
zetten we duidelijk de DACW-subsidie op het spel.
Ik hoop dat u hiervoor begrip zult hebben. Je kunt
als gemeentebestuur niet altijd rekening houden
met de gevoelens van elk raadslid, hoewel ik die ge-
voelens best kan begrijpen," aldus sprak burgemees-
ter Vunderink.
Uit het oogpunt van de DACW-subsidie gaf-de heer
Bosch vervolgens zijn fiat aan het voorstel van B.
en W. Wethouder Bannink (CDA) voegde er nog
aan toe: „B. en W. hebben niet gemanipuleerd,
maar wij zijn gemanipuleerd geworden." De heer K.
Duurma (Vordens Belang) was ook teleurgesteld
over de afmeting. „Bij 22 x 32 zou dat maar 17.000
gulden meer gaan kosten, zo heb ik becijferd. Over
tien jaren hebben we er misschien spijt van dat is
gekozen voor 22 x 28 meter." Burgemeester Vunde-
rink deelde tenslotte nog mede dat B. en W. hoge
eisen zullen stellen aan de aanleg van parkeerruim-
te, groenvoorziening -e.d. bij de sportzaal.

KAN GEMEENTE VORDEN
MEER INVESTEREN ?

Over het agendapunt betreffende statistische en an-
dere financiële gegevens over de uitgaven en in-
komsten van Gelderse gemeenten die G.S. hebben
verstrekt gingen enkele raadsleden uitvoerig op in.
Ten opzichte van andere gemeenten kan Vorden
38% meer besteden aan investeringen. Tot deze
konklusie kwam de heer K. Duursma (Vordens Be-
lang) die B. en W. verzocht attent te zijn op de
evenwichtigheid van bestedingen. Voorts vroeg hij
B. en W. het subsidiebeleid voor verenigingen aan
te passen. „Vooral die verenigingen die met hoge
loonkosten zitten." ^B
Burgemeester Vunderink antwoordde hierop dat B.
en W. bezig zijn met een wijziging van de subsidie-
verordening. „De gemeentelijke bijdrage voor de
bouw van de sportzaal is eigenlijk al een soort sub-
sidie. De vraag is wat moeten we de verenigingen
t.z.t. in rekening brengen^kt antwoord hierop zul-
len we zo spoedig mogelijl^even. Overigens heb ik
niet de indruk dat andere verenigingen (waarmee
bedoeld worden verenigingen die geen zaalsport be-
oefenen (red.) met grote tekorten hebben te kam-
pen," aldus de burgemeester.
Mr. R. A. v. d. Wall Bake (WD) was van mening
dat de cijfers van G.S. met de nodige reserves moe-
ten worden bezien. „Het is een momentopname van
jaren die achter ons liggen. Na 1972 zijn er nl. veel
investeringen -gedaan, denk maar aan de biblio
theek, woningbouw, scholen e.d."
De heer J. Bosch (PvdA) sloot zich bij de woorden
van de heer v. d. Wall Bake aan. „Er is inderdaad

een andere wind gaan waaien, een behoorlijk stuk
achterstand is ingelopen. Een woord van waarde-
ring aan het adres van B. en W. is dan ook zeer ze-
ker op zijn plaats," aldus de heer Bosch, die B. en
W. de suggestie deed de raad elk jaar een lijstje
voor te leggen met urgente investeringen voor het
daarop volgend jaar (jaren). „Van onze kant zullen
wij ook een lijst op tafel leggen."
Burgemeester Vunderink was het met de heer Bosch
eens en beloofde urgente investeringsmogelijkhe-
den in ^en pril stadium aan de raad voor te leggen.
„Ik ben blij dat u zelf ook met voorstellen komt.
Andere frakties adviseer ik hetzelfde te doen," aldus
de burgemeester.

BORDEN VOOR OVERSTEKENDE KOEIEN
De heer H. Tjoonk (VVD) bepleitte bij B. en W.
verkeersborden te plaatsen op punten waar koeien
de weg oversteken. Deze suggestie wekte nogal wat
hilariteit in de raadszaal hoewel burgemeester Vun-
derink „zeer ernstig" verklaarde de mogelijkheden
te zullen onderzoeken. Een tweede vraag van de
heer Tjoonk betreffende het schaven van wegen
was ook niet zo eenvoudig te beantwoorden. „De
boeren willen de wegen geschaafd hebben waarop
dan de man uit het „Westen" zegt, „niets aan doen,
ik wil hier zo weinig mogelijk mensen hebben," al-
dus merkte de heer Tjoonk zelf op. „We zullen zien
wat we kunnen doen," aldus kreeg hij van B. en W.
te horen.
De heer J. F. Geerken (CDA) informeerde bij B. en
W. hoever men is met plannen om te komen tot
een mortuarium. „Momenteel dreigt er een nood-
toestand. Alleen al bij de Wehme werden de eerste
twee maanden van het jaar 9 mensen opgebaard.
Dit vindt zijn weerslag bij de bejaarden." Burge-
meester Vunderink was het roerend met de heer
Geerken eens dat aan deze situatie zo spoedig mo-
gelijk wat moet worden gedaan. „We wachten mo-
menteel even af waar de sportzaal c.q. het dorps-
centrum zal komen. Het moet nl. bezien worden in
het totaal van benodigde akkommodaties in Vor-
den," aldus burgemeester Vunderink, die zeide dat
het mortuarium hoog op de prioriteitenlijst staat.
De heer R. J. van Overbeeke (CDA) informeerde
naar de stand van zaken op de Kranenburg i.v.m.
de aansluiting op het gasnet. „Er is momenteel een
achterstand bij de Gamog. Het ziet er naar uit dat
het eind 1975 of begin ^fclgend jaar zal worden,"
aldus sprak burgemeeste^^mderink, die dezer da-
gen nogmaals kontakt met de Gamog zal opnemen.
L.mgs de Oude Zutphenseweg zal geen rijwielpad
worden aangelegd, maar zal volgens het oorspron-
kelijke plan de weg met ÉÉLmeter worden verbreed,
aldus kreeg de heer D. ^K>1 (PvdA) van de voor-
zitter te horen. Het zou volgens de Heide Mij. te
kostbaar gaan worden gezien de vele bomen die dan
gekapt moeten worden.
Bij de vaststelling voorschotten exploitatievergoe-
ding t.b.v. de bijzondere kleuterscholen wordt uit-
gegaan van een bedrag per kleuter van ƒ 38,— en
ƒ 2450,- per lokaal. Volgens de heer Ploeger (PvdA)
moeten deze bedragen resp. ƒ50,— en ƒ2810,— zijn.
B. en W. zullen hier induiken. De Oranjevereni-
ging in Vorden krijgt voor de 5 m-ei-viering een be-
drag van duizend gulden, aldus besloten de vroede
vaderen dinsdagavond tijdens de raadsvergadering,
die weer een flinke publieke belangstelling genoot.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

PASEN 1975
Pasen is vanouds HET feest van de kerk. De Ge-
kruisigde Heer is de Levende Heer. De dood heeft
niet meer het laatste woord.
Ook in ons dorp en wijde omgeving zullen stellig
zeer velen het Feest van Pasen vieren. We doen het
met elkaar in de ruimten van de kerk en ook daar-
buiten. Ook in de plaatselijke Hervormde kerk zijn
verschillende diensten gepland. Op de Goede Vrij-
dag (Kruis-Pasen) is er 's morgens en ook 's avonds
een Dienst van Schrift en Tafel (Viering van het
Heilig Avondmaal).
Op de vroege morgen van de Ie Paasdag is er de in
ons dorp en omgeving reeds bekend geworden Paas-
jubel voor jong en oud, samen met de zondagsscho-
len. Voor de ouders (en de kinderen) nog dit be-
richt: de kinderen van de zondagsscholen worden
een kwartier voor aanvang in „De Voorde" ver-
wacht. Ze gaan dan samen met de leiders en leid-
sters zingend de kerk in. De samenzang zal in deze
Paas jubel begeleid worden door orgel en trompet-
ten. Ook de Kindercantorij zingt enkele paasliede-
ren.
De Paasdienst. Ook deze dienst zal een feestelijk
karakter dragen. (Orgel, trompetten, solozang door
Janine Schouten uit Almen). Het thema van deze
paasdienst luidt: „Pasen, bevrijd . om te bevrij-
den".
Op de 2e Paasdag is er een gezamenlijke paasdienst
in de Hervormde kerk. (Gereformeerd en Hervorm
en voor iedereen die maar komen wil!). De Chr.
Gemengde Zangver. „Excelsior" hoopt aan deze
dienst mee te werken.
Voor alle diensten op de paasdagen worden litur-
gieën gestencild. Toch is het goed om ook het Lied-
boek voor de kerken mee te brengen. U heeft dan
immers ook de melodie, de muzieknoten er bij staan,

bij de te zingen liederen. Voor velen is dat begrij-
pelijk erg gemakkelijk.
Voor alle tien-uur kerkdiensten in de Hervormde
kerk is er steeds (dus ook op de Goede Vrijdag en
ook op de beide paasdagen) kinderoppas in „De
Voorde", achter de kerk, Kerkstraat 15. (Zie de ad-
vertentie elders in Contact).
Paasgroeten. Mede op verzoek van de Generale Sy-
node van de Nederlandse Hervormde kerk heeft
ook de Hervormde kerkeraad te Vorden „Paasgroe-
ten" gezonden naar mensen die omwille van gerech-
tigheid en geloof gevangen zitten; b.v. in Zuid-Afri-
ka, in Rusland, in enkele landen van Zuid-Amerika,
in Korea. De Paasgroet werd geschreven in het En-
gels, Spaans, Russisch. „De Heer is waarlijk opge-
staan!"

