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Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolte.rs
Nieuwstad 12 ~ Vorden
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Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Veel belangstelling bij opening der
nieuwe boerenleenbank Vorden
In ons 'vorige nummer hebben wij reeds een verslag
van de opening opgenomen, doch wij willen miet
nalaten om hierop in dit nummer nog eens 'terug te
'komen.
Dat de Boerenlleenlban!k te Kranenburg een belang-
rijke plaats 'inneemt is woensdagmiddag gebleken
bij de officiële opening van het nieuwe bankge-
bouw aan de Ruurloseweg.

In het bijzijn van vele 'genodigden waaronder ver-
tegenwoordigers van de plaatselijke instellingen
en organisaties op landbouwgebied, besturen van
verenigingen, bestuur en direktie van de bank, af-
gevaardigden van de Centrale Boerenleenbank te
Eindhoven, van de plaatselijke 'banken, ingezete-
nen en anderen, verrichtte burgemeester A. E. van
Arkel de officiële opening. Hij deed dit door als
eerste bankbéhandeling een aantal cheques ter
waarde van ƒ 500,— te overhandigen aan de heer
R. J. van Overbeeke, die dit bedrag „ dat door de
Boerenleenbank aan de gemeente was geschonken
- weer van de gemeente ontving voor de Stichting
Jeugdcentrum te Vorden.

Tevoren waren de genodigden in zaal Schoenaker
bijeen gekomen, waar voorzitter A. Zents een har-

timaal in haar werkgebied funktioineert, gezien de
grote belangstelling in de zaal.
Namens de Centrale Bank bood hij het traditionele
geschenk aan, een luxe sïgarendoos waarin een
afbeelding van de Centrale Bank. Hij wilde hier-
mee de prettige, goede en intensieve samenwerking
symboliseren van de bank te Vorden en het hoofd-
kantoor te Eindhoven.

Namens de Ra'iffeisenbank te Vorden sprak voor-
zitter Wesselink. Als goede „naober" bood hij een
koffiezetapparaat 'aan. 'De heer Wesselink sprak
ook namens de buurtcooperaties, de Verenigde
Landbouw Coöperatie De 'Graafschap, de OLV
De Eendracht te Vorden, de CLV Ons Belang te
Linde, de zuivelfabriek te Vorden en de vereniging
van melkleveranciers van de Wiersse. Hij over-
handigde 'hierbij een enveloppe mei inhoud waar-
voor een staainde kapstok kan worden aangeschaft.
Oud-voorzitter A. H. A. Hantölman citeerde in
zijn feestelijke toespraak het gedenkboek van de
Boerenleenbank, anno de jaren 1930-1935. Was
het vroeger zo dat de bank slechts in beperkte
kring werkte, momenteel staat de konsument in
het middelpunt van de belangstelling.
De heer A. G. Mennink sprak namens de drie

Burgemeester A. E. van Arkel overhandigt de cheque aan de heer Van Overbeeke voor de jeugd

teilijk welkomstwoord sprak tot de aanwezigen.
Spreker belichtte 'in het kort enkele aspekten van
de totstandkoiming van de 'bank. Hij bracht dank
aan de burgemeester voor de medewerking van de
gemeente, aan de distriktsdirékteur de heer Joos-
ten voor de voorbereidende werkzaamheden, aan
de kassier-direkteur de heer Hartman die een groot
gedeelte van het werk had verricht, aan de heren
van het architektenbureau Van Houte, de aanne-
mers Rondeel, Ruiter-kamp, Uiterweerd, Ëmsbroek
Sueters, aan de heer Helmimk die het interieur had
verzorgd, aan bloemisterij Van Kesteren voor de
tuinaanleg en aan de familie Mombarg die als bu-
ren vele koppen koffie had geschonken bij de bouw.

Hij overhandigde hierna aan burgemeester Van
Arkel de cheque van ƒ 500,— voor de gemeente
Vorden, die naar eigen goeddunken kon worden
besteed. Hij sprak de hoop uit dat de nieuwe ves-
tiging een ruime bijdrage mocht leveren voor de
verdere ontplooiing van de gehele gemeenschap te
Vorden en Kranenburg.

Burgemeester Van Arkel opende de rij van spre-
kers. „Laat ik beginnen met u, namens het gemeen-
tebestuur, heel hartelijk te bedanken voor de che-
que van ƒ 500,— die u mij zoeven heeft overhan-
digd ter gelegenheid van de 'officiële ingebruikne-
ming van uw nieuw 'bankgebouw" zo begon de heer
Van Arkel zijn toespraak. Vervolgens memoreerde
hij de voorbereidende werkzaamheden 'die aan de
bouw waren voorafgegaan en tevens het nut van
een bankinstelling voor de hedendaagse gemeen-
schap. Met de wens dat de Boerenleenbank in
groei en bloei mag toenemen, verklaarde de burge-
meester het bankgebouw voor geopend.

Drs Oosterwaal van de direktie der Centrale Bank
uit Eindhoven wilde bij 'deze mijlpaal fa het 52^
jarig bestaan van de bank een ogenblik stilstaan
en de ontwikkeling onder de loupe nemen. Spre-
ker wees er op dat de Boerenleenbank Vonden op-

plaatselijke landbouworganisaties ABTB, CBTB
en GMvL. Hij belichtte de taak van de banken
speciaal ten opzidhte van de ontwikkeling in de
landbouw en wenste de bank alle sukses 'toe.
Notaris mr Rombach sprak als voorzitter van de
Nutsspaarbank en als plaatselijk notaris. 'Zowel
namens de Nutsspaarbank als persoonlijk bood hij
geschenken aan.
De heer Joh. Braakhefcke bracht namens de werk-
tuigenvereniging Ons Aller Belang te Wildenborch
zijn gelukwensen over.

Als laatste spreker vertolkte de heer R. J. van
Overbeeke namens de Stichting Jeugdcentrum zijn
hartelijke 'dank, zowel aan de burgemeester als
het bankbestuur voor de gift van ƒ 500,—.
De genodigden kregen hierna de gelegenheid om
het nieuwe bankgebouw te bezichtigen, dat een
fraaie aanwinst is voor de Kranenburg. Ook 's a-
vonds was hiertoe gelegenheid, waarvan velen
gebruik maakten.

ZOJUIST ONTVANGEN:

ROMEINSE SANDALEN
de ideale kombinatie bij uw hot-pants

Kijk eerst bij

WULLINK
Dorpsstraat 4 „ Vorden

VOORAAN IN SCHOENENMODE

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselin'k van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346 b.g.g. 05750-2931

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

Nieuws van
de kerken
Ds. Kuhlemeier gaat naar Vorden
Na een vakante periode van 9 maanden werden de
lidmaten van de Gereformeerde kerk alhier ver-
blijd door de mededeling van ds. J. B. Kuhlemiéier,
voormalig predikant van de Cbr. Gereformeerde
kerk te Aalten, dat hij het beroep op hem uitge-
bracht door de Gereformeerde kerk te Vorden,
heeft aangenomen.
Ds. Kuihlemeier heeft de wens te kennen gegeven
om zo spoedig mogelijk zijn ambt in Vorden te
mogen aanvaarden.
Met man en macht wordt nu aan de pastorie ge-
werkt om deze van een centrale verwarming ite
voorzien alsmede om dsJKuhle meier met zijn ge-
zin een waardige ontva^^t te bereiden.

Paasdiensten in de Herv. kerk
Verschillende verenigingen 'hebben dit jaar hun
medewerking toegezegd aan de diensten op Pa-
sen, het feest van de K^k.
Op de vroege morgen \Brde Ie Paasdag is er de
Paasjuböl, met medewerking van de Zondagsscho^
'len uit Vorden, Medler en de Wildenborch. Ook
het Vordens combo „Hope and Joy 'Seventy" zal
in deze Paasjubel zingen. Aanvang 8.30 uur.
In 'de PaasdieniSt van 10 uur zal de ohr. muziek-
vereniging Sursum Corda verschillende liederen
van de samenzang begeleiden. Ook de Kindercan-
torij zingt de gemeente voor en met de gemeente
mee. Het orgel zal de Ie Paasdag bespeeld wor-
den door de heer A. de Vries. Ds. Krajenbrink
hoopt beide diensten te 'leiden.

Gezamenlijke Paasdienst
De beide protestantse kerken te Vorden (Gere-
formeerd en Hervormd) hopen op de 2e Paasdag
een gezamenlijke dienst te houden dm 10 uur in
de Hervormde kerk. De chr. gemengde zangvereni-
ging Excelsior heeft medewerking 'toegezegd voor
deze dienst, welke ds. Jansen hoopt te leiden. Or-
ganist is in deze dienst de heer Wbudstra.

Paaskollekte
De 'leden van de Hervormde kerk worden er op-
merkzaam op gemaakt dat het bij het Kerkblad in-
gevoegde kollektezakje voor de grote Paaskollekte
niet huis-aan-huis wordt opgehaald. Zij kunnen
hun gave in de diensten geven of ook het gevulde
zakje bezorgen bij een lid van de 'Kerkeraad en
ook bij de predikanten. (Zie advertentie.)

Zwem- en poloclub organiseert
besloop
Gestimuleerd door het sukses van vorig jaar (meer
dan 100 deelnemers) organiseert de zwem- en po-
lo'club Vorden '64 op 17 april voor de tweede maal
een bosloop. Er kan tussen twee afstanden, zowel
in prestatie- als wedstrijdverband worden gekozen
voor 3 of 5 kilometer.
ledere deelnemer ontvangt een herinnering aan de-
ze bosloop. Voor inlichtingen kan men zich wen-
den tot badmeester Verstoep.

Schrikdraadkontrole
H.H. Landbouwers. U wordt er op attent ge-
maakt dat u bij gebruik van een sohrikdraadinstal-
latie in het bezit moet zijn van een door een des-
kundige opgemaakt 'bewijs,, geldig tot l april van
het jaar volgende op dat van aangifte.

