
Donderdag 16 april 1970
32c jaargang no. 2

Uitgave drukkerij Weevers v.h. Wolters, Vorden
Nieuwstad 12 - Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 10,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Port betaald / Port paye kantoor Vorden

Kerkdiensten

Zondag 19 april

Hervormde kerk
10.00 uur ds J. C. Krajenbrink, Heilige Doop
19.00 uur Interkerkelijke zangdienst
ds J. H. Jansen en ds Th. P. van Belzen

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds Th. P. van Belzen
19.00 uur Herv.-Ger. zangdienst in de Herv. kerk
(ds J. H. Jansen en Th. P. van Belzen)

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

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 zondagavond 1 1 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 en met maandag-
avond zuster J. E. v. d. Schoot, tel. (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur A. Harmsma. telefoon
(05752) 1277

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuf f rouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van H.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 feestda-
gen en vanaf 18.00-8.00 uur vervoege men zich
aan Molenweg 19 Vorden, telefoon (05752) 1898

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink 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

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

Geb.: Ernst zoon van H. A. Bloemendaal en M.
Hissink, Maria Dina dochter van J. H. Pijpers
en M. H. G. Hissink, Catharina Maria Johanna
dochter van H. J. Winkelman en E. M. Achter-
bosch, Geert Robert zoon van B. Rouwenhorst
en B. E. Janssen, Edith dochter van H. Schouten
en H. J. Luimes.

Overleden: van der Woude, Hendrik Willem,
oud 57 jaar, echtgenoot van H. M. van Gerven

in de Hervormde kerk op zondag
19 april om 19.00 uur.

Voorgangers: ds. Th. l', van Bel/en en
ds. .1. 1 1 . Jansen
Organist: de heer D. Woudstra
Medewerking: Klein Mannenkoor

Winkeliersvereniging Vorden vergaderde
De heer Remmers benoemd tot ere-voorzitter
De heer Polman nieuwe voorzitter

Voor de laatste keer dat de heer G. Remmers de
voorzittershamer hanteerde, heette deze allen van
harte welkom en was verheugd over de goede op-
komst der leden.

Wat niet zo'n prettige mededeling was, was dat de
gehouden St. Nicolaasaktie niet zo geslaagd is ge-
weest dan andere jaren. Een behoorlijke daling in
de omzet liet zich dan goed voelen. De voorzitter
was van mening, dat de elden niet voldoende ach-
ter de aktie hebben gestaan, een aktie staat of valt
nou eenmaal op de manier, zoals deze wordt ge-
bracht, aldus de voorzitter.

Sekretaris Boersma las de goed verzorgde notulen
voor, welke onder dank werden goedgekeurd. Door
ziekte van penningmeester van Asselt kon geen vol-
ledig verslag van de financiën worden gegeven.
De heer Poiman gaf een beknopt verslag met de
mededeling, dat de volgende vergadering een goed
beeld zal geven. De heer Schoolderman kwam met
het voorstel om in Vorden een achtkastelenzegel
uit te geven, dan is het publiek va.n al die zegel-
verscheidenheid af. Het bestuur zal dit gaan be-
studeren.

Van B<5W was een schrijven binnengekomen, met
het verzoek om te adverteren in het uit te geven
adresboek. De vergadering was van mening dat de
advertentiewaarde in dit boek nihil is en dat het
niet op de weg ligt van de Winkeliersvereniging
om de kosten te dekken, maar dit voor rekening
van de gemeente of VVV moet komen. Een en
ander had tot gevolg, dat aan het uit te geven
adresboek geen medewerking zal worden verleend.
Van de muziekvereniging Sursum Corda was een
verzoek binnengekomen om de kinderen een bal-
lon beschikbaar te stellen voor de optocht te hou-
den op 30 april. De vergade^ng ging hiermede ak-
koord. Op 5 mei zullen ^V winkels in Vorden
gesloten zijn, terwijl op woensdag voor Hemel-
vaartsdag de winkelsluiting vervalt.

Na de pauze volgde de bestuursverkiezing. Kan-
didaten waren de heren bL van Goethem, G. J.
Oplaat, Th. Schoenaker jr^fe Schoolderman, J. H.
Wiltink, J. Wiekart jr en ^^Smeets. Bij de eerste
stemming werd gekozen de heer Schoolderman voor
het aftedend lid de heer Remmers. Als uitbreiding
van het bestuur werd bij de tweede stemming ge-
kozen de heer van Goethem.

De bestuurssamenstelling is nu als volgt: Polman
voorzitter, Dolphijn vice voorzitter, van Asselt pen-
ningmeester, Boersma sekretaris, leden de heer
Dekker, Helmink, Schoolderman en Van Goethem.
Ere-voorzitter de heer Remmers. De nieuw geko-
zen leden kregen een warm applaus en namen hier-
na zitting achter de bestuurstafel. Hierna droeg de
heer Remmers zijn voorzittershamer over aan de
heer Polman. Deze funktie neer leggen valt niet
mee, aldus de heer Remmers. Ik heb het altijd graag
gedaan, doch op doktersadvies moet ik het wat
kalmer aan gaan doen.
Mijn mede-bestuursleden dank ik hartelijk voor de
prettige samenwerking die er toch altijd weer is
geweest. De heer Remmers dankte voor het ge-
stelde vertrouwen.

Hierna kreeg de vice-voorzitter de heer Dolphijn
de gelegenheid om de scheidende voorzitter toe te
spreken. Op een leuke wijze werd de heer Rem-
mers in het zonnetje gezet en dank gebracht voor
het vele werk, dat 'hij altijd oprecht voor de vereni-
ging heeft gedaan. Wij willen dan ook beslist geen
afscheid van u nemen doch u er graag bijhouden
door u te benoemen als ere-voorzitter en graag nog
jaren gebruik maken van uw ervaring als voor-
zitter. Wij willen u gaarne geheel vrij laten en res-
pekteren dat u rekening moet houden met uw ge-
zondheid. De heer Dolphijn spelde daarna de heer
Remmers de ere-penning van de vereniging op

en als kado der leden ontving hij een prachtige
autoradio.

Hierna hield de heer Polman een toespraak, waarin
hij stelde het een eer en een groot genoegen te
vinden de taak van de heer Remmers over te ne-
men. Hij wees er op dat het vertrouwen in hem
gesteld, om de vereniging draaiend en zo mogelijk
op een hoger niveau te brengen, veel inspanning
en tijd vergt. Hij hoopte het in hem gestelde ver-
trouwen in samenwerking met de bestuursleden tot
ieders tevredenheid te kunnen waar maken.