Tennisvereniging
in Vorden een feit
Onder grote belangstelling heeft in zaal Smit de
officiële oprichting van een tennisvereniging in
Vorden zijn beslag gekregen. Na een welkomstwoord
van de heer Sikkens, waarin o.a. de aanwezigheid
van de wethouder van sportzaken de heer Bogchel-
mau /eer op prijs werd gesteld, gaf eerstgenoemde
een uiteenzetting over de geschiedenis van de af-
gelopen 13 jaren waarin meerdere malen aktivitei-
ten zijn ontplooid om in Vorden een tenniscomplex
te verwezenlijken. Door allerlei omstandigheden
bleef het voor de initiatiefnemers destijds vechten
tegen de bierkaai.
Op de gemeenteraadsvergadering van 17 december
kwam tot uiting dat het college van B. en W. be-
reid was mede te werken tot aanleg van tennisbanen
in Vorden, maar aldus B. en W,.: „Laten de inwo-
ners van Vorden ons eerst maar eens duidelijk ma-
ken, door oprichting van een tennisvereniging, in
hoeverre hiervoor belangstelling bestaat."
Nu dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Op
23 januari startte het zeer enthousiaste initiatief-
comité bestaand-e uit de heren Te Brake, Huizinga,
Roodnat en Sikkens een ledenwerfaktie, welke op
de oprichtingsvergadering werd bekroond door de
leden mede te kunnen delen dat de vereniging bin-
nen twee maanden wat uitgegroeid tot het formi-

dabele aantal van 150! Van de heren initiatiefne-
mers natuurlijk een prachtig resultaat.
Verder werd door de heer Sikkens een toelichting
gegeven op de diverse soorten tennisbanen, de voor-
en nadelen daarvan, de aanlegkosten, de geschatte
kontributiegelden etc. Voor de vorming van een be-
stuur (dat volgende week zal worden gekozen) meld-
den zich spontaan 14 leden. Uit deze groep mensen
zal het bestuur worden samengesteld met daarnaast
zonodig enkele commissieleden.
Last but not least werd aan het eind van de avond
de nieuwe vereniging verrast met een gift van hon-
derd gulden, beschikbaar gesteld door de vereni-
ging van het Nut tot het Algemeen. De vraag van
liet gemeentebestuur of er in Vorden belangstelling
is voor tennissen is volgens de initiatiefnemers met
een beginlijst van 150 leden duidelijk beantwoord.
Het gekozen bestuur zal zo spoedig mogelijk bij het
college van B. en W. de ledenlijst overhandigen,
vergezeld van een verzoek om zo mogelijk binnen
redelijke termijn over te gaan tot aankoop van
grond zodat de inwoners van Vorden zich hopelijk
in 1976 mogen verheugen in een eigen tenniscom-
plex.

Vordens Toneel speelde
voor TTV Vorden
Eens per jaar biedt de touwtrekvereniging Vorden
aan alle leveranciers van oud-papier, donateurs en
begunstigers van de vereniging als dank een toneel-
avond aan. Op twee achtereenvolgende avonden
hebben meer dan 500 genodigden in zaal Schoen-
aker op de Kranenburg genoten van het blijspel
„Met de complimenten van de sjeik" van H. van
Wijngaarden. Vordens Toneel gaf een sublieme uit-
voering van dit vrolijke stuk met vele verwikkelin-
gen, dat bij de aanwezigen bijzonder in de smaak
viel.
TT V-voorzitter J. Knoef deelde mee dat er in 1974
weer een „record-opbrengst" aan oud-papier was ge-
leverd van ongeveer 154 ton. Hij sprak zijn waar-
dering uit voor de medewerking van de Vordena-
ren, maar wilde speciaal het TTV-lid Antoon Steen-
breker noemen, die wekelijks vele vrachten ophaalt
met zijn driewieler achter aan de fiets. Hij presteer-

de het tenminste om alleen al meer dan 150 ton bij-
een te halen; dank zij de opbrengst van het oud-
papier heeft de Touwtrekvereniging Vorden vele
aktiviteiten kunnen financieren. Tussen de bedrij-
ven door was er een verloting en ontvingen alle ge-
nodigden een gratis consumptie. De oudste heer uit
de zaal, Herman Arfman sr. uit Vorden — tevens
leverancier van oud-papier — kreeg bloemen aan-
geboden. Verleden jaar kreeg de oudste dame deze
attentie.
Tot besluit werden spelers en speelsters van Vor-
dens Toneel inclusief regisseur Holsbeeke nog een-
maal voor het voetlicht gehaald en vertolkte de heer
Knoef de dank van allen door het aanbieden van
bloemen aan het gezelschap.

Volgende week start
bouw peuterspeelzaal
in Vorden
Volgende week dinsdag zal men in Vorden
eindelijk starten met do bouw v*n de peuter-
speelzaal. Een bemiddelde Vordenaar heeft
zich het probleem echt aangetrokken en heeft
de knoop doorgehakt.
Door een speciaal bouwsysteem vallen de kos-
ten erg mee. Wat dit systeem wel zal ziin
wordt dinsdag; bekend gemaakt. B. en W. der
gemeente Vorden worden uitgenodigd om het
nieuwe systeem te beoordelen.
Achter het gymnastieklokaal zullen de proe-
ven worden genomen van het nieuwe svs-
teem waar dan tevens de uitbreiding; v^n de
sportzaal besproken kan worden. De gulle ge-
ver wilde ons niet verklappen wat voor svs-
teem het wordt. Afwachten tot dinsdag 14.00
uur aldus gever. Ook de geïnteresseerde
ouders worden uitgenodigd.

Wij hopen echter dat hier niet zolang over
gesproken dient te worden zoals we gewoon
zijn in Vorden over het mag wel, het mag niet
enz., doch nu de knoop doorhakken.

Oerbonken en klever
Ut veurjaor is der weer. De boeren bunt druk met
ut veurjaorswark ut land in odder maken urn straks
te zaaien en te potten. Ik mag d'r nog graag effen
bi'j staon filosofeern Op sommige soorten
grond komt nog wel es van die hadde broene bon-
ken veur de ploeg. „Oerbonken" zekt de boer

En in de gravens d'r naost drif meestal water met
„roodblik". Op sommige plaatsen bunt vrogger die
bonken uutegraven. „Oer graven" was ok al un vak
net as ummezetten en beume houwen.

Ut zol wel neet een van de makkelukste baantjes
waezen. Die oerbonken wodden an heupe ezet. Nao
ik vrogger van de olden heb heurn vertellen, en
verkoch. „Sjeunen oer, sjeunen oer," zeien de koop-
luu at ut eur anston. Die kwammen dus „uut de
pruus". Dan wodden ut grei met peerd en karre
vot ebrach. Denkeluk naor ut spoor. Die oer had
een hoog iezergehalte en um die iezer was ut be-
gonnen. De afval nuumen ze „slakken" en wodden
fien emalen; de van olds bekende kunstmes: „slak-
kemeel".

De boeren wissen al gauw dat slakkemeel zaaien
gien bi'jgeleuve was, één van de eerste din?re die
opvielen was dat ze d'r volle klever met in de weide
kregen. En die klever halen op eur beurte weer stik-
stof uut de loch. Net as lupinen-bonen en erwten.

In de tied dat de boeren noe; neet zo volle vee-
varkens en hoender hadden hebt ze met dn t slnkke-
meel een hoop kunne doen. Die brach fosforzuur
en kalk in de grond. De klever zorgen dan met de
mothoop, weer veur de stikstof. Nog wat kalizolt
d'r bi'j en de boeren kregen een verbouw waor at
ze vrogger neet van dörven te dreumen.

Meer gres in de weidens; meer vee: meer ondermelk
veur meer keune; ok meer mest veur ut bouwland:
ut was een veuruutgaonde tied en daorumme een
mooie tied.

De laatste jaoren is de kunstmes zo'n betjen in ut
verdachtenbankjen ezet. Zo af en toe kom i'j dat in
de kranten tegen. De ijveraars veur een „alternatie-
ve landbouw" praot en schrieft net of ut een soort
vergif is. Een teiken dat ze neet goed wet waor ze
ut oaver hebt.