Frankering bij abonnement postkantoor Vorden

erkdiensten

GOEDE VRIJDAG 9 APRIL
Hervormde kerk

10.00 uur ds. J. H. Jansen (H. Avondmaal)
19.30 uur ds. J. C. 'Krajenbrink (H. Avondmaal)

Gereformeerde kerk
19.30 uur ds. H. Brinkman te Rijssen

ZONDAG 11 APRIL ( I e PAASDAG)
Hervormde kerk

8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink Paasjubel
m.m.v. Zondagsschool en Vord. Combo

10.00 uur ds. J. C. Kraijenbrink m.m.v. Kindercan-
torij en chr. muziekver. Sursum Corda

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. J. H. 'Meuleman te Apeldoorn

(voorbereiding H. Avondmaal)
19.00 uur ds. C. Gros te Aailten

MAANDAG 12 APRIL (2e PAASDAG)
Hervormde kerk

10.00 uur ds. J. H. Jansen gezamenlijke Paas-
dienst met de Gereformeerden
m.m.v. chr. zangver. Excelsior

Gereformeerde kerk
10.00 uur Gemeenschappelijke dienst in de Herv.

kerk voorganger ds. J. H. Jansen
m.m.v. chr. zangvereniging Excelsior

R.K. kerk dorp
Zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur
en 10.00 uur Hoogmis.

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot maandagavond 11 uur
dr De Vries, telefoon (05752) 1288
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagavond
10.00 uur zuster Van der Schoot, tel. (05752) 1487.
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot dinsdagmorgen
19.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

Geboren: Maria Wilhelmina AntUionia, dochter
van W. H. Janssen en B. 'M. Finkenflügel; Jacque-
liene Elisabeth Petronella, dochter van A. H. A.
Hartman en J. W. Booltink.
Ondertrouwd: A. J. J. Notten en E. Buunk.
Gehuwd: G. Hogendoorn en A. J. P. Salemink.
Overleden: Geen.

Ook u bent welkom op onze MEUBELSHOW
2e Paasdag van 11 tot 5.00 uur HELMINK Zutphenseweg = Vorden
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DONDERDAGAVOND 8 APRIL

koopavond

SUPERMARKT —
presenteert : * geopend tot 6 UUf

uit de slagerij:
Laat onze chef-slager uw Paasdiner
verzorgen !

3 stuks
GELDERSE SCHIJVEN

Voor een heerlijke soep:

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

SCHENKEL
500 gram

Voor uw hoofdschotel:

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

VARKENSROLLADE
500 gram vanaf

98

218

418
Bestel vroegtijdig uw specialiteiten:

Blank kalfsvlees, kalfsoester of
-schnitzels, kalfsfricandeau,
runder- of kalfsfongen, ossehaas
haasbiefstuk enz.

fijne vleeswaren'
150 gram 99

100 gram 109

100 gram 119

150 gram 89

150 gram 89

HAM

CASSELERRIB

MALSE ROSBIEF

BOERENMETWORST

SNIJWORST

goede wijn behoeft
geen krans

per fles 375
Heerlijke tafelwijn
Rosé d'Anjou, Moe Baril
Onze bekende
Tanner sherry van 450 voor 375
bij 3 flessen slechts 998
Montalia vermouth literfles 298
Donna Rosa of Muskateller
zoete ïmportwijn 1,6 liter voor 369
Literkruik frambozen-bessen wijn
normaal 255 nu voor 215
Div. soorten Adel Rossa wijn met
jonge jenever van 415 voor 315

Reuze zak potato of paprika

Smiths Chips
nu voor slechts 89

WALNOTEN
250 gram

P.C.D. ZOUTE PINDA'S
500 gram van 169 voor

98
149

ZOUTE STICKS
2 x 100 gram

STUDENTENHAVER
grote zak vol voor 109

Literfles 1068 gram

COLOMBO

koffiemelk
voor 139

uit onze diepvries
PINGO HAANTJES 1000 gram 275

PATATES FRITES kilo nu 149

GREEN GOLD SPINAZIE 600 gram 89

VLEESKROKETTEN 5 stuks 99

CHIPOLATAPUDDING
div. smaken 4-persoons 179

VRuHiTENIJSTAARTEN 6-8-persoo* 395

OLA IJS Y2 liter blok voor 129

Bij aankoop van ƒ 20,00 boodschappen

10 KAKELVERSE

kippeneieren
voor 100
Herschl VRUCHTENLIMONADE
literfles 73 elke 2e fles

De enige echte 7-UP 82 cent
elke 2e fles

Gezinsfles APPELSAP 75
elke 2e fles

CLASSE ROYAL BIER
12 euro flessen voor

39
65

Bij uw diepvrieshaantjes met patates frites

GEURTS Appelmoes
2 grote 3/4 literpotten

V Wvan 150 voor

HEERLIJK ABRIKOZEN OF

AARDBEIEN

gebak
6 stuks voor 98

groente en fruit
MALSE SLA 2 kroppen 69

HOLLANDSE TOMATEN y2kilo 129

JONGE RADUSJES 2 bossen 69

Volsappige SINAASAPPELEN 10 voor 169

Exportkwaliteit GOLDEN DELICIOUS
2 kg 159

200 gram 119

500 gram 29

Voor elke groente- of fruitklant:
l blik AARDBEIEN voor 179

in handige draagtas

Blanke CHAMPIGNONS

Panklare RODE KOOL

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

KLETSKOPPEN
heerlijke koekjes van 105 nu

Grote TULBANDCAKE
nu

KERSENBONBONS
voor iedere klant 150 gram voor
PAAS MATZES

per stuk

TEA CRACKERS
per pak

OUBLIES KOEKJES
per zak

IJSCUPS
250 gram van 145 voor

89
119
73

98
119

grote taartbodems

NU SLECHTS 98
159

SUPERUNIE ROODMERK KOFFIE
pak 250 gram 205

elk 2e pak

Literblik SPERZIEBONEN 85
elk 2e blik

Literblik DOPERWTEN 89
middelfijn elk 2e blik voor

Literblik PERZIKEN
van 169 nu

SERVETTEN
pak a 100 stuks voor

Maggi GROENTESOEP
2 zakjes van 98 nu

Teo PUDDINGSAUS
div. smaken 2 flesjes nu

Maggi KIPPESOEP
2 zakjes

49
129
99
89
119
79

LEUK VOOR DE KINDEREN:

grote plastic bal

zolang de voorraad strekt 98
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Met grote vreugde geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

MIRANDE
G. H. Eenink
G. Eenink-Hissink
Henk, Willy

Vorden, 4 april 1971
Het Kerspel 11
Tijdelijk adres: Alg. Zieken-
huis te Doetinchem kamer
227

Zaterdag 3 april werden wij
verblijd met de geboorte van
een dochter

MARIEKE
Frits Meddeler
Riet Meddeler-

Janssen
Neede, april 1971
Burg. Mensstraat 13
Tijd. adres: St. Vinc. zie-
kenhuis te Groenlo

Voor de vele blijken van be-
langstelling, ondervonden bij
het overlijden van onze
schoonzoon, de heer

T. J. WOLTING
zeggen wij u hartelijk dank.

J. Wechgelaer
H. E. Wechgelaer-

Boerema

Te koop: Voederbieten.
J. Voskamp, Galgengoor-
weg 3, Vorden

Verrukkelijk zo'n
IJSTAAKT MET DE
A.S. FEESTDAGEN
vanaf ƒ 3,50
vroegtijdig bestellen

IJSSALON D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden
Telefoon 1553

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station

Te koop: Z.g.a.n. olietank
1300 liter, met handpomp en
oliefilter ƒ 100,—.
D. Klein Bramel, Almense-
weg 11, Vorden

Gelegenheid tot het laten
opfokken van plm. nog 10
kalveren. Inlichtingen bij
P. H. M. Helmink, Onstein-
seweg 19 Vorden tel. 6701

Te koop: Een AEG-wasma-
chine met verwarming
ƒ 35,— en een Miele centri-
fuge ƒ 25,—.
MAAS, Westerstraat 72
Hengelo G, telefoon 1637

Te koop: Komplete melk-
machine met vacuumleiding
platte kar op luchtbanden
achter traktor; 6 betonnen
ramen en harkkeerder enz.
H. A. Koers, Gazoorweg 2,
Vorden

Gratis puin af te halen.
Veldkamp, Zutphenseweg 48
Vorden

Maakt u de a.s. Paasdagen
gezellig met een

VERS HAANTJE
EN EIEREN VAN
UW POELIER

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

OM ZELF EEN HEERLIJK
TOETJE TE MAKEN . . .

1/1 liter ijs met
vruchten en slagroom
ƒ 3,75
3/4 liter ƒ 2,75
1/2 liter ƒ 1,80

IJSSALON D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden
Telefoon 1553

Te koop: EerUjke volbloed
nieuwmelkte koe, 24 liter
melk, gemiddeld boven 4%
vet. B. Groot Jebbink, Gal-
gengoorweg 8, tel. 1324

Te koop: Slachtkippen.
Weenk op Weenk, Linde
telefoon 6659

Te koop: 2 tomen biggen.
G. A. Rossel, Deldenseweg
6, Vorden

Te koop: 4 tomen biggen.
Schotsman, Heijendaalse-
weg l

Te koop: Beste MRIJ dra-
gende vaars a. d. telling 10
april. K. Hietbrink, Beunk-
stege 4, Linde Vorden
telefoon 05753-7253

Te koop gevraagd: Zolder-
opruiming, kabinetten, oude
kasten, klokken, goud en
zilver en allerhande groot-
moederstijd artikelen.
MAAS, Westerstraat 72
Hengelo G, telefoon 1637

Te koop gevraagd: Slacht-
pluimvee door J. Brugge-
man, H. Postelweg 12, Lo-
chem, tel. 05730-1560
Pluimveeslachterij

EN TOCH... IS UITERWEERD UW SCHILDER
Bij 1 fles advocaat a 525

10 grote eieren voor 50 cent !
150 GRAM HAM 118

LITERFLES KOFFIEMELK 31<>/0 van 188 voor 169

500 GRAM JONGE KAAS 270

KUIFJE WELI MARGARINE van 63 voor 58

3 PAKJES ZO-KLAAR PUDDING 98

BLIK FIJNE DOPERWTEN van 113 voor 99

Bij l haantje a 900 gram
l blik appelmoes voor 34 cent

BLIKJE SLAGROOM 109

9-10 APRIL:

500 GRAM HOLLANDSE TOMATEN 149

12 JAFFA'S SINAASAPPELEN 198

GEVRAAGD: NET WINKELMEISJE

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwJ^edden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERITen PALMA <§

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Goede Vrijdag 9 april na l uur

gesloten
Dierenspeciaalzaak

KLUVERS
ZUTPHENSEWEG 53 - VORDEN

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

Donderdag, vrijdag en
zaterdag

500 gr. speklappen 170
500 gr. verse worst 260
500 gr. gehakt 225
500 gr. doorregen vlees 345
200 gr. ontbijtspek 140
200 gr. boterhamworst 80
200 gr. gebraden gehakt 1,40
500 gr. zuurkool 50
250 gr. fijne rookworst 120
500 gr. haas-, rib-,
schouder karbonade 318

Paasrollade vanaf
345 per 500 gram
bestellingen s.v.p.
vroegtijdig

Rund- kalfs- en varl^sslagerij

M. Krijt
Vorden - DorpssdÉft 32 Telefoon 1470

Japonnen en pakjes dragen
lat kan tedere vrouw!
Maar maken dat is een vak.