Hierna dankte hij de heer Remmers hartelijk voor
het vele werk wat hij in de laatste 18 jaren als
bestuurslid, waarvan 12^ jaar als voorzitter, voor
de vereniging heeft gdeaan en waarin mede door
zijn toedoen veel tot stand is gekomen. Tevens
heeft de heer Remmers er voor geijverd om de re-
latie tussen vereniging en gemeentebestuur te ver-

den. De nieuwe inwoners van onze gemeente zul-
len door middel van een cirkulaire of iets dergelijks
op de hoogte moeten worden gebracht over het
voordeel en gemak in Vorden te kopen.
Ook in het kader van het VVV staat de Achter-
hoek aan het begin van een grote belangstelling.
Overal wordt veel aandacht aan publiciteit voor
deze media gegeven en Vorden mag hier beslist
niet bij achter blijven, al is het alleen al door zijn
grote trekpleister: de Achtkastelentocht.
Juist voor de dagjesmensen en kampeerders zul-
len wij in de toekomst onze inspanning moeten ver-
groten, om de potentiële omzetvergroting te kun-
nen opvangen. Wij zullen hier echter wel iets aan
moeten doen, want vanzelf gaat het niet. Het komt
ons winkeliers allen ten goede in het bijzonder de
konsument, die wij toch beslist niet kunnen missen.
Met de hoop dat deze nieuwe voorzittersperiode
onze vereniging tot verdere bloei en hechtere sa-
menwerking mag brengen, wil ik gaarne deze ver-
gadering sluiten.

Sint Nicolaasaktie 1970

Hierover zijn nog geen konkrete besluiten gevallen,

De nieuwe re (links) in gesprek met oud-voorzitter Remmers

stevigen. Ook de plaatselijke VVV werd in deze
relatie betrokken wat heeft geleid tot nauwe samen-
werking bij diverse akti^^.ten, aldus de heer Pol-
man. Hij memoreerde velBlr dat de heer Remmers
door zijn persoonlijke optreden bij diverse gelegen-
heden de goodwill van de bevolking had gewonnen
waardoor hij de belangen van de vereniging en te-
vens van de leden, ruimschoots behartigde.
Het deed de heer Polman een groot genoegen de
heer Remmers met het ere-voorzitterschap geluk te
wensen en hoopte dat deze nog vele vergaderingen
aanwezig was bij vereniging.

Toekomstplannen

Het is, volgens de heer Polman, algemeen bekend
dat een nieuwe voorzitter tracht zijn visie te geven
over eventuele toekomstplannen. Het is moeilijk
maar toch raadzaam want het is ongetwijfeld zo
dat de winkeliers een moeilijke en onzekere tijd te-
gemoet gaan waarin de kosten stijgen en de service
verhoogd moet worden, terwijl de marges van de
prijzen gelijk blijven of scherper gesteld moeten
worden. Tevens is het noodzakelijk om groot as-
sortiment te hebben om de konsument te kunnen
bedienen.

In de toekomst moet dan ook gezocht worden naar
kostenverlagende faktoren. Oplossingen van pro-
blemen kunnen moeilijk worden gevonden. Daar-
om is het, aldus de heer Polman, noodzakelijk dat
de winkeliers tot een nauwere samenwerking ko-
men, en tevens tot een .nauwere samenwerking met
de konsument.

Zegclakties

De oppervlaktevergroting van onze gemeente zal
in de toekomst doorzetten, waardoor wij meer aan-
dacht zullen moeten schenken aan de buitengebie-

wel is er een mogelijkheid dat er een geheel nieuw
plan uit de bus zal komen.

Bij de rondvraag vroeg de heer Bunkers (Gems)
of er geen mogelijkheid was om het assortiment te
bekijken in diverse winkels om dan samen meer
eenheid in het assortiment te verkrijgen, dus meer
specialisatie, wat voor de konsument aantrekkelij-
ker is. Ook vroeg hij om de Sint Nicolaaskrant
aantrekkelijker te maken en geen opsomming van
een rij t je artikelen in de advertenties.

De heer Pardijs wilde nog gaarne de ere-voorzitter
danken voor de prettige wijze van samenwerking.
De heer Smeets vroeg om inplaats van Goede Vrij-
dag een koopavond te houden op de donderdag
daarvoor.

De heer Weevers vroeg hoe het gesteld was met
het aannemen van nieuwe leden. Medegedeeld
werd dat in het vervolg nieuwe leden door het be-
stuur voor te dragen en met instemming van de le-
den aan te nemen.

Verder vroeg de heer Weevers hoe de mening van
de leden was om Contact te kombineren met een
ander blad. De leden wilden gaarne het weekblad
Contact in deze vorm behouden omdat nu de ad-
vertentiewaarde het gunstigste is. De heer Wee-
vers deelde 'hierop mede dat de advetrentietarieven
aanzienlijk verhoogd zullen moeten worden om de
exploitatie te kunnen handhaven. Mocht deze ex-
ploitatie niet gunstig uitkomen dan zal er een an-
dere mogelijkheid aangegrepen moeten worden, al-
dus de heer Weevers, die toezegde een nieuw tarief
t.z.t. bekend te zullen maken.

Ere-voorzitter Remmers hanteerde voor de laatste
maal de voorzittershamer met de woorden dat de
Winkeliersvereniging nog een lange levensweg be-
schoren zal zijn met eensgezinde en aktieve leden.

Uitreiking diploma's
Onder talrijke aanwezigen vond in de landbouw-
school de uitreiking plaats van het einddiploma der
school. Na een hartelijk welkom tot de aanwe-
zigen, ging direkteur Bannink voor in gebed. Hier-
na hield spreker een korte inleiding, waarna hij
het woord gaf aan burg. van Arkel.
Burg. Van Arkel kon tot zijn spijt niet tegenwoor-
dig zijn bij het mondelinge examen op 8 april j . l .
wegens een vergadering te Zutphen, in zijn kwa-
liteit van voorzitter van de Kommissie van Toezicht
Er hebben aldus spreker 22 leerlingen aan het
schriftelijk en mondeling eindexamen deelgenomen.
Er wordt steeds meer volgens nieuwere methodes
lesgegeven. Dit houdt in, dat de lagere landbouw-
scholen niet meer uitsluitend vakscholen zijn, maar
ook algemeen vormende scholen die willen voor-
bereiden voor de middelbare landbouwscholen.
Vandaar ook de naamswijziging 'lagere landbouw-
school' in 'school voor algemeen vormend en agra-
risch onderwijs'. Het algemeen vormend onderwijs
(thans plm. 70 pet van de lestijden) is centraal ge-
steld en de beroepsgerichte vakken zijn op het 2e
plan gekomen. Er wordt dus meer algemene ken-
nis vereist dan in het verleden. Waarschijnlijk ligt
hierin mede de oorzaak, dat dit jaar enkele kan-
didaten moesten worden afgewezen.
De toekomstige boer dient dus over een brede al-