Ik heb vrogger al es een boer ezien die met een
stuk bos an ut uutmaken was. Daor kwammen ok
volle oerbonken boaven. „Brengt ze maor oaver de
weide," raon um een oldere buurmnn an, „dan
wodt zo bros en ku'j ze uut mekare slaon. I'j zult
is zien wat de klever uut de grond broest."

Zie, dat was noe precies wat die alternatieve boeren
zollen willen. „Puur natuur" zollen ze wel zegden.
Maor die fosforzuur uut die oerbonken is dezelfde
fosforzuur as uut de slakkemeel. die verdachte en
deur eur verachte „kunstmest". En de stikstof die
deur de klever uut de loch wpdt ehaald is dezelfde
stikstof as uut de zak. At ter kwaod in zit, zit dat
neet in de kunstmes, maor in ut overdreven ge-
bruuk dat ter van emaakt wodt. Maor ut zal neet
metvallen um dat die ijveraars veur de goeie znnk
an ut verstand te brengen. Net zo min as um dat
oaverdreven gebruuk weer uut de wereld te krie-
gen. De waorheid ligt noe eenmaol in ut midden
en daor bunt alti-ed mensen die nao de ene of an-
dere kante oaverdrieven mot
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Maak van de Paasdagen

Feestdagen
met een lekker

* Krenten- of rozijnenbrood
* een leuke paastaart
* of paasgebakjes

Bestellingen gaarne tijdig

A. G. Schurink
Burg. Galleestraat 40 - Vorden - Telefoon 1877

SPECIALE PAASAANBIEDING

Houten
visstoeltjes

2 stuks

f8,95
WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeds doeltrtffendl

Zutphenseweg • Vorden - Tel. 1272

Wij hebben nog plaats voor enkele

vakantiehulpen
Aanmeldingen binnen 14 dagen.

TEXTIELREINIGING

SIEBELINK B.V.
Industrieweg 3 - Telefoon 1465
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AANLEG EN ONDERHOUD

VAN

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

Tevens uw adres voor huishoude-
lijke elektrische apparaten

TECHN. INSTALLATIEBEDRIJF

•i

l

l

l SlagmanSEsselink b.v. i
lHet Hoge 35 - Telefoon 1511 l

Uw vakman'bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijker ma n
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

Jongens en
meisjes

Jullie mogen toch ook naar

Joontje en Flippie'
Speciaal voor jullie een

kindermiddag
op woensdag 2 april in zaal
Smit te Vorden aanvang 2 u.

Toegangskaar ten kunnen jullie verkrijgen
tegen inlevering van l VOLLE Z.D. KAART
bij Sigarenmagazijn Boersma te Vorden.

MODE-TIPS
ROKKEN

t

Tinneroy
Terlenka
Katoen

BLOUSES

VESTEN

1-SHIRTS

PULLI'S

uni en gedessineerd

kort en lang

alle kleuren vanaf 15,95

Donderdag koopavond -

Vrijdag tof 6 uur

BRLLEPinfl

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

Kom naar ons en u krijgt volledig uw zin.
Benfu daarentegerfkïassiek'gezind ? Dan krijgt ook ü uw ziri.

Wij hebben kostuums voor "alle mode-gezindten" i

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Assurantiebureau van
de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20 Arnhem

Telefoon 085-422442

Verzorgt gaarne voor u de volgende

verzekeringen
A. Motorvoertuigen
B. Arbeidsongeschiktheid
C. Ziektekosten
D. Leven-

(spaar- en risicovormen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur
v.m) Voor verzekering A-B-C:
A.-A. v.d. Brink, Abersonl. 14
Warnsveld - 05750-16871
Voor verzeker. D: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 - Vorden
05752-1967

Of inlichtingen vragen op onze zitdagen:

Te VORDEN

Iedere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur

in café Eskes, Dorpsstraat

Te DOETINCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur in café Wildenbeest

Te BORCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhof

ü kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Te koop: z.g.a.n. Sparta
sportbromfiets wegens
aanschaf auto. Hummelo-
seweg 18, tel. 1405.

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

textiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden textiel en mode
/chooldermcin

rut t*i 1397 vonten

Slijterij - Vinotheek

SMIT •
Paas- •
aanbieding
ONZE BEKENDE
ADVOCAAT
van 550 voor ...

BERENBURG
per liter

IAGDTRAUM
per fles

GR. CHEVALIER
COGNAC per fles

STARS AND STRIPES

BOURBON WHISKY
per fles

MONTILLA
per fles

SINAS
2 liter voor

UP DRANK
2 liter voor

WIJNEN zo van het vat
per liter vanaf

4,95
9,45

12,75
16,40

13,95
3,75
1,65
1,65
2,20

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. HJLferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bfl:

O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedryf A. G. Trageer, tel. 125fl

Knallers

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING

ZON- EN FEESTDAGEN 1975

GOEDE VRIJDAG
donderdag 27 maart:

koopavond tot en met 9 uur

Goede Vrijdag 28 maart
tot en met 6 uur open

Prachtige kollektie
HANGERS
voor planten
vanaf 3,95

BLOEMPOTTEN
vanaf 3r50

CACTUSBAKKEN
vanaf 1,95

KOEKDOOS
Leerdam
van 19,50 nu 14,95

PINDASTEL
van 11,50 nu 6,95

KOP EN SCHOTELS
in allerlei modellen
en decors v.a. 2,45

BORDEN met decor
diep, plat en dessert
per stuk 1,25

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Voor

* DAMESROKKEN
* BLOUSES
* PULLI'S EN
* PULLOVERS

is UW ADRES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514



Voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus, die
wij ter gelegenheid van
ons 50- en 40-jarig dienst-
jubileum mochten ont-
vangen, danken wij u
allen van harte.

G. H. Weekhout
D. Jansen

borden, maart 1975

Te koop: z.g.a.n. tractor
cultivator. H. Scheffer,
Delden, tel. 05752-1333.

Te koop: jonge herders-
honden, geen luxe prijs.
H. Bouwmeester, Schutte-
straat 26, Vorden, telef.
6793.

Ze zijn -er weer l Onze

HEERLIJKE
IJSTAARTEN
Voor de a.s. paas-
dagen gaarne tijdig
bestellen!

IJssalon Boersma
Vorden

Eierzoekwedstrijd Ie Paas-
dag. Opgave half twee
zaal Schoenaker. Buurt-
ver. Kranenburgs Belang.

Dames- en heren-
parapluies

reeds vanaf . 6,50

H. LUTH
Nieuwstad - Vorden

Diensten

Goede Vrijdag 28 maart

APOTHEEK
zondagsdienst
Uitsluitend geopend
voor spoedrecepten
(bellen aan apotheek-
deur)

Dokter STERRINGA
géén praktijk

De dienst wordt uit-
sluitend voor spoed-
gevallen waarge-
nomen door dokter
Van Tongeren,
Christinalaan 18,
telefoon 1678

Te koop: voederbieten en
eetaardappelen. H. Wee-
nink, Enzerinckweg 6,
Vorden.

Te koop: Fiat 850 i.g.st.
aug. 1970. Zutphenseweg
69, tel. 2176.

Verloren: bruine bont-
muts, op de Deldenseweg
nabij Pastorie. Gaarne
terug te bezorgen bij
H. J. Decanije, Galgen-
goorweg 7, Vorden.

Te koop: 2 accu's, 6 Volt.
Het Wiemelink 71.

Te koop: g.o.h. bromfiets
merk Sparta-Matic.
G. Rietman, Baakseweg 2,
Vorden.

Attentie! Bestel vroegtij-
dig voor de a.s. feestdagen
verse eieren, kip en
haantjes bij het vanouds
bekende adres Poeliers-
bedrijf W. Rossel, Nieuw-
stad 45, tel. 1283.

zeer degelijke
spade van be-
kend merk
Bladafmeting
255 x 165 mm
met steel

Prijs van 33,70

nu 21,95
Voor tuinartikelen

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•

Inplaats van kaarten

HENK WOLSHEIMER

en

ALIE ARENDSEN

geven u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis van hun voorgenomen
huwelijk op woensdag 2 april a.s. om
13.30 uur op het gemeentehuis te
Warnsveld.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de Ned. Herv. Kerk te Warnsveld door
ds. J. C. Krajenbrink uit Vorden.

Vorden, april 1975
Larenseweg 2
Overweg 9

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Onland te Doetinchem.

Toekomstig adres:
Anjerlaan 5, Warnsveld.

Inplaats van kaarten

Op vrijdag 4 april a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig huwe-
lijk te herdenken.

W. N ORDE
G. NORDE-SCHEPERS

Vorden, maart 1975
Wiersserbroekweg 14

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30-16.30
uur in „De Keizerskroon" te Ruurlo.

Inplaats van kaarten

Op vrijdag 28 maart a.s. herdenken wij het
feit, dat

de heer J. WENNEKER

50 jaar onafgebroken bij ons bedrijf werk-
zaam is geweest.