Meisjes
kom dat bij ons leren, je zult er-
varen hoe plezierig dat is en het
leukste is, wij betalen nog goed
ook!
Vanaf 16 jaar mag je bij ons wer-
ken en voor enkelen v.a. 15 jaar.

Kom eens vrijblijvend kijken
>n inlichtingen vragen bij:

Confectie-

bedrijf L.AMMERS
Raadhuisstraat 18 - Telefoon 1971
Vorden - Tel. na 6 uur 1708

(>xf (>rd

Uw interieur
uw eigen
wereld!

Wij adviseren u deskundig

bij de inrichting

VyQNINGINRICHTING

het Binnenhuis
FA/ A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

IVlan graaft vuilnisbelt af
op zoek naar spaarcentjes.
Spaargeld is natuurlijk wat anders dan huisvuil.
Dat stop je niet in de vuilnisbak. Dat breng je
naar de Amro Bank. Daar is het veilig. En je
krijgt nog een hoge rente ook. Rn

Sparen? De Amro Bank is er voor. &
1 ó

UIT ONZE SPECIALE
AANBIEDINGEN

graskantsteker

van 10,75 voor

ƒ 6,95

ALLES VOOR UW TUIN BIJ

GEMS Hl
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

meesterlijk
gemaakt,

prettig geprijsd.
Oxford is verkrijgbaar bij:

-

VORDENSE BAD- EN Z WEMINRICHTING

„IN DE DENNEN"

Algem. vergadering
op woensdag 14 april a.s. om 20.00
uur in hotel Bakker.

Het bestuur

TE KOOP:

PEUGEOT 404
prima staat - vaste prys.

VISSER - VORDEN
Burg. Galléestraat 5

l



Herenmode
Voorjaar 1971

Hostuums

Blazers

Kolberts

Pantalons

Regen-

jassen
met bij-

passende
heren-
mode-
artikelen

Komt u ook eens vrijblijvend kijken
in onze speciale

HERENAFDELING

RAADHUISSTR.. VORDEN

Sportmode 71
MET NIEUWE LEUKE

MODELLEN GEMAKKELIJKE

VRIJETIJDSKLEDING

Wapen- en sportihandel

Martens
steeds doellreffeTld!

Zutphenseweg - Vorden

ZEER GROTE EN APARTE
KOLLEKTIE

dames
japonnen

van de kleinste tot en met de
grootste maten, alsmede alle heup-
maten.

Japonnen met jasje
cardigans
leuk om over een japon te dragen.

Japonnen reeds vanaf
12,50

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Voorjaars
aanbieding

CASSETTE
RECORDER
„Erres", kompleet met mikrofoon,
aansluitsnoer, cassetteband, draagtas
en netvoedingsapparaat.

NU van 239,60 voor

199,00

DRAAGBARE RAD9O
„Philips", FM, midden en lange golf.

NU van 139,— voor

114,00
RADIO - TELEVISIEANDEL,

BB VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

VOORJAARS-
AANBIEDING

Veêgvaste
muurverf

per emmer a 4 kg
nu slechts ƒ 3,-—

normale prijs ƒ 5,45

Wasbare
super sneeuwwitte

muurverf
van ƒ 12,50 per emmer
NU voor slechts ƒ 9,—

Behang
Enorme kollektie

Plaktafels gratis in
bruikleen

Rauhfaser
(struktuurbehang)

nu slechts
ƒ 8,50 per rol
a 33 m

plakplastic
nergens zo'n keuze

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 1486

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen,
telefoon 2264

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Wandtegels
af m. 15 x 15 cm; 10 x 20

cm; 11 x 22 cm.
VLOERTEGELS

10 x 10 cm
duizenden voorradig,

spotgoedkoop

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Zonwering
Aluminium jalouziën

met garantie.

Nergens zo voordelig

Doe-het-zeif
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Vloer-
bedekking

vinyl op vilt

2 m breed slechts
ƒ 4,75 per m2

vele kleuren

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Makel.- en assur.kantoor
/. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

INWONERS VAN VORDEN

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
(Amos 4:12)

Is Hij uw redder? (Rom. 3 : 23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand, 17:31)
Hebt u vragen over 'het geloof in de Heer
Jezus Christus, luister dan iedere maandag-
avond van 7-8 uur en iedere vrijdagmiddag
van 2-3 uur naar de

EVANGELISCHE OMROEP

Pasen 1971
MAAK UW PAASTAFEL GEZELLIG DOOK DE
PRACHT SORTERING BROOD EN GEBAK
VAN

Schurink
WIJ BAKKEN VOOR U:

PAASKRENTEBROOD
ƒ 3,50 ƒ 3,—

PAASROZIJNEBROOD

PAASKRENTEBROOD
MET SPIJS

ƒ 3,50 ƒ 2,—

ƒ 4,—

PAASSLAGROOMTAARTEN
ƒ e,— ƒ 7,50 ƒ 10,—

PAASSLAGROOMGEBAK
5 stuks voor ƒ 3,—

MOORKOPPEN 5 stuks voor ƒ 2,80

APPELGEBAK 5 stuks voor ƒ 2,25

Neem met de Pasen MELKBROOD, zo warm uit
de oven. WIJ bakken het a.s. zaterdag de gehele
dag door !

Verder hebben we voor u de volgende
broodsoorten:
witbrood, regeringsbrood, tarwebrood
Tarvobrood, Zeeuwsch tarwebrood,
weekendbrood, boerenmik, volkoren-
brood, suikerbrood, gemberbrood,
sukadebrood, eierbrood,
grote rozijnebollen ƒ 1,50
grofjes, King Corn wit, King Corn
stout, Amerikaans wittebrood,
wittebollen zakje 6 stuks
krentebollen zakje 6 stuks

BAKKERIJ

Nieuwstad 9 Filiaal Burg. Ga'lléestr. 46

Telefoon 1384 Telefoon 1877

MUTSBIBLIOTHEEK
VORDEN

A.s. donderdag 8 april
geopend

inplaats van Goede Vrijdag 9 april.

Het bestuur

ZONWERING

BALASTORE
nu uitgevoerd in twee dekora
tieve bloemdessins en één vro
lijk kinderkamerdessin.

Deze fleurig en blij uitziende
zongordijnen worden u graag
geleverd door

DOE-HET-ZELF CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden

Telefoon 1486

WIJ VRAGEN:

FLINKE HULPEN

VOOR DE AFWAS
mannelijk of vrouwelijk.

Volautomatische machine aanwezig.

Werktijden van 9.00-13.00 uur of van

13.00-18.00 of van 18.00-22.00 uur.

Dorpsstraat ~ Vorden - Tel. 1312

April mode maand

uw kostuum
TUSSEN SPORTIEF OF GEKLEED - ER IS GEEN
GRENS MEER.

GOED GEKOZEN MATERIALEN - GOEDE SNIT

Met het vlotte modiscfie
overhemd en das

Pasen 1971
Hervormde kerk

WIJ NODIGEN U GRAAG UIT VOOR DE
VOLGENDE KERKDIENSTEN

GOEDE VRIJDAG:
10.00 uur en 19.30 uur (Heilig Avondmaal)

Ie PAASDAG:
8.30 uur Paasjubel o.l.v. ds. J. O. Krajenbrink

m.m.v. Zondagsscholen en Vordens Combo.

10.00 uur Paasdienst o.l.v. ds. J. O. Krajenbrink
m.m.v. chr. muziekvereniging Sursum Corda
en de Kindercantorij.

Organist in beide diensten: de heer A. de
Vries.

2e PAASDAG:
10.00 uur Gezamenlijke Paasdienst o.l.v. ds. J. H. Jan-

sen m.m.v. chr. zangvereniging Excelsior.
Organist: de heer Woudstra.

Het in het Kerkblad ingevoegde kollektezakje voor de Paaskollekte
WORDT NIET AAN HUIS opgehaald. U kunt uw gave geven in de diens-
ten op Pasen of-en het gevulde zakje bezorgen bij een lid van de Kerkeraad.