gemene vorming te beschikken. Op het ogenblik
aldus spreker, is men bezig met de uitberiding van
de school met een natuurkunde-praktikumlokaal en
een melklokaal. Namens de Kommissie van Toe-
zicht feliciteerde hij al de geslaagden hartelijk met
het behalen van de eindstreep, een felicitatie waar-
in hij ook gaarne de ouders van dezen betrok.
Spreker dankte direkteur en staf voor alles wat
zij ook dit jaar weer hebben gedaan in het belang
van de leerlingen. De geslaagden als de niet-ge-
slaagden werden op het hart gebonden landbouw-
bladen te lezen en zich op te geven als lid van
een jongeren-organisatie. Hierna reikte de burg.
de einddiploma's uit aan:
Aalderink en Breukink te Steenderen, Berends uit
Almen, Besseling uit Vierakker, Besselink, Derk-
sen, Eggink, Regelink uit Hengelo G, Berenpas
Eggink, Langwerden, Ruessink en Wunderink uit
Vorden, v.d. Brink, Hissink en Loman uit Warns-
veld.
Namens de landbouworganisaties, de jongeren-
organisaties, ouders, Bestuur en Kommissie van
Toezicht, sprak de heer Mennink de geslaagden
toe en wees hun op de moeilijkheden die er in de
loop der jaren in de landbouw zijn geweest. Hij
spoorde de geslaagden dan ook aan, om op de
ingeslagen weg verder te gaan en te zorgen goede
ondernemers te worden.
De heer Eskes direkteur van de Raiffeisenbank

wees op de toenemende investeringen, waarmee
de boeren steeds gekonfronteerd worden.
Tot slot dankte de leerling Regelink de leraren
voor het genoten onderwijs en bood elk der leer-
krachten namens zijn klasgenoten een boekenbon
aan.

Zendingsavond Hervormde kerk
De/e week donderdag 16 april in het Nuts-
gebouw, aanvang 20.00 uur.

Ook de catechisanten worden verwacht.
Spreker: Dr Sijsnia (niet verlot uit Afrika)

Groslijst AR-partij
Naar wij vernemen ziet de lijst van kandidaten
voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen van de AR
partij in deze gemeente er als volgt uit:

l Z. Regelink, 2 W. A. Kok, 3 H. Weenk, 4 mevr.
M. Berenpas-v.d. Kamp, 5 J. W. Brummelman en
6 H. J. Schut.
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ONS KOEKJE VAN DE WEEK

Cocoskoekjes
NU PER PAK

de. f

GELDERSE SCHIJVEN

LEVER

STOOFLAPPEN

3 stuks

300 gram

98
118

500 gram

MAGERE VARKENSLAPPEN
500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

ONS BEKENDE SOEPPAKKET
nu

HAAGSE LEVERWORST 150

BOTERHAM WORST 150

HAM 150

GEKOOKT MAGER SPEK 150

198
gram 59

gram 49

gram 99

gram 98

198

Wat eten
Maandag 20 april

Bij aankoop van

500 gram
MAGERE SPEKLAPPEN

Hierbij
2 KROPPEN SLA

Dinsdag 21 april

Bij aankoop van

300 gram
HACHEEVLEES

Hierbij 500 gram
GESNEDEN UIEN

158
39

Woensdag 22 april

Bij aankoop van

500 gram
VLEESGEHAKT

Hierbij 2 rollen
BESCHUIT

218
55

JONGE SPINAZIE kilo 89
SLA 2 kroppen 69

KLEI-AARDAPPELEN 5 kilo 209

GESCHRAPTE WORTELEN
met peterselie 500 gram 39
HOLLANDSE TOMATEN 250 gram 89

HANDSINAASAPPELEN 2 kilo 185

Groente- en vleesreklame geldig
t/m zaterdag

ONS BEKENDE MERK

Roodmerk koffie f 1.95
ELK 2e PAK

Herschi

GAZEUSE
frambozen

3 flessen

89

Koude melk

INSTANT
PUDDING

3 pakjes

99

Amerikaanse
PATENT
BLOEM

2 x 500 gram
nu slechts

99

Literblik
APPELMOES

•VA79

elk 2e blik

39

Sprinklettes
CHOCOLADE
HAGELSLAG

elke 2e zak

69
LITERFLES 1068 GRAM

Colombo koffiemelk
NU 139

Grote zak

FABELTJES
KRANTDROP

^r nu

79

3x 100 gram

GOUDMERK
THEE

99 *

21 stuks

Rondo

KOFFIE-
KOEKEN

98

100% roomb.

WAFEL-
KOEKEN

18 stuks
nu slechts

85

Pak

LANGE
VINGERS

van 85 voor

75

HERSCHI

Vruchtenlimonade

Grote zak vol

SPEKKEN

van 79 voor

65

Profiteer nu

TANDEN-
BORSTEL

voor slechts

79

150 gram

CHOCO-
LAADJES

99

4 in een

CLOSET-
PAPIER

van 96 voor

75

Ardita
DAMES-

VERBAND
pak 70

elk 2e pak

49
HERSCHI

Up drank
2 GEZINSFLESSEN VOOR

Grote bus

Lydia HAAR-
SPRAY

Of"V /""van Z95 nu

195

Unox

NASI of BAMI

literblik

169

Grote fles

SLASAUS

van 105 nu

89

2 kuipjes

„Sun" MAR-
GARINE

69

GEURTS
JAM HH 1

div. smaken

nu

99

BIJ 2 ZAKJES KNORR SOEP, smaak naar keuze,

1 literblik doperwten
EXTRA FIJN VOOR 119

Unox

TOMATEN-
SOEP

van 102 voor

85

Vruchtenwijn
m. abrïkozen
brandewijn

deze week
weer

225

Fles zoete

SPAANSE
WIJN

zolang de
voorr. strekt

195

VIN CONJAK

wijn m. Franse
cognac

259

Literblik
ERWTEN/

WORTELEN
72

elk 2e blik

35



Met veel dank en blijd-
schap geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje
Jan Hendrik Willem
Wij noemen hem JIM
J. W. Golstein
A. J. Golstein-Bömer
Jan, D ore
Vorden, 5 april 1970
Erïkweg 8
Tijd.: Ver. Ziekenhuizen
afd. Coehoornsingel
Zutphen

Met grote blijdschap ge-
ven wij u kennis van de
geboorte van ons doch-
tertje en zusje
EDITH
H. Schouten
H. J. Schouten-Luimes
Rody
Vorden, 13 april 1970
De Haar 4

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele blijken van
belangstelling, die we 18
maart j.l. ter gelegenheid
van ons 50 jarig huwelijk
mochten ontvangen.
G. van Veldhuizen
W. van Veldhuizen-

van de Berg

Voor het medeleven, be-
toond bij het plotseling
heengaan van onze lieve
vader en grootvader
G. J. HAVERKAMP
betuigen wij u onze
oprechte dank.
Uit aller naam:
Kinderen en klein-
kinderen Haverkamp
Vorden, april 1970