Gelegenheid hem hiermede geluk te wensen,
bieden wij u van 14.30 tot 17.00 uur in zaal
Langeler te Hengelo Gld.

Installatiebedrijf Fa WINTERS

Spalstraat 8 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-1280

In verband hiermee is ons bedrijf op vrijdag
28 maart 's middags na l uur GESLOTEN.

GEMEENTE VORDEN
In verband met het feit, dat op Goede Vrij-
dag de gemeentelijke kantoren GESLOTEN
zijn, kan die dag de opgaaf van kadavers uit-
sluitend telefonisch geschieden aan het slacht-
huis te Zutphen van 13.30-14.00 uur (telefoon
05750-13941).

Het gemeentebestuur van Vorden

WEEKENDAANBIEDING

CORDUROY

DAMES- EN

HERENPANTALONS

V

zwart en bruin nu 29,50
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

UW WARME BAKKER
voor nodige broodvariaties

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 1384

horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Hervormde Kerk
TE VORDEN

PASEN 1975
We nodigen ook u hartelijk uit het feest van
de „Goede" Vrijdag en het feest van Pasen
met ons mee te vieren in de ruimte van de
eeuwenoude dorpskerk te Vorden.

GOEDE VRIJDAG

10.00 uur en 19.30 uur,
Dienst van Schrift en Tafel.

Ie PAASDAG
8.30 uur PAASJUBEL voor jong
en oud, samen ook met de zon-
dagsscholen.
Orgel, trompetten, kindercantorij.

10.00 uur PAASDIENST.

Begeleiding van de samenzang
door orgel en trompetten. Solo-
zang: Janine Schouten (Almen).

2e PAASDAG
10.00 uur GEZAMENLIJKE
PAASDIENST.

(Geref. en Herv. kerk) m.m.v.
Chr. Zangver. „Excelsior"

Voor alle l O-uur kerkdiensten is er steeds
KINDER-OPPAS in „De Voorde", Kerkstr. 15

Herv. Kerkeraad, Vorden

Prachtige sortering

* PAASGEBAK

* PAASEITJES

* PAASEIEREN
k PAASBROOD

' LUXE KOEKJES

r Specialiteit
ZWANEHALZEN

BANKETBAKKERIJ

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

xywyywyyyyyyyywwy^^

Ook voor u...
brengen wij een keurkollektie

Japonnen
van binnen- en buitenlandse
huizen in klassieke en sportieve
modellen.

Ook heupmaten vindt u in onze
kollektie tot en met 52.

Tot de Pasen . . .
BIJ IEDERE JAPON
EEN PANTY GRATIS

H. LU TH
Nieuwstad

hengelo <gid>
tel.05753-1461

DANSEN
31 maart

2e Paasdag

The Eveningstars

gezellig-
heid

Noodwinkel
A.s. dinsdag, direkt na Pasen dus, gaan wij
verder met onze

BROOD- EN BANKETWINKEL

in het pand van de heer Bert Lammers,
Burg. Galléestraat 26 (meubilering en
stoffering)

schuin tegenover de Zuivelfabriek. Wij blijven dus
in de buurt van onze bestaande winkel, die wij
moeten verlaten.
Ons voornemen is een huis met winkel te bouwen
op het terrein naast de heer Lammers.
Totdat dit klaar is, blijven wij in onze noodwinkel.
Dankbaar zijn wij de familie Lammers voor hun
spontane medewerking door ons hun magazijn-
ruimte beschikbaar te stellen voor het inrichten van
onze voorlopige winkel.

Ons telefoonnummer blijft 1877

TONNY SCHURINK

BERTY SCHURINK-MEENINK

Wij wensen u prettige paasdagen!

P.S. Wij blijven tot en met a.s. zaterdag 29 maart in onze
bestaande winkel. Volgende week: nieuw adres

Bij ons tapijt kopen,

betekent Zekerheid kopen!

Zekerheid voor langdurig tapijtplezier

en voor 100% service

inter-style
VORDEN, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

Tel. 05750-17332

Onze kantoren zijn op Goede Vrijdag 28 maart 1975

de gehele dag gesloten
DE AVONDZITTING WORDT VERSCHO-
VEN NAAR DONDERDAG 27 MAART

Amro-bank

Nutsspaarbank

Rabobank Kranenburg

Rabobank Vorden



VORDEN - TEL (05752) t3 81
FORTEX
mode voor mannen

KATH. STICHTING ST. ANTONIUS-SCHOLEN
„KRANENBURG-VORDEN"

Gaarne wordt de gelegenheid geboden tot

Inschrijving van
nieuwe leerlingen

voor de

GEÏNTEGREERDE KLEUTER/BASISSCHOOL
aan de Kranenburg

op dinsdag 8 april en donderdag 10 april a.s. tussen
15.30 en 16.30 uur (aan de school).
Voor de Basisschool bij de heer G. H. Bekker en
voor de Kleuterschool bij mej. L. M. J. Wolbert
(aan de school).

voor de

GEÏNTEGREERDE KLEUTER/BASISSCHOOL
Vorden dorp

tot en met dinsdag 8 april a.s. tussen 18.00 en 19.00
uur bij onderstaande adressen:
mevrouw M. Bos, de Haar 14;
de heer B. Th. Hammink, Het Vaarwerk 10;
de heer B. Th. Rouwenhorst, Insulindelaan 16.
Schriftelijke opgaaf is eveneens mogelijk.

Voor de kleuterschool dorp

s.v.p. opgaaf bij de hoofdleidster, mej. Ans Harte-
rink, aan de Kleuterschool op Het Jebbink
(Parochiezaaltje aan de R.K. kerk) dinsdag 8 april
en donderdag 10 april a.s. tussen 15.30 en 16.30 uur.

iSjeS &joiigei$ van 11 t/m 14 jaar

e eigen Spaarplan \
om ek§tra geld te grijpen!

cHaal de folder & de Sticker bij de

Rabobank

HOLIDAY
STYLED BY
SANDGRENS
Vraag de kleur zwart,
zo natuurlijk als hout
Special made tor
Garant-International.

28-34

ffflKiWBKf
Stompen

MJÏWIJÏ

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Extra voordelige Paasaanbiedingen

SLA
2 kroppen 98'

JONATHAN
2 kilo 169

CITROENEN
5 stuks 5

SINAASAPPELS
(Spaanse) 14 stuks 198

WORTELTJES
(geschrapt) y> kilo 59

SANDEMAN SHERRY
van 885 voor 749

IGLO VANILLE ROOMIJS-
TAART van 425 voor ... 349

Weekendaanbieding bloemen

NARCISSEN

1 bos 10 stuks 110

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Vorden - Zutphenseweg 13 - Telefoon 05752-1334

A.s. donderdagmiddag en 's avonds
(Koopavond)

zijn wij i.v.m. het huwelijksfeest
van een onzer medewerkers

gesloten
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

„DE HUISVRIEND"
uitg. leesportefeuille

Als inhoud:
Panorama
Margriet
Kuifje
Neue Revue
Story
Donald Duck

De Post
Mimo
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

Da's mooi da's heel mooi

Speciale
paas-
aanbieding

KINDERSPIJKERBROEKEN
116/152

KINDERSCHOENEN
de laatste 19/27

KINDER TRICOTBLOUSES
alle maten

KINDER T-SHIRTS
diverse variëteiten vanaf ...

KLOMPSCHOENEN
voor groot en klein
in div. leuke modellen vanaf

12,50
12,50
9,95
6,00

16,95
ALS EXTRA PAASAANBIEDING

Herenkolberts
met 10% korting

erKsen
)ERENHAL

Dorpsstraat
Na Pasen opnieuw een geweldige

Daar zijn uw
zegels meer waard!

aktie! U SPAART TOCH OOK ZEGELS )
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Aktie Bangla Desh
De aktie voor Bangla-Desh, opgezet en uitgevoerd
door kinderen van de zesde klassen van school Het
Hoge heeft ƒ 550,— opgebracht. Er is een verloting
gehouden en oud papier opgehaald. Alle gevers
hartelijk dank.