WIJ WENSEN U EEN GOED PAASFEEST TOE !
De Kerkeraad van- de Herv. gemeente te Vorden.

het wordt
voorjaar

Auf obedrijf A. G. Tragter
Kutphenseweg 95 . Vorden . Telefoon 1256

Cash and Carry
WIJ ORGANISEREN OP 9, 10, 16 EN 17 APRIL EEN

TOTALE VERKOOP VAN

tuinmeubelen en
bedden
grote sortering, enorme voor-
raad, ongekend lage prijzen

ATOMICA
VORDENSEWEG 4 - HENGELO G



Donderdag 8 april 1971

Tweede blad Contact
33e jaargang no. l

Muziekvereniging Concordia
vierde haar 100-jarig bestaan

Dat de naam Coneordia, ondanks de raaoeiilijfcheden
in de 'laatste jaren, nog steeds een begrip is ïn
Vonden, werd zaterdagmiddag in „'t Wapen van
Vorden" bewezen toen daar 'het bestuur recipieerde
ter gelegenheid van 'h'et lOO-tjarig jubileum.
Vele afgevaardigden van verenigingen, 'instellin-
gen etc. kwamen hun 'gelukwensen aanbieden. Het
^gemeentebestuur was vertegenwoordigd door bur-
gemeester A. E. van Arkel en zijn echjtgenote, de
beide wethouders G. J. Bannink en mr R. A. van
de Wall Bak e alsmede de gemeentesekretaris J..
Drijf hout.

VOL GOEDE MOED

Namens het bestuur van Goncondia werden de
aanwezigen we'lkom geheten door voorzitter G.
Grootbod, die zicih bijzonder verheugd toonde
thans het 100-jarig 'bestaan te kunnen 'herdenken.
,,Op de juiste datum hadden wij te kampen met

beurt «erts verrast 'te worden met een subsidie-
explosie, aldus de heer 'Grootbod.

POSTUME HULDE

In 1923 werd voor Concordia een belangrijke pe-
riode ingeluid nl. de periode-Wolters. Bijna een
halve eeuw heeft de 'heer D. Wouters Goncordia
gedirigeerd. De woordkombinatie Concordia-Wol-
ters was in Vorden een vanzelfsprekendheid. Be-
houdens in 1894 werden alle suksessen van de
vereniging onder zijn leiding behaald,
Voorafgaande aan deze receptie heeft het bestuur
van Concordia een bloemstuk gelegd op het graf
van >de 'heer Wölters als postume 'hulde aan allen
die in de achter ons liggende eeuw hun beste krach-
ten aan Concordia gaven.
Met ingang van l januari 1971 werd de heer K.
Wölters, zoon van wijlen de 'heer D. Wölters, be-
reid gevonden tijdelijk de leiding op zich te nemen.

Het tegenwoordige bestuur van de muziekvereniging Concordia

een ernstige inzinking, wat voor een 100-jarige
nu ook weer niet zo 'abnormaal is. Gelukkig heb-
ben wij geprofiteerd van de moderne wetenschap
en een geslaagde verjonging sku UT ondergaan."
Voorts vermeldde de heer Grootbod enkele pun-
ten uit 'het toch wel roemrijke verleden van Gon-
cordia. De eersite lauweren werden reeds behaald
in 1894 te Velp direkt na het 25-jarig bestaan. In
1913 sloot Concordia zich aan bij de federatie ails
harmoniefcorps. In 1923 begon onder leiding van
de toen benoemde dirigent'D. Wölters de klim op
de muzikale ladder, in gestage opmars werd in 1934
de afdeling „uitmuntendheid" bereikt, aldus de
'heer Grootbod. Doordat Concordia de laatste ja-
Ten niet meer aan concoursen heeft deelgenomen,
heeft men besloten een paar treden op de muzikale
ladder terug te doen (ihet 'laatst kwam Concordia
uit in de 'Bre-afdeling). Dit 'is om een betere aan-
loop te kunnen nemen voor de opmars.

De drumband die in 1955 werd opgericht, 'heeft
ook moeilijke jaren achter de rug, maar onder lei-
ding van de heer J. Hilferink 'heeft zich alles ten
goede gekeerd.

FINANCIENi
Voorts wees de 'heer Grootbod er op dat een mu-
ziekvereniging een kostbare aangelegenheid is. Ge-
lukkig iheeft het ons aan financiële bijstand nooit
ontbroken. De Vordense bevolking heeft ons nooit
in de steek gelaten en daarvoor zijn we zeer er-
kentelijk. Ook de subsidies van de gemeente ver-
toont een stijgende lijn, 'Deze subsidie is volgens
een regeling afhankelijk van de afdeling waarin
men uitkomt, doch juist de klim op de ladder
brengt veel kosten mee, o.a. een grotere dus kost-
baardere bezetting, leerlingen moeten 'hiervoor on-
der goede leiding worden opgeleid en tevens moet
voor 'hen een instrument beschikbaar zijn. 'Nu we
in de .hedendaagse tijd zo vaak worden gekonfron-
teerd met zgn. 'loonexplosies, hopen wij op onze

Hoperilijk vinden we een oJksing zodat de heer
K. Wouters de direfctde 'kanen wil blijven voeren.
Hiermee zo-u dan wel eens de oude suksesfor'mule
Concordia-Wölters weer van kracht kunnen wor-
den, aldus besloot de heer Grootbod zijn toespraak.

OVERHANDIGING VAN ƒ 8.475,15

Hierna werd het woord, gevoerd door de heer 'H.
Klein Brinke in zijn kwaliteit a'l's voorzitter van de
kommfesie die het voorbereidende werk heeft ge-
daan voor de onlangs ten bate van Concorda ge-
houden 'kolilekte. De heer Klein Brinke overhan-
digde 'het Concordia-bestuur een bedrag van
ƒ 8.475,15. Dit schept natuurlijk voor de vereni-
ging wel een verplichting, maar u ziet het, de ge-
meente staat achter u. Ik adviseer u, probeer 'het
steeds verder te brengen, aldus de 'heer Klein Brin-
ke die een speciaal woord van dank sprak aan het
adres van zijn mede-lkom'mi'ss'ieleden en de 50 kol-
lefctanten.
Wat dit laatste betreft, hiervoor deelde voorzitter
Grootbod mede dat al deze koMefctanten worden
uitgenodigd voor bet bijwonen van de najaarsuit-
voering van Concordia.

TOESPRAAK BURG. A. E. VAN ARKEL

De 'heer Van Arkel bracht in zijn toespraak Con-
cordia dank voor de medewerking die zij in de
lange reeks van jaren in (haar bestaan, tot voor
kort, bij tal van officiële gelegenheden heeft gege-
ven. Ik denk hier o.a. aan .feestelijkheden bij ver-
jaardagen en jubilea van ons vorstenhuis, schooi-
en volksfeesten etc.
Na hot overlijden van dirigent :D. Wölters is 'er
helaas een periode van stilstand en achteruitgang
ingetreden. Gelukkig 'is er nu een kentering ten
goede te bespeuren, dankzij een verjongd en ak-
tief bestuur en dank zij uw nieuwe dirigent de
heer Karél Wakers, aldus burgemeester Van Ar-
kel.

De bezetting van het muziekkorps is goed te noemen

MAAK GEBRUIK VAN DE MUZIEKTENT
We hebben zoeven gehoord welk een fantastisch
bedrag er voor Concordia is 'ingezameld, aldus ver-
volgde de burgemeester zijn toespraak. Wel een
bewijs dat de honderdjarige zich nog in de volle
sympathie van de Vordense bevolking mag ver-
heugen. In een gemeente met meer dan 7000 inwo-
ners is m.'i. dan ook voldoende ruimte voor twee
goede iimuziekkorps'en.

Op 30 april 1949 kon, dankzij de Vordense ingeze-
tenen, -aan' de gemeente een muziektent worden
overgedragen. In het verleden werden daarin door
de beide muziekkorpsen verschillende concerten
gegeven. Alleen de laatste jaren is daar niets van
gekomen. Namens het gemeentebestuur en na-
mens de muziekliefhebbers in Vonden zou ik u
willen adviseren, nu uw 'muziekvereniging opnieuw
naar buiten kan optreden, dit jaar in het zomensei-
zoen weer eens een concert in de muziektent te
willen geven, aldus burgemeester Van Arkel die
namens 'het gemeentebestuur een geschenk onder
couvert aanbood.

Namens de VVV voerde de heer Van Arkel even-
eens het woord en bracht hij Concordia dank voor
de talloze malen dat medewerking werd verleend
aan het zomerprogramma. Als blijk van waardering
overhandigde hij een enveloppe met „AO'W".

De heer Grootbod bedankte de heer Van Arkel en
zegde toe dat Concordia dit jaar weer 'zal meewer-
ken aan 'het 'Zomerprogramma. V/e hebben inmid-
dels naast de boerenkapel zelfs weer een Tiroler-
kapel, aldus de heer Grootbod.

HULDIGING LEDEN

Namens de Koninklijke Federatie van Harmonie-
en Fanfaregezelschappen wend het woord gevoerd
door de heer H. F. M. Segers, die er zijn vreugde
over uitsprak dat Concordia weer over het diep-
tepunt heen is. Ook hij memoreerde hetgeen de
heer Wolters voor Concordia heeft betekend. Na-
mens de federatie overhandigde hij het bestuur
ter gelegenéhid van het 100-jarig bestaan een gou-
den medaille.

Voorts haalde de heer Segers een aantal Concor-
dia-leden voor het voetlicht die 25 jaar of langer
lid van de vereniging zijn. 'De heer J. L. Smit span-
de daarbij wel de kroon met zijn 50-jarig lidmaat-
schap. Hij ontving een gouden speld. 'Een zilveren
speld ging naar W. van Til, H. Wuestenenk, H,
Gerritsen, J. Beumer, J. 'Lichtenberg, A. Henge-
veld, J. Lauckhart, F. Wransink, J. Schuppers en
A. Lauckhart,
De 'administrateur van de federatie A. Gossink
overhandigde de jubilarissen de bijbehorende oor-
konde.

De huidige dirigent, de heer ;K. Wölters, bracht
dank voor de bloemen op het graf van zijn vader.
„De eerste 2 maanden bij Concordia zijn mij uit-
stekend bevallen. Er word* hard gewerkt in. de
vereniging en ik wil graa^wrigent 'blijven", aldus
de heer K. Wölters.
De muziekvereniging Concond'ia kreeg bij dit ju-

bileum vele geschenken onder couvent aangeboden.
Namens de dames van het ba'zankomité werd een
'trompet beplakt met munten aangeboden.
De muziekvereniging Sursum Corda bracht Con-
condia een muz'ik'ale hulde en bood d.m.v. voorzit-
ter M. H. Gotink haar gelukwensen aan.