PLASTIC
EMMERS

6 stuks voor ƒ 10,—

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Telefoon 1486

Gevraagd in gezin met
l kind een werkster
voor l dag in de week
Tel. 05752-1815

Te koop jonge en oude
konijnen, diverse soorten
Pr. Bernhardweg 28
Vorden

Te koop g.o.h. bromfiets
merk Kreidler
H. Wenneker, De
Steege 11 - Vorden

BETONTEGELS
30 x 30 cm

afgehaald 53 et p. stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Wie wil mij een paar
morgens of middagen in
de huishouding helpen?
Mevr. Stoffels,
Raadhuisstraat l
Vorden

Biedt zich aan: werkster
voor 's morgens
De Bongerd 26

Te koop g.o.h. 3 a 4 pers.
bungalowtent en 2
luchtbedden
J. G. Bosman 't Vaarwerk

VEEGVASTE
MUURVERF

per emmer a 4 kg
slechts f 2,95

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop jonge Engelse
Springer Spaniels met
stamboom en gekruiste
Belgische herder
H. Jaaltink, Varssel F 58
Hengelo G

Te koop eetaardappelen
'Surprise' bij
Norde, 'Stegeman'
Tel. 6653

Gevraagd voor de winkel
net meisje of vrouw

Boek- en kantoor-
boekhandel
FA HIETBRINK
Tel. 1253

En toch is.. Uiterweerd uw schilder
Kü&&fö%&^^yivi^/fvV^iviv/irviVFv'ffs/ïx'fN^

;
Inplaats van kaarten

1
HERMAN MEENINK

l en
\ GERRY OONK
> 1

hebben de eer, mede namens wederzijdse i
ouders, kennis te geven van hun voor- 1
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king zal plaatsvinden op dinsdag 21 april i
a. s. om 14.00 uur in het gemeentehuis te <
Vorden.

1 l
• Vorden, Dorpsstraat 28
i Winterswijk, Wilgenstraat 15
1 april 1970i r

- \
Toekomstig adres: Dorpsstraat 28,
Vorden..

\
Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in hotel \
Bakker te Vorden.
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Heden overleed, nog geheel onverwachts,
zacht en kalm onze lieve moeder , behuwd-
en grootmoeder

TONIA KOLKMAN
weduwe van A. Broekman

in de ouderdom van 63 jaar.

Vorden: A. A. Schuurman
W. E. Schuurman- Wissels

Brummen: A. Maalderink
A. Maalderink-Kolk
Carla
Marlies

Vorden, 11 april 1970
Zutphenseweg 111, v/h C 69

De begrafenis heeft plaatsgehad op woens-
dag 15 april op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.
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Inplaata van kaarten

DIK BEEFTINK
en
TOOS EGGINK

hebben de eer, mede namens wederzijd-
se ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D.V. zal plaatsvinden op vrijdag
24 april des voormiddags om 11.00 uur
ten gemeentehuizc te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de <
Hervormde kerk te Vorden door de wel- \ \
eerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Warnsveld, Boggelaar l
Vorden „de Boskamp" Rietgerweg 4
april 1970

Toekomstig adres: Gazoorweg l Vorden

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.
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Inplaats van kaarten

PETER DALEBOUT
en
RIKIE ROETERDINK

hebben het genoegen, mede namens we-
derzijdse ouders, kennis te geven van
hun voornemen in het huwelijk te tre-
den op zaterdag 25 april a.s. om 14.00
uur ten gemeentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening door de weleerw.
heer ds J. C. Krajenbrink om 14.30 uur
in de Hervormde kerk te Vorden.

Nagele (NOP), Prof. Brandsmaweg 6
Vorden, Lieferinkweg 2
april 1970

Toekomstig adres: Borgeind Leeuwen,
Roermond.

Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit).
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Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

tn de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

steedf <ioeltre[fendl

Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd:

Een ervaren
trailerchauffeur

A. LICHTENBERG
Nieuwstad 61 - Vorden

Heden overleed, na een moedig gedragen
lijden, mijn lieve man

HENDRIK WILLEM VAN DER WOUDE

op de leeftijd van 57 jaar. ,

H. M. van der Woude-van Gerven

Vorden, 11 april 1970
Molenweg 19

De teraardebestelling heeft woensdag 15
april op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den plaatsgehad.

Liever geen bezoek aan huis.

Met verslagenheid ontvingen wij het bericht
dat, na een moedig ge.dragen lijden, is over-
leden, onze sekretaris, de heer

H. W. VAN DER WOUDE

Zijn grote wilskracht en hulpvaardigheid,
.alsmede de liefde voor de ruitersport, zullen
wij nooit vergeten.

Bestuur en leden van de
L.R. „DE Graafschap"

Vorden, 11 april 1970

Donderdag-, vrijdag- en
zaterdagreklame

Heel kilo vet spek 150

Verse worst 500 gram 260

Gehakt 500 gram 225

Haas-, rib-, schouder-
karbonade 500 gram 325
Fijne rookw. 500 gram 225
Boterhamw. 200 gram 80
4 pakken Treffer 100

Haantjes 325

Koffie 250 gram 155

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

Voor z.s.m. gevraagd:

NET WINKELMEISJE
5-daagse werkweek

prettige werkkring

goed loon

LjfrlrvvtM*^/

Hoe verwarmt u
uw tweede
kamer?
(en ook uw derde, vierde, vijfde enz.)

Doet u dat het liefst met aardgas-
centraleverwarming? Gelijk hebt
u, want aardgas is schoon en
voordelig.Geen zorg over de
brandstofvoorraad: de gasbuis
zorgt voortdurend voor aanvoer.
Geen zorg over de bediening:
de thermostaat denkt voor u aan
de juiste temperatuur. Geen zorg over de installatie: dié is bij ons
in vertrouwde handen. Vraagt ons eens vrijblijvend
inlichtingen.

LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK
Het Hoge 26 Telefoon 1656

LANDELIJK ERKEND GASFITTER

vast tapijt
OP KAMERBREEDTE

Als het u niets kan schelen, wat u op de
vloer wilt leggen dan ...

moet u NIET bij ons zijn, want wij
willen u na vele jaren nog graag
van dienst zijn!

Daarom wilt u een

duurzaam, gemakkelijk en
gezellig tapijt

Uw zaak

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

Daar hebben ze verstand van tapijt,
al meer dan 40 jaar

V O R D E N

BLAUWE ASBEST

GOEDKOPER DAN OOIT

lengten 153, 183, 213, 248, uit voorraad leverbaar

DOE-HI F-Z .F CEN1 IM
HARMSEN - SCHOOLSTRAAT 6 - VORDEN
TELEFOON 05752-1486

Blaupunkt radio en televisie - Fa Bredeveld
Eerste klas reparatie-inrichting Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 3813

.