Jaarvergadering Paarden-
f onds Wildenborch
Op de algemene ledenvergadering van het Onder-
ling Paardenfonds „Wildenborch en Omstreken" in
zaal Schoenaker, was een trouwe kern van leden
aanwezig. Voorzitter T. G. Harkink herdacht in zijn
openingswoord oud-voorzitter en boekhouder W. G.
Dinkelman, die medio januari jl. is overleden. Hij
prees hem om zijn grote pionierswerk voor de ver-
eniging; hij was meer dan 25 jaar bestuurslid en
vanaf 1960 voorzitter.
Voorts deelde hij mee, dat er in het bestuur een
reorganisatie had plaatsgehad met een nieuwe taak-
verdeling, evenals in de raad van commissarissen.
Het werkterrein van de vereniging wordt steeds
groter; zelfs in de gemeenten /utphen en Warns-
veld neemt het aantal verzekerden toe. Vele paar-
den worden gehouden uit liefhebberij voor de sport
en natuurl i jk de fokkerij. De vereniging werkt nu
in tien gemeenten en tijd en kosten worden om-
vangri jker . Omtrent de huisvesting van de paarden
/ou het wenselijk zijn dat bij de voorbereiding van
bestemmingsplannen hier rekening mee wordt ge-
houden, aldus voorzitter Harkink. Hij bracht dank
aan bestuur en commissarissen voor hun vele werk.
De heer B. H. Hobbelman werd in het bestuur her-
kozen; in de raad van commissarissen werd de heer
H. J. Harkink herkozen. Aftredend en niet herkies-
baar in de kascommissie was G. Ligtenbarg. In
diens plaats werd gekozen de heer A. W. Barge-
inan. De voorzitter dankte het scheidende lid G.
Ligtenbarg voor zijn vele werk voor de vereniging.
Een zeer belangrijk punt was het vaststellen van de
premies voor het nieuwe verzekeringsjaar. Deze ble-
ven praktisch gehandhaafd op het niveau van vorig
jaar,

Eerste aprilweek 1945
werd Achterhoek bevrijd
Op l april is het dertig jaar geleden dat Ruurlo,
Vorden en zeven andere Achterhoekse plaatsen
werden bevrijd. Het was het begin van een week,
waarin de geallieerde legers in vrijwel de hele Ach-
terhoek een einde maakten aan vijf jaar Duitse be-
zetting.

Winterswijk, Groenlo en Haarlo konden op 31
maart al de vlag uitsteken. Eibergen, Borculo, Nee-
de, Haaksbergen, Diepenheim, Vorden, Vierakker,
Ruurlo en Barchem werden op l april van bezetters
gezuiverd. Lochem werd op 2 april bevrijd, Warns-
veld op 5 april, Laren, Harfsen en Gorssel op 6
april en Markelo en Zutphen op 8 april.
De bevrijding van Vorden was voor een aantal eva-
cuées, die in de school moesten slapen aanleiding
van vreugde het stro te verbranden dat als legerstee
had gediend. „We hebben er wel een nacht op de
planken voor over," jubelden ze.
In Ruurlo was de bevrijding aanvankelijk een ver-
warrende gebeutenis. Toen 's morgens pantserwa-
gens van een verkenningseenheid in zicht kwamen,
staken vele inwoners al de vlag uit. Terwijl de be-
vrijders op slechts een kwartier afstand waren, wer-
den in Ruurlo twee inwoners begraven, die enkele
dagen tevoren op de IJsselkade in Zutphen waren
gefusilleerd, 's Nachts reden de tanks het dorp
binnen.
Sinds de bevrijding van de Achterhoek duurde het
nog een maand voor heel Nederland was bevrijd.
Dat was een gevolg van de taktiek van de gealli-
eerde legers, die hoopten dat de Duitsers uit weste-
lijk Nederland zouden wegtrekken, zodra oostelijk
Nederland zou zijn bevrijd.
De troepen die de Achterhoek bevrijdden hadden
geen opdracht naar het westen op te rukken. Een
deel ging naar Leeuwarden dat op 17 april 1945
werd bereikt, een ander deel naar Groningen, dat
16 april werd bevrijd en een derde groep trok via
Twcnte Duitsland (weer) in.

Nationaal museum
hedendaagse kunst
opent 21 juni in Zutphen
Op 21 juni wordt in Zutphen ê n museum geopend,
dat een representatief beeld zal geven van heden-
daagse figuratieve Nederlandse kunst. Volgens de
direkteur mr. O. C. A. Schimmelpenninck van der
Oye mag de kollektie van schilderijen, tekeningen
en plastieke uniek worden genoemd en van natio-
naal belang.

Zowel het pand als de kollektie zijn «en geschenk
van de in Amsterdam gevestigde stichting Henriëtte
Antoinette aan de gemeente Zutphen. De welge-
stelde en vorig jaar op hoge leeftijd overleden me-
vrouw H. A. Polak-Schwarz gaf haar naam en haar
vermogen aan de stichting, met de opdracht werken
aan te kopen van erkende Nederlandse in leven
zijnde kunstenaars.
Inmiddels is het fonds van de stichting uitgeput en
wordt aan de verbouwing van het in Zutphen aan-
gekochte historische pand De Wildeman tot mu-
seum d-e laatste hand gelegd. De heer Schimmelpen-
ninck van der Oye is tot de konklusie gekomen dat
de kollektie groter is dan het museum kan herber-
gen. De werken zijn nu nog verspreid over kunst-
zalen in het hele land. Begin volgende maand wor-

den ze echter allemaal naar Zutphen gebracht en
zoveel mogelijk in de permanente tentoonstelling
opgenomen.
Uit dankbaarheid voor de schenking gaat een grote
groep particulieren in Zutphen en omgeving probe-
ren een bedrag van tienduizend gulden bij elkaar
te krijgen als startfonds voor culturele manifestaties
die ook in het museum voor hedendaagse kunst
moeten plaatshebben. Een werkgroep zal uit het
fonds aktiviteiten op lokaal en regionaal niveau
financieren.

OOTRIEU
\UW

Voetbal
RATTI-DEN DAM: 4-1

Ratti heeft, door thuis op de Kranenburg met forse
cijfers (4—1) te winnen van het bezoekende Den
Dam, plaats genomen naast een der naaste concur-
renten in het duel om de bovenste plaats. De thuis-
club pakte in het begin flink aan. Dit resulteerde
na een kwartier met de openingstreffer door mid-
denvoor G. Huitink, die een keihard schot afvuur,
de, waarbij de bal via het been van een Den Dam-
achterspeler net onder de lat verdween: 1—0. Ratti
ging door en weer kon Huitink, die een zuivere
pass uit het midden kreeg, de score opvoeren; na
twee tegenstanders te hebben omspeeld deponeerde
hij het leer in de rechter benedenhoek: 2—0.

Den Dam gaf zich niet gewonnen en ging fel in de
aanval. Bij een dieptepass kwamen Ratti-doelman
Joh. Huitink en achterspeler Th. Heuvelink met el-
kaar in botsing, waarna een der gasten in vrije posi-
tie geen fout maakte: 2—1.

Na rust was Ratti geregeld in het offensief. Nadat
H. Haverkamp enkele onzuivere schoten over de
lat zag keilen, wist B. Overbeek uit een indirekte
vrije trap binnen het strafschopgebied met een ko-
gel in de linkerbovenhoek de voorsprong op 3—1 te
brengen. De thuisclub deed het wat kalmer aan en
het spel speelde zich op de middenhelft af. Ratti
bracht evenwel de stand nog op 4—1; een diepte-
pass vanuit de achterhoede werd door de centrale
verdediger van Den Dam^^keerd beoordeeld en
G. Huitink verrichtte me^^
hattrick: 4—1.

VORDEN-ETTEN 1-1

fraaie kopbal de

Om alvast ,,te wennen" aat^fe Hoofdklasse (de Vor-
denarcn staan momenteel^recls niet één been in
deze klasse) speelde Vorden l zondagmiddag een
oefenwedstrijd tegen het in deze klasse spelende
Etten.

Het werd voor de geelzwarten een nuttige oefen-
wedstrijd. De eerste 20 minuten beheerste de thuis-
c l u b het spel en scoorde in die periode een doel-
pun t door Johan Eggink. De bezoekers kwamen
hierna fel op/etten hetgeen in de 35e minuut in de
gelijkmaker resulteerde.

Na de rust een lichte veldmeerderheid voor de be-
zoekers dat in de/e speelhelft eenmaal tegen de paal
knalde , terwijl bij Vorden Stokkink in vrije positie
rakelings overschoot. De Vordense defensie zorgde
erin de slotfase voor, toen Etten sterker was, dat het
bij de 1 — 1 stand bleef.

WILP l -VORDEN l 0-0

Deze ontmoeting tegen Wilp was voor Vorden een
moeilijke opgave, aangezien de thuisclub in ernsti-
ge degradatiezorgen verkeert.

Desondanks waren de beste kansen voor de geel-
/warteu. 7.o schoot Tan van Bommel tweemaal tegen
paal en lat, terwijl bovendien Pellenberg een dot
van een kans om /eep hielp. Aan cle andere kant
voorkwam doelman Ten Have vlak voor de rust
een zeker schijnend doelpunt. Na de rust hetzelfde
spelbeeld waarbij door beide ploegen wel kansen
werden geschapen, doch gescoord werd er niet.

TAN GROOT JEBBINK WINT
P.OSLOOP V. V. „VORDEN"

Voor de besloop die de v.v. Vorden zondagmiddag
voor haar leden organiseerde be.tond weinig be-
langstelling mede doordat op het laatste moment
een vriendschappelijke wedstrijd voor Vorden l
werd ingelast.