DRUK BEZOCHTE EN GOED GESLAAGDE
JUBILEUMUITVOERING CONCORDIA

Zaterdagavond vond in het Nutsgebouw de ju'bi-
ileumuitvoering van Concordia plaats waarvoor een
grote belangstelling bestond. 'De aanwezigen zul-
len zich geen moment venveeld hebben want zowel
het muzikale gedeelte voor de pauze alsmede de
schetsjes, zang etc. na de pauze vonden een aan-
dachtig gehoor.

In zijn openingswoord sprak voorzitter G. - Groot-
bod een 'speciaal woord van welkom tot burge-
meester A. E. van Arkel en echtgenote, het ere-lid
de heer Van de Berg, mevrouw Wölters (echtge-
note van de vroegere dirigent) en mevrouw Wöl-
ters (echtgenote van de huidige dirigent).

Onder leiding van de heer Kar el Wölters werd er
hierna een concert gegeven, nadat allereerst het
tamboerkorps de Concordia-mars en samen met
het orkest de Herauten-ars had gespeeld. Hierna
ging het orkest alleen verder en werden in Vlot
tempo een zevental nummers gespeeld. Speciaal de
American Folk Suite van 'H. L. Walters alsmede
de mars Sons of the brave van T. 'Bidgood maak-
ten indruk.

Namens 'het bestuur van Concordia werd de diri-
gent een enveloppe met inhoud overhandigd „voor
wat u in zo'n konte tijd voor elkaar hebt gekregen".
Voor 'mevrouw Woïters waren er bloemen.
Na de pauze kregen de bezoekers een bont pro-
gramma voorgeschoteld dat onder leiding stond
van mevrouw T. Besselink. Er was voor „elck wat
wills" dat op amusante wijze door de heer J. Norde
aan elkaar wend gepraat. Sketches als „Het boe-
meltje van Purmerend" en „Mine-Mina" deden
het goed en niet te vergeten de gebroeders Eykel-
kamp die de aanwezigen met hun zang wisten te
boeien.

De dames van Concordia hadden een bazarlied
ingestudeerd dat door iedereen uit volde borst werd
meegezongen. Tussen de bedrijven door zetten de
muzikanten van Concondia hun beste beentje voor
en traden zij o.a. op als de Boierenkapel en de Ti-
rölerkapel.
De meisjes van Concordia hadden nog een ver-
rassing in petto. Onder leiding van mevrouw Kras-
ner-Pandijs hadden de meisjes ml. Hollands Glorie
ingestudeerd, een balletstuk dat gebracht werd in
Volendams tenue.

De heren Beumer en Lauckhart begeleid door K.
Wölters op de piano gaven nog een nummertje
trompetspelen ten beste dat zeer werd gewaar-
deerd.

Al met al een Concordia dat met deze uitvoering
aantoonde momenteel weer spriingl'evend te zijn.

De trotse drumband van Concordia

L.R. „De Graafschap"
Bij de 'samengestelde wedstrijd voor landelijke rui-
ters, 'georganiseerd door de L.R. Zieuwent-Harre-
veld, werden van de L.R. De Graafschap de vol-
gende ruitens geplaatst.

In de klasse zwaar werd de 4e plaats bezet door
B. Wagenvoort met Enusa. In de 'klasse licht werd
G. Wunderink met Iwan l l e ; mevrouw D. W^a-
genvoort-Eggink met Gerwin 15e en B. Tiessink
Hzn. met Herriëtte 16e.

Gezien de grote deelname een goed begin.

Gevonden voorwerpen
l grijs geblokte wollen sjaal merk „Jago"; l arm-
baadje; l plastic motorbril; l blauwe alpinopet; l
groen windjack met capuchon; l paar bruine glacé
herenhand'schoenen; 3 'bankbiljetten van f 10,—;

l linker groene rubberlaars; l 'linker bruine kin-
derschoen; l bankbiljet van ƒ 5,—; l zwart ge-
streepte sjaal; l damespolshorloge met zwarte band
merk „Tisisot"; l groenachtige loden jas; l bruine
rechter nylon vuisthandschoen'.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot
het gToepsbuneau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5
te Vorden, telefoon 05752-1230.

Waarschuwing
Ingevolge art. 68 van de Algemene Politie Veror-
dening is het in de gemeente Vorden verboden
honden zonder behoorlijk toezicht te laten loslo-
pen. Daar de politie hieromtrent herhaaldelijk
klachten bereiken, ziet zij zich genoodzaakt 'hier-
tegeji streng op te treden. Men zij dus gewaar-
schuwd.

LYESTE
GORDIJNSTOFFEN en TAPIJTEN Uw woninginrichter staat er voor in!



Geboren:
dochter

PIENEKE
MABTINE

B. M. Dekkers-
Heer s ink

G. Dekkers
Vorden, 6 april 1971
Smidsstraat 3

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje

Diana Janeth
Wij noemen haar

DIANA
A. Roeterdink
A. Roeterdink-

ten Have
Hengelo G, 3 april 1971
E 91

Gewassen
grinttegels

50 x 50 cm

ƒ 3,95 per stuk

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752- 1486

UIERNETTEN

geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde tepels
meer en geen mislukte
melklijsten. Per stuk
ƒ 32,—. Bij 5 stuks ƒ 30,-
Franko huis.
A. R. WAGENVOORT
STALINRICHTING
Julianalaan 16 - Vorden
telefoon 05752-1259

Joost de Draaier zegt

DIT IS EEN
GEWELDIGE
PORTABLE
RADIO/
CASSETTE-
RECORDER

EN JOOST/ KAN HET WETEN

RT-221

Topklasse radio, met UKW en MW
ontvangst. Cassette- recorder, met
veel mogelijkheden: directe band-
opnamen van radio, meteen terug-
spelen van programma's,ingebouwd
telwerk voor snei opzoeken

TOSHIBA

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

KAPBROEKEN
voor uw koeien, oersterk en
solide. Direkt uit voorraad.
A. R. WAGENVOORT
STALINRICHTING
Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

C.H.U.
verzorgt de formaliteiten voor

STEMMEN
BIJ VOLMACHT
OP 28 APRIL A.S.
Er zijn nu 2 regelingen. Informeert u en
vraag formulieren bij
J. F. GEERKEN
sekretaris kiesvereniging - telefoon 1600

Uiterlijk 13 april berichten.
Er mag geen stem verloren gaan l

Keurslagerij
.G.Jansen

Woensdag gehaktdag
Gehakt

Vrijdag verse worst-dag
Verse worst

Vlug-klaar artikelen
Nasi of bami
Paprika- of
roomschnitzels
Hamburgers
Gelderse schijven
Slavinken
Tartaar»

500 gram 2,25

500 gram 2,75

500 gram 1,75

per stuk 0,80
0,55
0,55
0,45
0,90

PAASROLLADES
Runder

Voor de boterham
Rosbief

500 gram vanaf 3,75

100 gram 1,40
Gebraden rollade 100 gram 1,46
Boterhamworst 0,50
Hamworst 0,70

^feestel
vroegtijdig
uw
Paasrollade

T. W. Brethouwer
A.S. ZATERDAG OP DE MARKT VAN 10.00-15.00 uur

MET EEN GROTE SORTERING

GEBAK EN SNOEPWAREN

Ook nu weer
moesten wij adverteerders 'teleurstellen die

woensdagmorgen hun advertentie brachten,

dit is niet meer mogelijk, wij zijn gebonden

aan de PTT voorschriften voor de portie

van de krant.

Tot dinsdags 12 uur kunt u uw advertentie

inleveren nadien moeten wij onder voorbe-

houd aannemen.

EEN PRACHT KOLLEKTIE

SCHOENEN EN
TASSEN
VINDT U BIJ

Schoenenhuis
Jansen

Tevens uw adres voor:

PORTEMONNAIES
PORTEFEUILLES
SPORTTASSEN
QUICK VOETBALSCHOENEN
QUICK TRAININGSPAKKEN

Het Schoenenhuis
FA JANSEN - Dorpsstraat 34 - Vorden

Paasrit De Graafschaprijders Damclub DCV •«

Iedere 'vrijdag weefcmarikt /
ledere maandagavond bridgen bij
hotel Bakker

8 april Bejaaardenkring H. 15 u. Nutsgeb.
8 april H.exv. Vrouwengroep Linde

12 april V AM C De Graaf schaprijders
Faas-rit (oniënlfceninigsrit)

15 april Herv. Vrouwengr. Wildenborch
15 april Openbare vergadering AR in 'ho-

tel Hoog Langen te Lodhem
17 april Bal voor gehuwden en verloofden

café-rest. 't Wapen van 't Medler
17 april Dansavond muziekvereniging Con-

cordia in zaal ,,'t Wapen van
17 april Gymnastiekuitvoering Sparta
20 april Jaarvergadering N C VB
22 april Nutsavond in het Nutsgebouw
22 april Ringvergadering Hervormde

Vrouwengr o ep en
22 april KPO lezing van dr. Luilöfs
22 april Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgeb.
23 april Feestavond 'gymnastiekvereniging

Sparta en zwem- en poloclub
Vorden

25 april VAMC De Graafschaprijders
PCC-rit (oriënteringsrit)

26 apnil E'HBO-oefenavohd
28 april Weekmarkt
28 april NVEV in zaal Concordiia Hengelo
10 mei EHBO-oefenavond
11 mei Ledenvergadering N C VB
15 mei Uitvoering Nuts'blökfluit- en

melodicaclub
9 t.im. 12 juni Avondvieirdaagse

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek
geplaatst

De Vordense motor- en autoclub De Graafschap-
rijders organiseert op 2e Paasdag weer de tradi-
tionele Paasrit. Deelname 'aan de oriënteringsrit is
mogelijk voor motoren, auto's en bromfietsen. Er
wordt gereden in een A- en een B-klasse. De -start
is bij café Schoenaker op de Kranenburg.
Het bestuur van 'De Graafschaprijders verzoekt
zij die willen deelnemen vroegtijdig in te schrij-
ven aangezien deze rit zich steeds in een grote be-
langstelling mag verheugen. Er wordt gereden vol-
gens KNMV-reglement.
Voor de PCC-rijders is verder van belang de eerst-
volgende PCC-rit te Gendt, 'terwijl de derde rit in
Vorden plaatsvindt op 25 april.