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT

f H
* «• T SCHOENENHUIS - DORPSSTRAAT - VORDEN

KUNSTSTOF KEUKEN

100 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad f 195,-
165 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad ƒ 377,-
180 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad ƒ 404,-
200 cm lang, kompleet met roestvrij stalen blad ƒ 450,-
enz. enz. enz.

KEUKENBUFFET
bestaande uit: 2 onderkasten, 2 laden, l werkblad, 2 boven-
kasten,

Kompleet met ingebouwd stopkontakt en wekker,
100 cm breed, geen ƒ 320,-

BIJ ONS ƒ 230,-
(alle prijzen exclusief btw)

Ook leveren wij wandtegels en vloertegels, kranen, mcngkrancr,
af voermateriaal, koperen buis, wastafels, enz. enz.

Dus alles onder één dak, wat een gemak! Bij:

DOE HET ZELF CENTRUM
Harmsen - Schoolstraat 6 - Vordcn - Telefoon 05752-14X0

Adverteer in Contact

NIEUW

maak kennis met onze

Tilener
(shop in een shop)

hoek
en zie

wat de jonge-mode betekent!

Dartel en
plezante modellen in:

JAPONNEN

BLOUSES

ROKKEN

TRUITJES

Ook assesoirs:
Kettingen - India sjaals

Young-

mode

bij:

Te koop z.g.a.n. 2l/4 tons
Kemper mestwagen
Th Leisink, Vierakker
tel. 05750-2755

ZONWERING
DEGALUX

aluminium jaloeziën
5 jaar garantie
korte levertijd

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Tel. 1486 - Vorden

Te koop Compressor
W. Krijt - Delden

Uzaghefzelf

BèMrigëii
is niet

méér

te koop bü:
SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiter weer d
Telefoon 1523

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Alle landbouwwerk-
tuigen

61 x 122 cm
ƒ l ,35 per stuk

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Vorden tel. 1486

Autoverhuur
(zonder chauffeur)
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

Te koop of te huur ge-
vraagd: Bouw- of wei-
land. Inlichtingen bureau
Contact

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

LEVI'S FROM USA
ORIGINELE AMERIKAANSE
SPIJKERBROEKEN

CORDUROY JACKS EN
PANTALONS

Levi Strauss dealer voor Vorden

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend I

Zutphenseweg - Vorden

Nu is het tijd om uw vloerbedekking te
reinigen met speciale tapijtshampoo

Shamporal
Bij aankoop van één fles shampoo
elektrische Shamporaller

gratis in bruikleen

DROGISTERU „De Olde Meulle"
J. M. van der Wal ë> Zn

gediplomeerd drogist

Uw tapijt weer als nieuw

HYPOTHEEK
OP BESTAANDE PANDEN

INLICHTINGEN:

OP NIEUWBOUWWONINGEN

W'. ter Haar, Hertog Karcl van Gelreweg
Vorden ~ Telefoon: overdag 05752-1541

BIJ HET BOUWFONDS BENT U VEILIG ONDER DAK! Bouwfonds
D S N F D F . R L A N D S K G E M E E N T t l '

Meisje
Ga je^e school verlaten, zoek je
een leuke vrouwelijke baan, kom
dan eens kijken en inlichtingen
vragen bij ons.

Wij n^Bün het betere genre ja-
ponnen, waardoor je veel kunt
leren, hetgeen ook voor later
heel belangrijk is.

Wij kunnen nog op verschillende plaatsen
meisjes te werk stellen o.a. als

NAAISTER
STRIJKSTER
HANDWERKSTER

•

Wij bieden:

a. een goed loon;

b. een premiespaarregeling; '

c. 14 dagen vakantie plus
5 snipperdagen;

d. voordelig kopen van coupons.

In aanmerking komen diegenen, die minstens
15 jaar zijn en liefst de huishoudschool heb-
ben doorlopen.

Confectie-
lAMM

Raadhuisstraat lóa - Vorden - Telefoon 1971

Welk f l ink , handig, maar vooral eerl i jk

meisje
helpt onze serveerster met de
bediening van on/e gasten?

P I - T I T RESTAURANT

VORDEN

N. I I . A. van Cïoethem - Telefoon 05752-1519

Voor al uw

BLOEMZADEN

TUINZADEN

VOORJAARSBLOEMBOLLEN

ROZEN

VASTE PLANTEN

BLOEMPOTTEN (rood steen)

SIERPOTTEN

GEDROOGDE KOEMEST

POTGROND

Tevens het adres voor

DIERENBENODIGDHEDEN

DIBEVO DIERENSPECIAALZAAK

FA B. A. BORGONJEN
Kerkstraat 13 - Vordcn - Telefoon 05752-1385

Ons SI L VESTERtje is nu al populair

Begrijpelijk! Je krijgt het gratis mee naar huis bij je woning-
inrichter. Dan kun je helemaal op je gemak uitkienen welk
tapijt in welke kamer het mooiste uitkomt. Alle gegevens
staan in 't Silvestertje. En wat vallen die prijzen mee!

ILYESTER
'n compliment voor uw smaak!



Donderdag 16 april 1970

Tweede blad Contact
32c jaargang no. 2

Gevraagd: Werk, voor
zaterdags de gehele dag.
Inlichtingen bureau Con-
tact

GARAGE KANTEL-
DEUREN

uit voorraad

f 230,— per stuk
exklusief BTW

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Zoekt u voor uw geld 'n
VEILIGE
BELEGGING?

Neem dan schuldbrieven
van de

N.V. Bouwfonds
Ned. Gemeenten

RENTE
stukken a ƒ l .000,—

Inlichtingen en prospekti
bij de heer

W. TER HAAR
H. K. van Gelreweg 3,
Vorden, tel. 1541 (over-
dag)

Als u van de natuur
houdt
houdt u van Heugafelt
Heugafelt Tapijttegels zijn een natuurprodukt. De bo-
venlaag bestaat immers voor 91% uit natuurlijke haar-
soorten. Dat maakt Heugafelt uniek en bijzonder gewild
bij mensen, die tijdloze schoonheid zoeken. Natuurpro-
dukten verouderen nooit! Heugafelt Tapijttegels, die -los
gelegd-een vastliggend, naadloos tapijt vormen van wand
tot wand, zijn gemaakt voor heel uw huis. Ook voor de
keuken! Ook voor de trap. En natuurlijk voorde gezellige
woonkamer. Kijk naar Heugafelt en laat u inlichten over
de 12 voordelen van dit wand-tot-wand-tapijt in tegels.

DRIE MAANDEN
THUIS PROBEREN

Wanneer u belangstelling heeft in
elektrisch koken kunt u nu

Koken op elektrisch
en gedurende drie maanden gratis
een elektrisch fornuis met pannen
thuis proberen.