De organisatoren hadden voor een interessant par-
cours gezorgd dat geheel voerde door het Galgen-
goor. De a f s t a n d voor de heren bedroeg 5500 meter.
Tan Groot Jebbink was de snelste en finishte in een
tijd van 19 m i n u t e n blank. 2. W. v. d. Logt 19 19.7
min.: 3. B. Zweverink 19.22 min.; 4. H. Steintjes
21.00 min.; 5. Joh. Pardijs 22.00 min.; G. F. v. d.
Logt 23.00 min.; 7. R. Kornegoor 23.30 min.; 8. E.
Klein Brinke 24.00 min.; 9. T. Lubbers 26.10 min.;
10. J. Bargeman 29.00 min.

Voor de dames was een parcours uitge/et van 3500
meter. In een t i j d van 21 minuten finishte mevr.
A. Pardijs als eerste: 2. mevr. Steintjes 21.50 min.;
3. mevr. Jansen 22.50 min.; 4. mevr. Velhorst 23.00
min.; 5. mevr. Wcst-erveld 23.50 min. Voorzitter
Scharrenberg die na afloop de prijzen uitreikte
sprak een bij/onder woord van lof tot de dames om
cle moed op te brengen aan deze bosloop mee te
doen.

VOETBALPROGRAMMA
\vanti 1-Vorden l (afd. zaterdag); Stokkum—Vor-
len l (Tweede Paasdag).

Dammen
BIJZ. SCHOOL HOGE WERD OP
OVERTUIGENDE WIJZE SCHOOL-
DAMKAMPIOEN VAN VORDEN
In het jeudgcentrum te Vorden werden zaterdag-
middag de schooldamwedstrijden om het kampioen-
schap van Vorden gespeeld. Aan dit toernooi, dat
zoals te doen gebruikelijk door de damclub DCV
werd georganiseerd, namen vi j f scholen deel t.w. de
openbare lagere school dorp; Bijz. school Hoge;
R.K. school Kranenburg; openbare school Medler
en de Prinses Julianaschool uit de Wildenborch.
Voorgaande jaren waren er twee poules één voor
jongens en één voor meisjes. Dit jaar was het an-
drs en was elke school in de gelegenheid om met
een gecombineerd vijftal uit te komen.
De uitslagen waren als volgt: School dorp—Medler
8—2; Wildenborch—Kranenburg 6—4; Bijz. school
Hoge—Wildenborch 10—0; Medler—Kranenburg
6—4; Bijz. school Hoge—Kranenburg 10—0; School
dorp—Wildenborch 7—3; Bijz. school Hoge—Medler
10—0; School dorp—Kranenburg 8—2; Bijz. school
Hoge—School dorp 10—0; Medler—Wildenborch
2-8.
De Bijz. school werd op overtuigende wijze school-
damkampioen van Vorden met 8 punten uit vier
wedstrijden; 2. School dorp 6 punten; 3. School Wil-
denborch 4 punten; 4. School Kranenburg 2 pun-
ten; School Medler O punten.
Na afloop reikte de voorzitter van de damclub DCV
de heer C. Esselink de prijzen uit. Het winnende
team bestaande uit Harry Graaskamp, Harry Klein
Brinke; Agnes Lammers; André Graaskamp en Eric
Postma zal op zaterdag 19 april uitkomen in de
strijd om het schooldamkampioensc hap van de Ach-
terhoek. Dit -toernooi wordt in Doetinchem ge
speeld.

DAMMERS WAREN AKTIEF
Voor de onderlinge competitie van de Vordense
damclub DCV werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: Sloetjes—Breuker 0—2; Wiersma—Groten-
huis 1—1; Harmsma—A. Wentink 2—0; Nijenhuis—
Rossel 2—0; Heuvink—Abbink 1—1; Van Dijk—Es-
selink 0—2; Dimmendaal—Scheffer 0—2; W. Was-
sink—Masselink 1 — 1; KI. Kranenbarg—Ter Beest
1—1; G. Gosselink—Ruessink 1—1; R. Gosselink—
Reuver 0—2; Bruinsma—Oplaat 2—0; Janssen—Van
Oei 0—2; Brinkerink—Greefhorst 0—2; Vreeman—
Bruinsma 0—2; Ridder—Voerman 2—0; Snellenberg
—Bruinsma 2—0; A. Lammers—A. Abbink 2—0; P.
Steenbreker—P. Zoerink 2—0; A. Bargeman—A. Ab-
bink 0—2; B. Klumpenhouwer—H. Aalderink 2—0;
B. Klumpenhouwer—A. Graaskamp 0—2; E. Postma
—A. Berends 2—0; Aalderink—A. Lammers 0—2; A.
Berends—P. Steenbreker <Éfc A. Bargeman—M. van
Oei 0-2; Oltvoort-Postma 1-1; Schipper—A, Be-
n-nds 0-2.

WaterpoW
FORSE NEDERLAGEN VOOR
HEREN VAN VORDEN
In het overdekte zwembad te Aalten speelden de
h-eren zaterdagavond twee competitiewedstrijden
resp. tegen Nautilus l uit Terborg en DDD l uit
Doetinchem.
De eerste ontmoeting tegen Nautilus had in de eer-
ste helft een spannend verloop. Vorden begon goed
en zag een fraai schot van Harmsen tegen de lat
belanden. Ook een schot van Oudsen miste het doel
op een haar. De Nautilus-voorhoede was in deze
periode eveneens weinig succesvol met haar scho-
ten. Na de rust namen de mannen uit Terborg al
snel een 1—0 voorsprong.
Direct erna werden twee spelers van Nautilus voor
een minuut het water uitgezonden. Vorden profi-
teerde hier uitstekend van dankzij een doelpunt
van Emsbroek. De Vordenaren begingen hierna de
fout tever naar voren te trekken waarbij de verde-
diging enorm werd verwaarloosd. Nautilus maakte
hier uitstekend gebruik van en scoorde in de slot-
fase 3 x achtereen, waardoor de eindstand op 4—1
in voordeelvan Nautilus kwam.
De tweede wedstrijd die Vorden zaterdagavond
speelde ging tegen DDD l uit Doetinchem. De vrij
jonge ploeg uit Doetinchem was in deze ontmoe-
ting Vorden duidelijk op snelheid de baas. Dit re-
sulteerde al vrij snel in twee doelpunten, waar Vor-
den niets tegenover kon stellen. Nadat Van Dijk de
paal had geraakt scoorde DDD nog voor de rust
tweemaal.
In de tweede helft ging de strijd aanvankelijk ge-
lijk op, waarbij de beste kansen toch wel duidelijk
voor DDD waren. In deze periode wisten de Doe-
tinchemmers nog tweemaal te scoren, zodat de eind-
stand 6—0 werd in het voordeel van DDD.

Motorspon
PAASRIT „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
Op 2e Paasdag organiseert de Vordense motorclub
laar traditionele Paasrit, waarvan de start zal zijn
Dij café Schoenaker. Deelname staat open voor au-
to's, motoreen en bromfietsen. De heren Versteege
en Berendsen hebben een rit uitgestippeld van plm.
45 km. Er kan worden ingeschreven voor de PCC-
•Jasse; A-klasse ende B-klasse.

STEE N DEREN

Zanglust speelde goed
De reputatie, die de toneelafdeling van de Gem.
Zangvereniging ,,Zanglust" zich voor jaren had ver-
worven en die de laatste tijd op nonaktief had ge-
staan, heeft door cle opvoering van het blijspel „De
Ezels van Gacka", zaterdagavond in zaal Concordia
laar goodwill weer ten volle opgehaald.

Kosten nog moeite had men zich gespaard om het
decor en de kleding in de Bulgaarse stijl aan te
brengen, terwijl een passende verlichting het alles
een bijzondere sfeer gaf.

Diurica, een niet meer zo jonge boerin (mevrouw
Bosman-Dales) Leefde in een laag boerenhuis, om-
groeid door wijnranken en op de achtergrond een
begroeide rotswand met haar nichtje Milesa (mej.
M. Wolbrink) wiens knappe verschijning een stre-
ling was voor het oog van een rijke en twee jonge
boeren, die bij hun poging zich gaarne zagen ge-
holpen door een arme drommel Milan (de heer
Vleemingh) die verslaafd was aan wijn en vaak zeer
rake antwoorden kon geven. Nadat eerst Dubroc,
de rijke boer (de heer E. Schuppers) zijn liefde aan
Milesa nog eens dubbel had onderstreept, volgden
Tomotije (de heer E. Horsting) en Miodrag (de heer
W. Peters) wiens laatste na zeer vele verwikkelin-
gen, waarbij eenmaal de tante i.p.v. het nichtje wer-
den ontvoerd) de li-efde van Milesa won.

Het spel dat weergeven werd was uitstekend, het-
geen ook mag worden gezegd van de rolvastheid en
de uitspraak, hetgeen een pluim waard is voor de
regisseur de heer A. Verduit uit Zutphen, terwijl
voor een passende grime was zorggedragen door de
heer Beusekom uit Epse.