Ledenvergadering ABVA
Dinsdagavond 'hield de afdeling van de ABVA',
Welke deel uit maakt van het NVV :in café Bloe-
mendaal te Vonden een algemene ledenvergadering,
waar uit 'het jaarverslag van de sekretaris bleek
dat 'het ledental weer flink gestegen was en thans
63 bedraagt.
De penningmeester meldde een flink batiig saldo.
De di'striktsbestuurder H. Bekker reikte aan vier
leden die 25 jaar bij 'het NVV waren aangesloten
zilveren 'N V V-speldjes uit en een doosje met 6
zilveren lepeltjes. Van voorzitter A. Ploeger ont-
vingen de jubilarissen -een boekenbon. Het waren
uit Vorden de heren J. W. Harwig, A. Doornink
en uit Hengelo G H. Brui! en H. Wansink. De
heer G. 'J. Wahl, gepensioneerd bij de PTT, kwam
hiervoor ook in aanmerking maar was helaas ver-
hinderd.
Namens de jubilarissen dankte de heer Wansink
-het hoofdbestuur en de heer Harwig het afdelings-
bestuur voor de attentie.
De 'heren Harwig en Bekker betoogden dat het er
naar uitziet dat de komende jaren allesbehalve
gemakkelijk zullen zijn voor allen, doch vooral
voor diegenen die loon,. of salaristrekkend zijn.
Zij betoogden dat het nu meer dan ooit nodig is
aaneengesloten op te kunnen itreden, dus een ster-
ke vakbeweging en iedereen aangesloten. Blijft
niet aan de kant staan, was hun advies.
Er werden verder nog heel wait punten op tafel
gebracht, die echter meer op het 'terrein van de
persoonlijke- en afdelings'belangen lagen.

Bijzondere school Het Hoge
wint schooldamtoernooi
Zaterdagmorgen werd in café Eskes een school-
damtoernooi gehouden voor alle lagere scholen in
de gemeente Vorden, dat werd georganiseerd door
de damclub DCV. Behalve de Prinses Juliana-
school uit de Wildenborch werd er deelgenomen
door de openbare lagere school dorp en Medler,
de bijzondere school aan Het Hoge en de katholie-
ke school op de Kranenburg..
Namens de damclub^wak voorzitter J .F . Geerken
een kort welkam6't'4BBrd, waarna hij de jongelui
de regels van 'het spe1! uitlegde. Door alle scholen
werd deelgenomen met een jongens- en een 'meis-
jesvijftal. ^
Bij de meisjes legd^^« bijzondere school aan Het
Hoge beslag op de^Srafce plaats met 6 punten; 2.
school dorp 4 punten; 3. en 4. school Medler en
school Kranenburg elk l punt. Een beslissings-
wedstrijd tussen deze scholen met als inzet de
derde prijs leverde eveneens een gelijke stand op
waarna Medler door loting winnaar werd.
Evenals bij de meisjes werd ook de bijzondere
scihool aan Het Hoge bij de jongens winnaar met
6 punten; 2. school dorp 4 punten; 3. scihool 'Kra-
nenburg 2 punten en 4. school Medler O punten.
Na afloop mocht Riette Weenk namens de meisjes
van de school aan Het Hoge uit handen van de
heer Geerken de eerste prijs in ontvangst nemen.
Bij de jongens werd de prijs in ontvangst genomen
door Henk Grotenhuis ten Ar kei.
De gemeente werd dank gebracht voor de subsidie
die voor dit toernooi wordt verstrekt, terwijl de
heer Geerken de Vordense Winkeliersvereniging
dank bracht voor de surprise.
De heer Brinkman, hoofd van de lagere school
dorp bracht de damclub namens alle scholen dank
voor de organisatie van dit schooldamtoernooi.

OOT
f
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Verdedigingsfouten van Vorden
in de wedstrijd tegen Reunie

Een zwak spelend Vorden heeft het Reunie niet
moeilijk gemaakt en op de Wildbaan in Borculo
een verdiende nederlaag geleden van 4-1.
Speciaal de achterhoede van de geel-zwarten is
deze middag erg zwak geweest en maakte fout
op fout.
v. d. Waarde scoorde a l na' 5 minuten en na 10
minuten schoot Pongers zijn ploeg naar 2-0.
Na een half uur werd het 3-0, toen Hendriksen
treuzelde met wegwerken, waarna de bal via de
keeper in eigen doel belandde.
Na 10 minuten in de tweede helft maakte Pongers
er 4-0 van, waarna Reunie de touwtjes iets liet
vieren, juist genoeg voor Vorden om de eer toch
nog te redden door Buunk 4-1.
Ben wedstrijd om snel te vergeten!

Voetbal programma
Tweede Paasdag voor Vorden:

Markel'O 2-Vorden 2, Vorden 3-Diepenheim 2,
Zutphania 3-Vorden 4, Pax 4-Vorden 5,
Baakse Boys 2-Vorden 7.

Dammen
Onderlinge damkompetitie
Wansink-Sloetjes 2-0, Leurik-Offereins 2-0,
Geerken sr-Hulshof 1-1.

Bij de jeugd:
Meys-Bosboom 2-0, Schuurman-Masselink 2-0,
Hamond-Bolink 0-2, Addink-Bolink 0-2.

Voor het 4-tallen tournooi van het distrikt oost
van het gewest Gelderland slaagde DCV l er
vrijdagavond in zich te plaatsen voor de volgende
ronde door thuis te winnen van, DIO l uit Ei-
bergen.

De uitslagen:
Smeenk-Lippinkho'f 2-0, Wiersma-Maarse 1-1,
Wassink-Ribbers 1-1, Nijenhuis-Jurriëns 1-1,
Eindstand 5-3 voor DCV.

Waterpolo

Heren II van Vorden verloren

Zaterdagavond speelde Vorden heren 2 tegen de
Berkel uit Lochem. Vorden stond al gauw ach-
ter met 4-0. Midvoor Beus maakte toch nog 2
doelpunten voor rust zodat het 4-2 werd.
Na rust was er voor de Vordense ploeg geen
houden meer aan en het werd liefst 9-2.
De meisjes van Vorden speelden ook al zaterdag-
avond een prima eerste helft tegen de Ysselmeeu-
wen. Bij rust was het 4-1 door fraaie doelpunten
van Anneke Sikkens en Marleen Sikkens. Na de
hervatting werd het toch nog gelijk 'door het zeer
fraaie spel van de Zutphense meisjes 4-4.

De kompetitieleider heeft besloten de wedstrijd
ZZ&PC-Vorden (heren) op 24 april te doen spe-
len.

Jeugdappèl voor dammers

Het distrikt oost van het gewest Gelderland van
de Koninklijke Nederlandse Dambond wil -meer de
damsport populair maken in deze kontreien.
Speciaal heeft men het gemunt op de jeugd die is
opgewekt om zaterdagmorgen in Vorden in café
Eskes aanwezig te zijn.
Er wordt daar nl. een zgn. Jeugdappèl gehouden
voor adspirant leden tot 16 jaar. Er zijn vele ver-
enigingen aangeschreven met het verzoek ook aan
dit tO'Urnooi deel te nemen.
Van deze verenigingen hebben de damklubs uit
Zütphen, Vorden, Brummen, Laren en Hengelo
positief gereageerd en verwacht wordt dat ca 50
jongelui aanwezig zullen zijn.
De jongens die in 4 poules zijn ingedeeld, spelen
een enkele kompetitie, hetgeen betekent dat elke
deelnemer 3 partijen dient te spelen.
Het is wel de bedoeling dat de jongelui op de
Mok moeten spelen d.w.z. dat het aantal zetten
moet worden bijgehouden. Voor elke partij is een
uur uitgetrokken.
Om 9 uur wordt de eerste ronde gespeeld, om 10
uur de tweede en om 11 uur wordt een aanvang
gemaakt met de laatste ronde.
Per groep zijn 2 prijzen beschikbaar gesteld.
Bovendien hebben de organisatoren de heren W.
Walgaard uit Zütphen en J. Geerken uit Vorden
besloten een verenigingsprijs beschikbaar et stel-
len voor die vereniging, die met het grootste aan-
tal deelnemers aan de 'start' verschijnt.

Ned. Bond van Plattelandsvr.

Voor de afd. Vorden hield mevr. Grezel-Molenkam
een lezing over het onderwerp 'Zo ik begrip, takt en
de liefde niet had'.
Zaal Bakker was goed gevuld toen pres. mevr. Jan-
sen-van Soest de spreekster hartelijk welkom heette
Spreekster begon met te zeggen dat wij door gebrek
aan takt en begrip onze medemens pijn kunnen
doen. Met takt en humor kunnen wij soms moei-
lijke situaties oplossen. Ook het kontakt is zo erg
nodig.

In deze gemechaniseerde wereld kan een mens
zich mateloos eenzaam voelen. Het gevaar van de
grote welvaart is, dot de 'mens egoistish kan wor-
den. Mevr. Grezel stelde het goede huwelijk als
eerste voorwaarde voor een gezonde samenleving.
Maar zo vroeg spreekster, 'trekken wij ons wel nog
wat aan van de noden van onze naaste?
De wereld is een heksenketel en wij draaien mee
in die mallemolen. Doch als een mens een doel
heeft om voor te leven dan zal het goed zijn want
het leven is een feest zolang men een opdracht
heeft en het belangrijkste in ons leven is Gods
liefde voor alle schepselen op aarde.
Na de pauze moest mevr. Grezel een groot aan-
tal vragen beantwoordden, wat zij op kundige wij-
ze deed.
Vervolgens deelde de pres. unede, dat op 22 april
de voorjaarsvergadering in Arnhem zal worden
gehouden.
Het jaarlijkse reisje gaat naar Friesland en er zal
in juni een bezoek gebracht worden aan de St
Willibrordsabdij in de Slangenburg.