Bovendien nog een fikse korting
op de pannen mogelijk[

AANBIEDING

4-plaats elektrisch fornuis
l snelkookplaat, oven met ther-
mostaat

ƒ299,-
Hierbij géén proefplaatsing.
Vraag vrijblijvend inlichtingen.

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

WONING INRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Gevraagd:

Net meisje

als h u l p in de huishouding.

3 daagse werkweek.

SLAGER» VLOGMAN
Nieuwstad 14 Vorden

Gevraagd:

Jongen of meisje

WASSER» BRANDENBARG
[ndustrieweg - Vorden

's Avonds na 18.00 uur:
Hertog Karel van Ciel reweU 30

De/e week speciale aanbieding

restaiüen b.h.'s
2 HALEN 1 BETALEN

riJDELIJK BELANGRIJKE

op on/e enorme kollektie

BEHANG

Haal vlug een stalenhoek hij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

V O R D E N

Met ingang van dinsdag 21 apr i l kun t u ook
in on/e herensalon

op afspraak geholpen

worden

KAPSALON HEERSINK
Telefoon 1215

\\ 'egens huwel i jk

dinsdag 21 april gesloten

•
HAK - AUTOMATIEK

De Posthoorn
Dorpsstraat 28 - Vorden

TOT ZATERDAGMIDDAG 5 UUR

KOELKASTDOZEN
ook /eer geschikt als lunch- of
picknick-dozen

van 85
van 115
van 160
van 1S5
van 300

VLEESDOZEN
van 150

voor 68
voor 93
voor 135
voor 159
voor 262

voor 123

Koersolman
Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Ook foor beter slijpen

\Vapcn- en sporthandel

Martens
steedf doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Per CTW naar de

Keukenhof
op /aterdag 2 mei a.s.

Dan staan alle bloemen prachtig
in bloei.

Vertrek per speeiale bus uit
Vorden. Opgave voor 20 april.

Inlichtingen:
Sigarenmagazijn Eijerkamp, telefoon 05752-
1386; of de heer Harren, Voorst, telefoon
05758-334

Bekroond
Op de nationale maatkleermakersshow te Amster-
dam behaalde de firma Aartsen uit Vorden met
hun ingezonden jacquetkostuum, wandelkostuum
en sportkleding, resp. twee eerste prijzen, een twee-
de en een derde prijs. Een mooi sukses.

KVP-groslijst
Op een door de KVP afdeling Vorden-Kranen-
burg in zaal Schoenaker belegde bijeenkomst, werd
de kandidatenlijst samengesteld voor de a.s. ge-
meenteraadsverkiezingen op 3 juni 1970.
In verband met een verandering van werkzaamhe-
den zag het zittende raadslid, de heer A. H. A.
Hartelman, zich genoodzaakt zich niet meer be-
schikbaar te stellen.
De groslijst is als volgt samengesteld: 1. W. B. J.
Lichtenberg; 2. R. J. van Overbeeke; 3. J. J. Cup-
pers; 4. G. A. J. Hakvoort; 5. Mevrouw A. H. van
der Sligte-Oostelaar; 6. A. S. Hoebink.

Uitvoering Jeugdtoneel
Het Kranenburgs Jeugdtoneel heeft j l . zaterdag-
avond bijzonder veel sukses geoogst met het blij-
spel „Het woelige nest".
Dit vrolijke stuk werd door de jeugdige spelers en
speelsters op uitstekende wijze voor 'het voetlicht
gebracht. De goed gevulde zaal beloonden hen dan
ook met een daverend applaus.
De opzet van broeder Canutus met dit Jeugdtoneel
is geslaagd te noemen zoals ook mocht blijken uit
de reakties voor een her-optreden in diverse an-
dere plaatsen.

Onderlinge Brand- en
Stormschadeverzekering
In zaal Eskes werd onder een goede belangstelling
de jaarlijkse ledenvergadering van bovengenoemde
maatschappijen gehouden. Voorzitter \Vinkel her-
dacht in een korte herdenkingsrede het verscheiden
van de heer te Paske waarin ook zijin echtgenote
in het bijzonder Gods hulp in haar verder leven
werd toegewenst.
Uit de notulen van de heer Klein Geltink bleek
o.m. tot welke statutenwijziging was besloten. Bij
de behandeling van de jaarstukken bleek wel, dat
er een flink aantal nieuwe deelnemers tot de maat-
schappij was toegetreden, zodat het totaal verze-
kerd bedrag een prachtige stijging vertoonde. On-
danks het feit, dat zich meer schade voordeed dan
in voorgaande jaren, was er toch een mooi winst-
bedrag op de reserve bij te schrijven. De premies
konden op het oude niveau gehandhaafd blijven.
Bij de bestuursverkiezing werden sekretaris Klein
Geltink en lid van dejfcad van toezicht Gotink
in deze funkties herkoz^r
In de pauze was er gelegenheid tot het voldoen
van de jaarpremies, waarvan door de aanwezigen
een goed gebruik werd -^maakt. De voorzitter gaf
daarna een verslag va:BL^e kontrole op de elek-
trische leidingen en and^ft brandgevaarlijke zaken,
verricht door de kontrolror in vaste dienst Harm-
sen. De reaktie op deze kontrole bleek goed te zijn,
al viel hier en daar nog wel iets te herstellen. Ook
werden op een groot aantal bedrijven een nieuw
brandblusapparaat geplaatst.
De voorzitter dankte mevrouw te Paske voor de
keurige verzorging van de administratie en het be-
stuur en de deelnemers voor hun medewerking en
belangstelling in het werk van de Vordense Onder-
linge.