Aan het slot was het mevrouw Van Leuvenstijn-
Breukink, d i-e aan het begin van de avond de zeer
vele aanwezigen had verwelkomd, die spelers en
alle medewerkers dank bracht voor deze zo geslaag-
de avond en hun met een welverdiende bloemen-
hulde beloonde.

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

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

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond N W

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

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

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

Maart:
26 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
27 Hervormde vrouwengroep Wildenborch
31 Meubel- en tapijtshow Helmink
30 Eierzoekwedstrijd Kranenburgs Belang
31 Onderlinge wedstrijd LRV De Graaf-

schap in De Gompert te Hengelo (Gld.)
31 Oriëntatierit VAMC De Graafschaprij-

ders

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

jaarden en invaliden in zaal Smit.
8 Bejaardensoos Kranenburg

11 Uitvoering OBS Linde
12 Uitvoering OBS Linde
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

i
Mei:

3 Receptie 25-jarig jubileum De Graaf-
schaprijders

10 Reünie en
11 Rondrit KNMV-VAMC De Graafschap-

rijders
20 Jaarvergadering NCVB in zaal Eskes
21 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
31 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 Buurtver. Deld-en

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



DASH GELIJKSPEL TEGEN SVS
Met het vorderen van de volleybalcompetitie kring
De TJsselstreek begint er aardig tekening te komen
in de kopgroepen en kunnen in enkele klassen de
a.s. kampioenen over niet te lange tijd bekend /ijn.
In tegenstelling tot de heren-promotieklasse wanr
Hansa 2 verleden week de vlag hees, zijn er in de
dames-promotieklasse twee gegadigden: Isala 3 -
dat nog steeds de leiding heeft — en SVS l met vijf
punten minder en twee wedstrijden minder ge-
speeld. Isala was tegen Wilp in uitstekende condi-
tie en gaf de zege niet cadeau.
In de heren promotieklasse kwam het Vordense
Dash l verrassend goed voor de dag en behaalde te-
gen SVS een verdiend gelijkspel: 2—2. In de lagere
klassen zullen hi j de dames 2A en 2B kring Zutphen
de vier hoogstgeplaatsten een aparte groep vormen
en spelen om de titel. DVO l uit Keyenborg maakt
hier een goede kans.

Dames promotieklasse
Hansa l was in een verwoed gevecht gewikkeld met
Wilp l, waarbij de Zutphens-e dames aanvankelijk
niet meekwamen: 8—15. Men haalde op en won de
tweede set met 15—2, gevolgd door de derde met
15—9. Wilp sloeg terug en revancheerde zich 13—15,
eindstand 2—2. Wilhelmina 2 kon geen vat krijgen
<>p liet technisch goed spelende V en K 1: 1—3 (set-
standen: 7-15, 7-15, 15-9 en 11-15). Wilp pro-
beerde in Deventer de leidster Isala 3 de loef af te
steken, maar kwam slechts tot een setwinst. De
kanshebber voor de titel won met 1—3. In de dames
B-poule kreeg Bruvoc l drie punten in mindering
omdat deze ploeg niet opkwam tegen Salvo 1. Olym-
pia 2 en Olympia l spelen een kat-en-muis-spelletje.
Nu won het tweede met 0—3 en staat evenhoog ge-
klasseeerd als het eerste.

Heren promotieklasse
Kampioen Hansa 2 had een vrije avond, maar in
een gevecht om de bezetting van de tweede plaats
ging het er heet aan toe bij Dash l-SVS 1. Dash
moest zich eerst gewonnen geven: 9—15 en toen ook
de tweede set voor SVS was 13—15, leek het plein
beslecht. De Vordenaren haalden evenwel goed op
en versloegen de Schalkhaarploeg met 17—15 en 15
— 13, zodat er nog een fraaie puntenverdeling uit
kwam: 2-2. Bruvoc had er zin in tegen Hansa 3 en
versloeg de Zutphenaren met 3-0 (15-9, 15-5, 15—
8). SVS l—V en K 2 ging niet door omdat V en K
verstek liet gaan en dus drie punten in mindering
kreeg.

Heren eerste klasse Zutphen
Valto l stevent met spoed op de titel af, Hansa 4
had niets in de melk te brokkelen tegen de Eefdese
ploeg: 3-0. Bruvoc 2-DVC/Sparta 2 is altijd een
soort derby, maar ditmaal was er weinig van te
merken, want de Brummenaren pakten de volle
winst: 3—0. De Dash-reserves zakten weer een plaats
op de competitieladder door een 0—3 nederlaag te-
gen Wilhelmina 2. Hansa 6 had succes tegen plaats-
genoot Wilhelmina 3: 0—3.

Heren tweede klasse Zutphen
Voorst zette de overwinningreeks voort door een
fraaie 0—3 zege op het bepaald niet zwakke Valto
3. Dank zij een grote voorsprong zal Voorst binnen-
kort zeker de vlag kunnen hijsen. WIK 3 moest het
onderspit delven tegen Wilhelmina 4: 0-3 en Han-
sa 7 ging met de boot mee tegen Bruvoc 3: 0—3. Ak-
tief haalde slechts een puntje bij DVO 1: 1—2 en
zakte hierdoor naar de derde plaats. Valto 2 won
met 3-0 van Dash 3.

Dames eerste klasse Zutphen
WIK uit Steenderen schiep zich weer theoretische
kansen op de bovenste plaats door volle winst op de
Bruvoc reserves: 0-3. Wilhelmina 5 kreeg het te
kwaad tegen Hansa 3 en legde met 0—3 het loodje.

Dames tweede klasse A Zutphen
Er moeten nog enkele wedstrijden worden gespeeld
waarna er een splitsing komt van de vier hoogst
geklasseerden uit A- en B-klasse.

Algemeen Jeugdwerk
heeft geld nodig
Aangezien er in Steenderen en Bronkhorst voor de
jeugd van 6 tot 18 jaar weinig gelegenheid bestond
om hun vrije tijd op een gezonde en gerichte ma-
nier te besteden, heeft een Stichting in oprichting
gemeend hieraan verandering te moeten brengen.
Er is een Jeugdsociëteit begonnen in zaal Beeftink
die een zeer goede belangstelling trekt, terwijl er
knutselmiddagen zijn georganiseerd voor kinderen
van 6 tot 12 jaar, waarbij 160 kinderen met veel
enthousiasme bezig zijn geweest, terwijl voor de ko-
mende paasvakantie een filmmiddag op het pro-
gramma staat.
Er zijn plannen gemaakt om dit soort middagen
wekelijks te laten plaatsvinden, terwijl er vrijdags-
avonds een Jeugdsociëteit zal zijn voor personen van
13 tot 18 jaar.
Stichting Algemeen Jeugdwerk Steenderen stelt zich
tot doel met groepen vr i jwi l l ige r s met schoolgaande
kinderen (gesplitst in groepen van 6 t.m. 12- en 13
t.m. 16-jarigen) zowel lichamelijk als geestelijk (dus
het totale kind) aktief en kreatief bezig te houden
en bezig te doen zijn, wat d<e ontwikkeling en ont-
plooiing van het kind ten goede komt.
Hoewel de gemeente Steenderen haar volle mede-
werking heeft toegezegd, zal er voor al deze aktivi-
teiten geld nodig zijn. Hiertoe zal op zaterdag 29
maart een kollekte worden gehouden, die gezien de
belangrijkheid van harte wordt aanbevolen.

STEENDEREN 1-MVR 11-1
In een harde maar faire wedstrijd, waarbij beide
ploegen elkaar geen duimbreed toegaven^ heeft
scheidsrechter Westerink uit Hierden, door toeken-
nen van een buitenspeldoelpunt van de gasten in
de laatste minuut de wedstrijd in «en gelijkspel
doen eindigen, waardoor MVR in de running bli jf t
voor het begeerde kampioenschap.
De thuisclub die voor rust tegen de zon in speelde,
was het eerst over haar zenuwen heen en na 5 min.
spelen zagen wij een omhaal van Kelderman juist

langs de verkeerde kant van de paal gaan. Een goe-
de kombinatie tussen Langenhof en Harmsen kon
met moeite tot corne worden verwerkt, terwijl in de
20e minuut G. Kelderman vrij voor doel staande de
kans op een voorsprong verloren liet gaan. Gelei-
delijk wist MVR zich aan de druk te onttrekken en
gehinderd door de zon moest doelman Wolbrink
enkele malen al zi jn talenten tonen bij schoten van
Van Eekhout en Besselink. Een vrije trap van MVR
op de rand van het strafschopgebied leverde weder-
om een gevaar op, maar de hechte verdediging wist
door fraai ingrijpen een doelpunt te voorkomen. In
de 35e minuut kon doelman Giessevaer van de gas-
ten de bal niet voldoende wegwerpen, H. Rutten
kreeg de bal fraai aangespeeld en met een keihard
schot scoorde deze zeer verdiend 1—0.
Steenderen bleef doordrukken, kreeg achter elkaar
3 cornes te forceren, maar de stand bleef ongewij-
zigd. In de tweede helft kon de thuisclub haar rit-
me niet terug krijgen en wisten de gasten soms zeer
gevaar l i jk voor het Steenderen doel te verschijnen.
Halverwege de strijd werd Harmsen vervangen door
Dokman en moest T. Langenhof wegens een bles-
sure zijn plaats aan zijn jongere broer afstaan. Bei-
de doelen kwamen beurtelings in gevaar en toen
ieder dacht dat de zwart-witten hun buit volledig
in handen hadden, ontstond voor het Steenderen
doel in de laatste minuut een opeenhoping van
spelers waarbij Van Eekhout in buitenspelpositie de
bal langs doelman Wolbrink schoot. Ondanks alle
protesten kende de referee dit doelpunt toe en ver-
liet een dolgelukkige MVR-ploeg na het laatste
fluitsignaal het veld.
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VOORJAARSAANBIEDING