FUT
SCHOENEN EN SANDALEN

VOOR JONGENS EN HEREN

Ijzersterk en 6 maand garantie op
de hele schoen.

Een ruime sortering vindt u bij:

Het Schoenenhuis
FA JANSEN - Dorpsstraat 34 - Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend dat op vrijdag 9 april a.s. (Goede Vrijdag)
de 'Vui'lstort'plaats gesloten zal zijn.
Inplaats hiervan donderdagmiddag 8 april van
1-5 uur geopend.



EIERZOEK-
WEDSTRIJD

voor alle Vordense kinderen van 4 tot
en met 7 jaar en van 8 tot en met
12 jaar.

EERSTE PAASDAG
aanvang 14.00 uur. Opgave vanaf
13.30 uur in zaal Schoenaker
ad ƒ 0,25 per kind.

Bestuur buurtvereniging
„KRANENBURGS BELANG"

Weekendreklame

l BOS FREESIA'S
1,65

Bloemisterij
Wehmezicht
Nieuwstad 57 „ Telefoon 1987

G. KLEIN HANEVELD

ZOJUIST ONTVANGEN: NIEUWE KOLLEKTIE TASSEN UITGEVOERD IN LEDER EN SKAI

Mini Midi Maxi
Wij brengen bij uw mode de passende parapluie, óók in kleuren en dessins zowel voor dames als heren.

VOORTS VOOR HET KOMENDE TENNISSEIZOEN HEBBEN WIJ WEER ALLES
OP DIT GEBIED AANGEKREGEN

Dunlop en Temzo rackets
voor beginners en gevorderden, kleding in diverse maten, ballen, sportschoenen, hoezen,
tassen afijn te veel om op te noemen.

KOM EENS VRIJBLIJVEND RONDKIJKEN BIJ

de Zadelmaker van Hengelo
(A. BOERMAN) - Spalstraat 10 - Telefoon 05753-1379

KOOP BIJ DE MAN DIE OOK UW REPARATIE VERZORGEN KAN

PRACHT KOLLEKTIE

BROEKPAKKEN
een klasse apart

TUNIEKPAKKEN
sportief en moderne kleuren
met en zonder blouses

HOT-PANTS
PAKJES
altijd iets aparts.

KOMT U KIJKEN EN PASSEN !

H^LUTH
Nieuwstad - Vorden

GEVRAAGD:

EEN NET MEBSJE
OF WERKSTER
voor de huishouding.

— 5-DAAGSE WERKWEEK

— HOOG LOON

— PRETTIGE WERKKRING

BOGCHELMAN
ALBERS SUPERMARKT
Vorden - Telefoon

VOOR DE PASEN

BRAADKUIKENS - SOEPKIPPEN
KIPSCHNITZELS - KIPROLLADE
KIP IN TOMATENSAUS
TAM KONIJN
ALLE SOORTEN WILD

Alles vers, want vers da's lekker.

Robbertsen
UW POELIER
Laarstraat 82 - Zutphen - Tel. 05750-7707 en
05752-1214

Bestellingen worden bezorgd

SIMAVI-KOLLBIKTE
voor medische hulp in de tropen
van 13-17 april.

U BLIJFT TOCH NIET ACHTER !
HELPT SIMAVI HELPEN !

Nieuwe
Kollektie
Voorjaar
1971
SETTERLAENE

DAMESPULLOVERS

EN VESTEN

in modisch en klassiek verkrijgbaar
bij

RAADHUISSTR.. VORDEN

IN VERBAND MET DE KOMENDE FEEST-
DAGEN ZULLEN ONZE KANTOREN OP

vrijdag 9 april en
maandag 12 april a.s,
de gehele dag
gesloten zijn

De avondopenstelling van vrijdag
9 april is verschoven naar

donderdag 8 april

AMSTERDAM-

ROTTERDAM-BANK

EN NUTSSPAARBANK
VORDEN

ZWEMBAD
„IN DE DENNEN" VORDEN

Abonnementen
vanaf heden verkrijgbaar aan het bad
(telefoon 05752-1203)

Zwemlessen
opgeven bij de badmeester.

Tarieven:
ABONNEMENT (voorverkoop):

tot en met 16 jaar ƒ 10,—
(3e en volgende kind uit één gezin
ƒ 7,50 mits gelijkertijd gehaald)
17 jaar en ouder ƒ 20,—

10-B ADENKA ART:
tot en met 16 jaar
17 jaar en ouder

ENTREEKAART:
tot en met 16 jaar
17 jaar en ouder

M A ANDKA ARTEN:
tot en met 16 jaar
17 jaar en ouder

ƒ 8,50
ƒ 12,50

ƒ 1-
ƒ 1,50

ƒ 8-
ƒ 15,-

Voorverkoop prijzen van abonnementen gelden
tot l mei. Na l mei worden deze met ƒ 2,50 ver-
hoogd.

Simavi-kollekte
In toenemende mate komen aanvragen uit de tro-
pen binnen, vaak van instanties waarmee Simavi
in 'het verleden nog >geen kontakt heeft gehad. De
aanvragers zijn vaak ten einde raad. Het ontbreekt
vele artsen, verpleegsters, ziekenhuizen en polikli-
nieken in de tropen dikwijls aan de meest elemen-
taire medische [benodigdheden, om arme patiënten
die lijden aan de meest afschuwelijke ziekten te
kunnen 'helpen.

De kollekteweek moet slagen, want zonder 'geld
kan ook Simavi niets beginnen. De blijde reakties
van doktoren en verpleegkundigen vanuit zieken-
huizen en poliklinieken uit de tropenlanden zijn
evenzovele bewijzen dat de iSteun van Simavi als
onmisbaar wordt gevoeld. De kollekte -gaat a.s.
dinsdag 'beginnen. Laat de kollëktant niet tever-
geefs aan uw deur komen.

Hoewel Vorden elk jaar een mooi bedrag opbrengt
zouden we er 'toch graag de aandadht op vestigen
dat alles steeds duurder wordt, zodat er ook 'ieder
jaar meer nodig is. Misschien kunt u daar met uw
-gift rekening mee 'houden ? Alvast 'hartelijke dank.

Het Simavi-komité

Modehuis Visser
verzorgde leuke
modeshow

(van onze mode~verslaggee:fster)

De hot-pan'ts lijken het helemaal te gaan maken
deze zomer. Modehuis Visser opende er haar mo-
deshow dan ook mee woensdagavond.
In de overvolle zaal werd het broekje „kotte bokse"
genoemd, maar daar is het niet minder leuk om.
Je kunt het los kopen, in effen kleur, maar ook met
een patroontje erin, en het zelf kombineren met een
truitje. De meeste truitjes halen de rand van het
broekje net, anderen laten de navel - best pikant -
vrij. Strepen over 'dwars zijn in. Je kunt ook twee-
delige 'hot-pant-pakjes kopen, de jasjes zijn meest-
al langer, sterk getailleerd en eindigen als het ware
in vier kleppen.

Over 'lengte van de jurkjes wordt niet meer ge-
praat. Alles mag. De meeste japonnen op de show
hingen echter net op de knie of waren midi. De
kleuren: zacht lila, groen, oranje,, kortom pastei-
tinten. Praktisch alle jurken hebben een punt- Q'f
hoefijzervormige hals. Er waren al veel 'zomerjurk-
jes te zien, maar ook de voorjaarsmode ontbrak
niet. Een voorbeeld hie^fcn: een midi-japon met
'n blauw lijfje en een brtrrne rok. Aan de voorkant
zat hier en daar een gaatje met een stalen ringetje
er om heen. „Daar kun je leuke spelletjes mee
doen", vond de presentatrice. De dames in de zaal
leek 'dat ook wel blijken'sjfejt gedempte gelach.

De grote maten werden niet vergeten. Er was bij-
voorbeeld een heel feestelijk roze-rood met wit ge-
kleurd doorknoopjurkje. Maar ook een midi robe-
manteau, een japon die véél op een jas lijkt.
De weinige heren in de zaal bleken (behalve in
de herenkleding) sterk geïnteresseerd in het bad-
goed van de dames. Een goed teken, dat wel. De
mannequins lieten onder andere een helanca bikini
zien, fel gekleurd met als hoofdmoot oranje, een
bouc'lé-badpak, vooral ook voor de iets oudere da-
mes, een tweedelig paars badpak en een paars-witte
bikini. 'Dit alles met een bijpassende 'sjaal om het
hoofd. Badpakken voor de grotere maten werden
niet getoond, maar de presentatrice garandeerde
dat Visser ze wel had (zelfs met een corse'letje
er in).

Even iets over het schoeisel. Dit werd verzorgd
door de firma Jansen, en lang niet op een gekke
manier. Het meest opvallend waren de zomerlaar-
zen, helemaal opengewerkt, erg leuk. De kleur van
de meeste laarzen en schoenen was wit. Veters en
open hiel horen erbij in het 'komend seizoen.
De ifirma Kroneman had het „hoedenwerk" op
zich genomen. Een kompliment voor hem. Bij alle
kleding hadden ze wel een bijpassende hoed ge-
vonden. De hoeden zijn vrij groot, met een brede
rand. Ze zijn er in fleurige kleuren. Een knalgele
vormde samen met een donkerblauwe en een blauw-
gele •sjaal een aantrekkelijk geheel.

Er waren trouwens veel 'zomermantels te zien.
Vooral lichte crème-kleurig, van mooie 'kwaliteit,
effen of met een ruitje.
De kinderen Ediflh en Reint-Jan stallen het hart
van iedereen. In bikini en zwembroek natuurlijk,
maar heel beslist toen Edith in een groene plastic
regenjas opkwam met hetzelfde 'hoedje, en Reint*
Jan in een licht tinneroy pak met een 'knalrood
truitje er onder. Ediths roodgeruite regenjas was
ook niet mis. Voor een iets ouder meisje is een
vistram jas heel geschikt.