Gelderse Mij van Landbouw
Voor de afdeling Vorden van de GMvL sprak over
bovengenoemd onderwerp de heer Marsman, assi-
stent boerderijenbouw, afd. rundveehouderij in de
zaal van het Wapen van Vorden. De opkomst was
goed te noemen.
Voorzitter Mennink sprak een kort welkomswoord
tot de aanwezigen en de spreker en wees er in
zijn openingswoord op, dat de landbouw thans in
de ruimte zweeft dat wil zeggen aldus spreker, dat
de prijzen door de EEG worden vastgesteld. De
boterprijs daalde met 22 cent, terwijl de invoer van
melkpoeder uit het buitenland vrij is. De konsumen-
tenprijs voor de melk werd met l cent verhoogd,
wat op de detailhandel ook weer van invloed was.
De varkenshouderij was volgens spreker nog goed
te noemen. De pluimveehouderij zal er nog zonder
kleerscheuren afkomen. Rusland zal volgens de
spreker in het laatst van 1970 een groot aantal
slachtkuikens uit Nederland importeren. Spreker
sprak de wens uit dat ook 1970 voor de landbou-
wers een niet al te schraal jaar moge worden.
De heer Marsman behandeled op duidelijke wijze
aan de hand van een groot aantal dia's de in-
richting van diverse stallen in hoofdzaak voor de
rundveestapel. De inrichting (huisvesting) voor het
rundvee is volgens spreker een kostbare geschie-
denis. Hij gaf verschillende wenken aan diegene,
die tot bouw van een stal wilden overgaan en zei,
dat men veel moet zien en gaan zien. In een tem-
peratuur van 10 graden doet de koe het het best.
De stal is vaak te warm en ook de ventilatie is
soms niet voldoende. Men dient doelmatig te
bouwen. Een .nieuwe boerderij gaat technisch ge-
zien 25 a 40 jaar mee, in tegenstelling tot de bouw
van in het begin van deze eeuw.
Verder ging spreker in op het nut en de fouten van
automatische voerbakken en tevens over de grup-
en loopstallen.
De voorzitter dankte de heer Marsman voor zijn
duidelijke uiteenzetting van een en ander. Verder
vestigde de voorzitter de aandacht der leden op
het a.s. jubileum van de G.M.v.L. welke van 9
tot en met 14 september a.s te Arnhem zal worden
gehouden, te weten het 125-jarig bestaan van de
genoemde Mij Hij spoorde de leden aan zoveel
mogelijk hier heen te gaan. Tevens werden de
leden aangespoord om de Kringvergadering te
Barchem bij te wonen. Het was voor de aanwezige
leden van de afdeling een zeer leerrijke avond.

Geslaagd
Mejuffrouw M. Steenblik, werkzaam bij Wullink's
schoenhandel, behaalde te Rotterdam het diploma
schoenverkoopster.

Zondagvoetbal

Sportief gebaar van Vordense doelman Golstein
leverde Markelo gelijkspel op
Met nog 20 minuten te spelen in de wedstrijd Mar-
kelo tegen Vorden knalde de linksbuiten van de
thuisklub van grote afstand op doel. Op aanwij-
zing van de Vorden doelman gaf de scheidsrech-
ter een corner, waaruit de linksbinnen fraai in-
kopte.
Het was overigens een harde wedstrijd, waarin
bij een botsing tussen de Mafkelose aanvoerder en
Nijenhuis laatstgenoemde naar het ziekenhuis te
Lochem moest worden vervoerd, met een bloedende
hoofdwond. In de eerste helft deden beide ploe-
gen niet veel voor elkaar onder.Veel kansen ont-
stonden er niet zodat de rust kwam met 0-0.
Een foutje in de Markelo-achterhoed strafte Jan-
sen goed af 0-1. Na deze treffer trok de Markelo
ploeg resoluut tot de aanval, maar de Vorden de-
fensie gaf geen krimp. Toch moest men de boven
omschreven gelijkmaker toestaan. Met snelle uit-
vallen bleef Vorden echter gevaarlijk en uit een
van die aanvallen kwam de bal tegen de lat, na
goed werk van Jansen en Holsbeke.
Vlak voor tijd voorkwam Gol'stein een Markelo
treffer door zich voor de voeten van de doorge-
broken midvoor te storten, zodat het 1-1 bleef.

Vorden 2-Varsseveld 2 0-4
Varsseveld toonde zich veruit de beste ploeg. Het
eerste kwartier hield Vorden aardig stand, maar
daarna was het de linksbinnen der gasten die goed
doelpuntte. Het werd 2-0, door slecht wegwerken.
Jurriens kreeg een goede kans de score te ver-
anderen, doch hij faalde jammerlijk.
In de 2e helft werd het 3-0 opnieuw door een aar-
zeling in de Vorden-achterhoede. Hengeveld knal-
de tegen de lat, hetgeen niet verhinderde dat het
even voor tijd nog 4-0 werd voor Varsseveld door
een bekeken doelpunt.

Vorden 4-\Varnsv>eldse Boys 2 5-3
Na 5 minuten was het 1-0 toen Buunk goed door-
zette. Even later was het gelijk, doch opnieuw
Buunk scoorde voor Vorden 2-1. Vlak voor rust
werd het toch nog gelijk.
Na de hervatting liep Vorden uit tot 5-2, waarna
de bezoekers vlak voor tijd 5-3 scoorden.

De Hoven 6-Vorden 61-3
Het zesde van Vorden won verdiend in De Hoven
met 1-3. Een kwartier voor rust werd het 1-0,
toen Bosch een vrije schop keihard inknalde. Een
kwartier na rust werd het 2-0, toen Dijkman goed
scoorde, terwijl het even later door Velhorst 3-0
werd. De thuisklub scoorde een kwartier voor tijd
de toch wel verdiende tegengoal.

Vorden 7-Ratti 2 2-3
Vorden 7 kwam vooral in de eerste helft verras-
send sterk voor de dag, hetgeen spoedig een 2-0
voorsprong betekende. Binnen vijf minuten in de
tweede helft werd het 2-2, waarna de goede doel-
man Wentink van Vorden een minuut voor tijd
zelfs de winnende goal moest toestaan.
flflpP ï̂̂ iyff.l̂ -̂  v •- — •

Voetbalprogramma
Het programma voor de v.v. Vorden:
Reunie l-Vorden 1; Vorden 2-AD 2; Lochem 4-
Vorden 3; Vorden 4-Be Quick 4; Vorden 7-Vor-
den 5; Vorden Bl-Socii B i ; Vorden B2-AZC B2;
Vorden C2-Wrlhelmina SSS C3.

Onderlinge damkompetitie
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV wer-
den de volgende wedstrijden gespeeld: Dimmen-
daal-Wiersma Sr 2-0, Lamers Sr-Wiersma Jr 1-1,
Esselink-Klein Kranenbarg 0-2, Lamers Jr-Oukes
0-2, Wansink-A. Wansink 1-1, Hesselink-Geer-
ken Jr 1-1.

Waterpolo-nieuws
Zondagmiddag speelden de heren van Vorden te-
gen WZC uit Wijhe en verloor met rake cijfers.
WZC maakte handig gebruik van het feit dat de
Vorden-ploeg slechts uit 6 man bestond en won
met 8-2. Regelmatig werd de stand opgevoerd
naar 3-0, alvorens Brandenbarg kon tegenscoren
3-1 hetgeen ook de ruststand betekende.
In de tweede helft bleef WZC komen en doel-
punten bleven dan ook niet uit. Het werd 5-1,
toen Sikkens goed tegenscoorde. In het slotoffen-
sief moest doelman Oudsen nog 3 maal kapitu-
leren, ondanks goed werk van de Vorden defensie.

Meisjes wonnen met 5-1 van Wijhe
De aspirant dames van Vorden deden het voor-
treffelijk en wonnen verdiend met 5-1 van WZC
uit Wijhe. Me j. Sikkens schoot Vorden naar een
voorsprong van 3-0 voor WZC er in slaagde om
tegen te scoren. In de tweede helft werd het 5-1
door mej. Sikkens en Beeftink.