Stofzuigers
Draaitop stofzuioer „Philips"

• Zuigkracht regelaar
• Zeer sterke zuigkracht
• Katrolsnoer
• Verchroo^ki 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 kompleet vanaf ... 159,-

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

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Paasdag
VAN 11 TOT 17 UUR

komt toch ook ?

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

AR..L

Zutphenseweg
Vorden
Tel. 05752-1840

* accessoires

* snel service

* balanceren

Gespecialiseerd in:

* Koni schokbrekers

* banden

* uitlaten

Alweer zo'n servicedienst
van het Aral service station

Vanaf zaterdag 29 maart t/m zaterdag 5 april

kunt u met uw auto bij ons terecht om uw schok-

brekers te laten kontroleren.

We hebben daarvoor tot onze beschikking een

moderne KONI testbank.

Het goed funktioneren van de schokbrekers is

OOK een onderdeel van veilig rijden.

Tot ziens bij

Henk Seesink

RELAXBM

exclusieve vormgevlngl
Zee»'apert* S-£ bankcombinatie met bijpassende lattentafel. Donkerbruin

gebeltete houten rompen met losse zit- en rugkussens In donkerbruine
stroken. Ook andere kleuren mogelijk.

Extra armleggers Tafel 86 x 86 cm

voor GOED
woon kom fort

Drukwerk?

Drukkerij
Weevers
verzorgt het
keurig
voor u!



ET PASEN
LEKKER VLEES
VAN SLAGERIJ
VLOGMAN

Ook deze week weer feestaanbiedingen die u passen met Pasen

PAASROLLADE rund of varkens
500 gram

Paas-
verrassing

iedere koper ontvangf deze paasweek
gratis een

geluksnummer
u kunt er smakelijke prijzen mee win-
nen. De bekendmaking van de geluks-
nummers is op donderdag 3, vrijdag 4
en zaterdag 5 april in de winkel.

En voor de kinderen ook deze week
weer een

gratis ballon

HOEFIJZER

En voor u altijd de

gratis

Hoefijzerzegels

BIEFSTUK
250 gram

HAANTJES
per stuk

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

Rl SLAPPEN
500 gram .

VARKENSLAPPEN
500 gram

SCHNITZELS
100 gram

348
348
548
540
130

verder hebben wij voor u ossehaas, varkenshaas, fricandeau,

kalfsvlees, karbonade enz. Voor de soep ossestaart of

schenkel. Deze week ook weer de heerlijke nasi en bami

VOOR DE BOTERHAM

Gekookte tong 100 gram "125 Pekel vlees iso gram 148

Gekookte ham 15° gram 119 Boterham worst 150 gram 39

Ardennerspek 150 gram 148 Kookworst stuk 250 gram 140

P.S. Al deze aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 29 maart

TOT ZIENS BIJ SLAGERIJ Nieuwstad - Vorden
Telefoon 1321



Na onze grandioze
voorjaars modeshow

kunt u vrij onze kollektie doorzien en passen.

De nieuwe modelijn: leukr vlot, kleurrijk en erg charmant.

Modecentrum Teunissen
VOOR RUURLO EN OMGEVING

a.s. donderdag koopavond - a.s. vrijdag tot 6 uur open

achterruit-
j/verwarming

achteruitrijlampen

2jodiumlampen
extra

gemetalliseerde lak

CHRYSLER
NEDERLAND

Dit is onze lentestunt:

SIMCAIIM SURPRISE
met stijlvol vinyldak en 5 extra's

GRATIS autoradio met midcten- en langegolf
GRATIS achterruitverwarmi^j
GRATIS achteruitrijlampen
GRATIS 2jodiumlampene>tÉa
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

Aannemersbedrijf Fa C. J. H. Cuppers en Zn te Vorden is

van plan binnenkort in het Brinkerhof te starten met de

bouw van een aantal

dubbele villa's
Deze qua vormgeving moderne huizen zijn als volgt
ingedeeld: beg. gr.: royale entree met open trap met
hardhouten treden en schoonmetselwerk wanden,
toilet met fonteintje, grote woonkamer met open
keuken in U-vorm, totaal ruim 50 m2 groot en een
via de entree bereikbare zeer grote berging.

Ie verd.: 3 of naar keuze 4 slaapkamers, alsmede
een ruim bemeten badkamer met blauwe wandbe-
tegeling 10 x 20 cm en o.a. een 2e toil-et.

Voorts: metselwerk van gele steen - dakbedekking
donkerbruine shingles - voorzien van een carport -
fraaie pergola's - natuurlijk centraal verwarmd.

Deze interessante aanbieding geldt uitsluitend voor
Vordense ingezetenen of zij die economisch aan
Vorden gebonden zijn.

Inlichtingen worden u gaarne verstrekt door:

Makelaarskantoor Peters b.v.
Stationsplein 35 - Zutphen - Lid N.B.M. - Tel. 05750-15747*. b.g.g.
05752-1820 en 1468. - Dir. W. v. d. Linden, mak o.g. en M. Peters,
mak. in ass.

opleuering
altijd
op tijd!

__| BOUWBEDRIJF
TB ATEN BRIIMKE S
ZELHEM INDUSTRIEPABK13-15 TEL.08342-10414'

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1295

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Hulp gevraagd bij het
veiling-schoonmaken van
prei. H. Weenk, Schutte-
straat 12, Vorden.

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwa-
liteit voor uw
huwelijksreportage
De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200,—
maken wij een kleurenre-
portage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling
te voorkomen.

Foto Dolphijn Vorden
Foto A.D. Ruurlo

Te koop: beste N.L. B-f
dekrijpe beer met gezond-
heidscertificaat. G. B.
Lebbink, Eikenlaan 27,
Vorden, tel. 05752-6739.

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

Verse eieren Ie koop 15 of
13 cent per s tuk. Tevens
motormelkmachine ge-
\ r ; i ; i»d diesel of benzine.
Bohviendei, l lekler-
boomsdijk 2, tel. 6685.

Te koop: hou ten t r ; ip en
deuren. Böhmcr, Molen-
weg 35.

Te koop: Citroen 2CV 4
eind '70, ƒ 1500,-. De
Waal, tel. 6895.

DOLOKAL-
FRANKO-Wortel
V.L.C. „DE GRAAFSCHAP" G.A. te Ruurlo
levert u DOLOKAL 5% gestrooid op het
land.

^ Volgens deskundigen is
DOLOKAL 5% omgerekend
op bemestingswaarde de
goedkoopste kalkmeststof
Opgave bij:
H. J. Bosman, Larenseweg 5, Vorden, tel. 05752-1874
Coöp. Werktuigen Vereniging Medo/Ruurlo te
Linde, telefoon 05752-6870
G. J. Haaring, Beunksteeg 2 te Hengelo telefoon
05753-7361

Vestigingen van V.L.C. „De Graafschap" te
Hengelo, telefoon 05753-1787
Linde, telefoon 05752-6641
Ruurlo, telefoon 05735-1541
Vorden, telefoon 05752-1352

Voordelige
dameskonfektie
koopt u bij de
grote matenspecialist
KONFEKTIEBEDRIJF

LAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden
Indien nodig maken wij
naar maat. Keu/e uit meer
dan 100 modellen.

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

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

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

ADVERTEREN?

IN CONTACT

GOED BEKEKEN!!

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

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

in volautomatische DAF ,

Natuurlijke sun-tan-tint
en eerlijk soepel

aniline leder,
'n perfecte harmonie

voor dit wreefband
sandaletje.

coco
Styled by Orces.

Ton-sur-ton kleuren,
nostalgische bandjes en
plateau sleehak. Hoogst

actueel model!._
n

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Ze zijn er weer!
Originele
letterkasten
te gebruiken als wanddekoratie
ƒ, 45,— per stuk

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404
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