Behalve de hot-pants maken ook de pakken met
een lange broek een belangrijk deel van de mode
uit. Hippe pakken, in safari-look bijvoorbeeld oif
tunieken. Bdith ontving een groot applaus toen 'ze
voor de pauze 'afscheid nam in een schattig pakje
bestaande uit een oranje broek en een oranj e-bruin -
wit gestreept „jurkje".

Voor de oudere dames ook broekpakken natuurlijk
en zeker geen saaie. 'Ze waren er in verschillende
kleuren roze, en donkerblauw. „Fijne fietspakken"
meende de presentatrice. 'Die jas kan altijd bij een
rok gedragen worden, de broek ook, met een truitje
natuurlijk,

Een plezierig regenjack was er voor wat jongere
vrouwen of meisjes, met vier zakken maar liefst en
met veel ringetjes.
De winkeliers zullen zeker bewondering bij de Vor-
dense dames hebben geoogst. Bloemist Haneveld
kan ook met plezier aan de door hem gedekoreerde
zaal terugdenken.

GEMEENTE VORDEN
Afvoer tuinvuil

Burgemeester en wethouders van Vorden wijzen
er op, dat door aangeslotenen op de vuilnisophaal-
dienst ook tuinvuil kan worden meegegeven, mits
dit per week niet meer bedraagt dan één goed
gebonden hanteerbare bundel van maximum 100
cm lengte en een maximum doorsnede van 30 cm.
Grotere partijen huis- en tuinvuil dienen naar de
stortplaats te worden gebracht, waar, tegen het
geldende tarief van ƒ 2,—• per kubieke meter kan
worden gestort gedurende de openingstijden (min-
der dan l kubieke meter gratis).

Deze openingstijden zijn:
's woensdags- en vrijdagsmiddags van 1-5 uur;
's zaterdagsmorgens van 10-12 uur.

Vorden, 6 april 1971.

de burgemeester,
van Arkel
de sekretaris,
J. Drijfhout

In Vorden floreert de
hengelsport
Met de hengélaarsvereniging De Snoekbaars uit
Vorden 'gaat 'het <goed. Uit het jaarverslag van
sekretaris W. J. A. Sessink bleek nl. dat de ver-
eniging er liet afgelopen jaar 69 leden iheefit bij-
gekregen zodat De Snoekbaars thans 306 leden telt
aldus werd op de jaarvergadering bekend gemaakt.
Op deze vergadering toonde voorzitter J. Koster
zich overigens weinig verheugd over de opkomst
van de leden want dat liet beslist te wensen over.

Uit het jaarverslag van de heer Sessink 'bleek ver-
der dat het afgelopen jaar de deelname aan de
onderlinge hengelwedstrijden niet bijster groot
was. Aan de igekombineerde hengölwedstrijd met
de vis vereniging en uit 'Laren en Almen (de orga-
nisatie berustte bij Vorden) namen 66 personen
deel die met z'n allen maar liefst 56,27 meter vis
op het droge brachten. De 'gèkombitfieerde wed-
strijd zal dit seizoen worden georganiseerd door
Laren.

Als kampioen 'kwam het afgelopen jaar de heer
W. J. A. Sessink uit de bus met in totaal 364 pun-
ten; 2. Th. Eykelkamp 361 punten; 3. A. Jansen
338 punten; 4. B. Gotink 259 punten; 5. J. Koster
225 punten. De zwaarste witvis werd gevangen
'door 'de heer J. Papperse. Zwaarste snoek A. Vrug-
ginik, terwijl bij de afdeling karper de heer Van
Bemmel met de eerste prijs ging strijken.

Indien er bij de diverse hoofden der lagere scho-
len belangstelling voor bestaat dan zal de ;hen-
gelaarsvereniging De Snoekbaars het komende
zomerse! zoen een viswedstrijd voor de jeugd orga-
niseren.- De onderlinge wedstrijden zullen worden
gehouden op 16 en 30 juni, 7 augustus en 29 au-
gustus en op 12 september. Besloten werd om per
wedstrijd prijzen uit te reiken, 'De gedachten van
het bestuur gaan uit naar prijzen in de vorm van
waardebonnen om deze te besteden bij de plaat-
selijke winkeliers.

Voor 1971 zijn er ook vergunningen beschikbaar
(bij de sekretaris) voor enkele gedeelten van de
veengoot. Pootvis is er in de veengoot nog niet
uitgezet.

Tot slot rest nog te vermelden dat penningmeester
J. Fleming op deze jaarvergadering gewag maakte
van een batig saldo.

Broeder „tuinman" wordt
80 jaar
Er zullen maar weinig mensen zijn in de Achter-
hoek aan wie de naam Broeder Luchesius Hendriks
ofm iets zegt, maar praat je over de „oude tuinman"
van het klooster 'Kranenburg, de broeder van de
jaarlijkse rondgang 'of termijn, dan kent iedereen
hem.

Op Paaszaterdag 'l O april a.s. hoopt hij de leeftijd
van 80 jaar te bereiken, een heuglijk feit dat de
vele vrienden die hij in de Achterhoek heeft, zeker
niet zullen vergeten.

WELKE JONGE VROUW
ongeveer tussen 20-25 jaar, zou mijn vrouw in
ons

gezinsinternaat
(normale gezonde schoolgaande kin-
deren) willen assisteren met de huis-
houdelijke bezigheden, intern, meer-
dere hulp aanwezig.

Wij bieden een goed loon, ruime zon-
nige zit-slaapkamer c.v. met huiselijk
verkeer.

L. A. Colombijn
St. Anthonieweg l - Epe (Gld.) - Tel. 05780-2319

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphensdw. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden



April mode maand
LENTE. EEN NIEUW SEIZOEN - EN NIEUWE
MODE.
DAT BETEKENT:

nu naar Visser
MET VOLOP KEUS EN NET EVEN ANDERS

April-
mode bij

Vordense
Winkeliersvereniging

Donderdag S april tot S uur

koopavond
Goede Vrijdag zijn de winkels
18.00 uur

gesloten

SANG UND
KLANG

Met zang van Cecil

mCQBDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID
TWEEDE PAASDAG: THE WOODPECKERS

Speciale
Paasaanbiedingen

Mooie bloemkool 1,10
Radijsjes per bos 0,55
Blik asperges 1,09
„Veluco" snijbonen literblik 1,18
Y2 blik A.Z. aardbeien v. 1,27 1,07

EXTRA. GROTE SORTERING

snijbloemen en planten

WIJ ADVISEREN U GRAAG VAKKUNDIG BIJ DE KEUZE VAN UW

bruidsboeket

BESTEL BIJ UW VAKMAN-BLOEMIST

J. J. DIJKERMAN
Zutphenseweg 13 - Vorden

Telefoon 1334

BLOEMEN PLANTEN GROENTE FRUIT

Voor onze hypermoderne bedieningsslagerij
vragen wij:

chef-slager
EN/OF

HALFWAS SLAGER
diploma's niet vereist.

— HOOG LOON

— 5-DAAGSE WERKWEEK

— PRETTIGE WERKKRING

Met eventuele vakantie-afspraken
wordt rekening gehouden.

ALBERS SUPERMARKT
Telefoon 05752-1232 - Vorden

l mm

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Donderdag
Vrijdag en zaterdag
500 gram
varkenslappen
500 gram
runderrollade
500 gram
varkensrollade
500 gram Verse worst

500 gram Runderlappen

500 gram R'iblappen

Voor de boterham
150 gram Pekelvlees

150 gram Ham
150 gram Boerenmetworst

150 gram Boterham-worst

250 gram Kookworst (stuk)

320

v.a* 340

v.a. 345
260

290

398

9§

98
98

68

WILT U DE PAASROLLADE
S.V.P. VROEGTIJDIG
BESTELLEN

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
Vorden - Nieuwstad 14 - Tel. 05752-1321
ZATERDAG 16.00 UUR GESLOTEN

In ons groothandelsbedrrjf is alles gericht op een goede
en snelle

klantenbediening
Met dit doel voor ogen vormen bij ons alle medewerkers
en medewerksters één groot team, hoewel men vaak
zeer verschillend werk doet.
Door de diverse facetten kunnen op ons kantoor jonge-
lui met zeer uiteenlopende opleidingen werken bv. met
een

VOLLEDIGE ULO/MAVO OF
MIDDELBARE OPLEIDING
GEDEELTELIJKE ULO/MAVO-
OPLEIDING OF HUISHOUD- OF
L.E.A.O.-OPLEIDING

Op in- en verkoop of hoofd-
administratle
Op in- en verkoopadmiriistratie
debiteurenadministratie,
archief.

Op verschillende afdelingen kunnen thans mede door
toename van het werk enkele jonge

medewerkers
en
medewerksters
geplaatst worden (ca 16-23 jaar)

WIJ BEPALEN MET U DE FUNKTIE, DIE U HET MEEST AMBIEERT
EN DIE GEZIEN UW OPLEIDING HET MEEST GESCHIKT VOOR U
IS.

Elke dag tijdens de kantooruren willen wij u gaarne
ontvangen orn u meer hierover te vertellen, alsmede
op MAANDAGAVOND tussen 7.00 en 8.00 uur.
Ook kunt u schriftelijk of telefonisch kontakt. mot ons
opnemen, telefoon' (05750) 5551, toestel 353

REESINK

Speciale
Paasaanbieding

ADVOCAAT
eigen merk 3/4 liter 6,05

KERSEN- EN
FRAMBOZENBRANDEWIJN
per liter 6,50

BESSENJENEVER
per liter 6,75

CHESTER WILLIAMS SHERRY
per fles 3,95

3 FLESSEN 11,50

CRESTHILL WHISKY
van 14,55 voor 13,55

FRANSE COGNAC
JOSEPH GUY van 14,95 voor 13*95

Voor de

echte
kenners

CATTO WHISKY
FRANSE COGNAC
DENIS MOUNIE

BACARDfl RUM
van 17,25 voor

18,50

22,75

15,90
SLIJTERIJ-WIJNHANDEL

't Wapen van Vorden
(F. P. Smit) Telefoon 1391

'n verloving de komende feestdagen

een passend kado vindt u bij

Roerselman
Winkelcentrum - Telefoon 1364
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