De jongens van Vorden maakten zaterdagavond
een vergeefse reis naar Deventer, waar gespeeld
zou worden tegen de Berkel uit Lochem. De jon-
gelui uit Lochem lieten het echter afweten, zodat
zij onverrichterzake weer naar Vorden terugkeer-
den. De dameswedstrijd tussen Vorden en OZC
(Oslt) die zondagmiddag in Zwolle zou worden
gespeeld, werd afgelast.

AGENDA

18 april Uitvoering Vordens Toneel in het
Nutsgebouw (bal na)

18 april Jong Gelre discobal
19 april Zangdienst in de Hervormde kerk
22 april Voorlichtingsavond plattelands-

vrouwen-Visser hotel 't Wapen
van Vorden

22 april Jaarverg. N.C. Vrouwenbond
23 april Hervormde Vrouwengroep dorp
23 april Bejaardenkr. mutsgeb. 14.15 uur



hoe uilt u

\j\j kunnen uu
uens vervullen

Ja, natuurlijk!!
Wij laten onze woning inrichten
door

WONINGINRICHTING

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

Apart, gezellig, anders dan anderen!

Enne . . . . weet u wat zo belangrijk is?

Ze hebben er verstand van. al meer dan 40 jaar !

S1MÜA
SIMCA1301
Een zeer representatieve auto met grote
koffer en prachtig ventilatie- en verwar-
mingssysteem. Voornaam van lijn met een
zeer betrouwbare en economische motor.
Goed voor lange ritten zonder enige ver-
moeienis. Leverbaar in 2 uitvoeringen.

SIMCA 15O1 iPH©OM
Een rasautomobiel met een vernieuwd uiter-
lijk. De ultra-comfortabele front fauteuils zijn
nog maar een onderdeel van het zeer luxu-
eus afgewerkt interieur. Leverbaar in vele
voorname kleuren met 'pook'versnelling of
automatische transmissie.

SEMCA 1501
Een tot in de finesses doordachte combina-
tiewagen met veel comfortabele ruimte voor
de hele familie met bagage of vcor oneindig
veel vracht. Luxueus en voornaam uiterlijk.
Ongedacht wendbaar in het verkeer en bij-
zonder robuust en snel (160 km/uur).

Automobielbedrij f

A. G. Tragter
Butphenseweg 95 . Vorden _ Telefoon 1256

82

Hebt u al gehoord
van de aardgas-
boiler?
(Het nieuwste op warmwatergebied.

Jawel, een boiler die wordt verwarmd
door aardgas. Hij levert daardoor
dag en nacht tegen hetzelfde voor-
delige tarief warm water. Geen
miezerig straaltje, maar een royale
stroom. Als u wilt uit meer kranen
tegelijk. Een nieuwe luxe in uw
huis. Aangepast aan de grootte van
uw gezin. Redelijk in aanschaffings-
prijs. Over 't algemeen eenvoudig te
installeren en te onderhouden.
Wij laten u er graag meer van horen.

LOODGIETERSBEDRIJF

WILTINK
Het Hoge 26 Telefoon 1656

LANDELIJK ERKEND GASFITTER

In klein gezin waar vrouw
hulpbehoevend is, wordt
gezocht: V/at oudere
huishoudelijke hulp die
genegen is lichte verple-
ging te geven (eventueel
twee hulpen één van 8.00
-13.50 uur en één van
13.50-18.00 uu r ) .

P. F. H. van Hillc, Bos-
laan 12, Warnsveld, te-
lefoon 05750-2884. Aan-
melden na 19.00 uur

Geen tarief- of handwerk
en toch goed verdienen,
plus mooie japonnen
leren maken.
Dat kan bij confectiebe-
drijf Lammers!
Kom eens praten natuur-
lijk vrijblijvend. Raad-
huisstraat 16a, tel. 1971

Pedicure
steunzolen

G. Wullink-Lebbink
Dorpsstraat 4 - Vorden
Telefoon 1342

ZELFBOUW
CENTRALE

VERWARMING
inlichtingen bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6 Vorden

Profijt
AANBIEDING

Vier stevige
plastic bakken

in de maten
40, 36, 32 en 28
cm

voor maar 4,15
Ideaal voor huis-
houding en
camping

Gems Vorden
Zutphenseweg
Telefoon 1546

Makelaars- en
assurantiekantoor

ƒ. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop van onroerende
goederen.
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES

Poeliersbedr.
Rossel
Hengelose-
weg l
tel. 1283

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop gevraagd:
NUCHTERE
STIER-
KALVEREN
voor het mesthok

BOERS'
vee- en varkcnshandel
Vorden _ Zutphenseweg
C 67 d - Telefoon 1408

Te koop: Verschillende
soorten paartjes sierdui-
vcn. Hackforterweg 15,
Wie h m on d

Te koop: Biggen.
J. W. Wesselink, 't Els-
hof, Vorden

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

l

TRUIEN,

VESTEN.

PULLOVERS.

PULLI'S
EN SWEATERS

mannenmode in zuiver
scheerwol

Wapen- n sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

l pot Spar jam van 117 voor 98

1392 BLIKKEN TOMATENSOEP

ELK 2e PAK SPAR KOFFIE 50 CENT GOEDKOPER

l POT SPAR KNAKWORST

l POT ZILVERUITJES

98

75

1 blik fijne doperwten

2 WAFELDOEKEN

1 STERKE DWEIL

150 GRAM HAM

2 KG GOLDEN DELICIOUS

l FLES RANJA

»/2 LITER KOFFIEMELK

van 110 voor 98

98

van 120 voor 89

van 134 voor 99

119

van 120 voor 99

van 112 voor 98

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
15 SPAREN BIJ DE KOOP

supermarkt

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Vordens Toneel
brengt u op zaterdag 18 april om 19.30 uur in het
Nutsgebouw het prachtige blijspel:

Bettv weet 't beter"

Toneelaankleding: Fa I l e l m i n k , Vorden
C I r i m e : I I . .lurriêns, Arnhem
Decor: Vordens Toneel
Regie: 1 1. l lolsheeke

Na afloop gezellig bal tot 01.00 uur op de tonen van het dansorkest

THE MOONLIGHT STARS

Voor het welslagen van de/e prachtige avond
rekenen wij op de gehele Vordense gemeenschap

Zaal open 19.00 uur - Enreeprijs ƒ 2,50 inklusief bal

Koop uw brommer
bij een Peugeot dealer.
WAAROM?
• OMDAT zo'n Peugeot betrouwbaar is en solide. DAAROM!

• OMDAT ze gewoon stuk voor stuk tientjes goedkoper zijn,
die Peugeot-brommers. DAAROM!

Een Peugeot-brommeï geeft alles wat de naam belooft.

H. W. GROOT ENZERINK
/anTii i - :NSK\vK<; 21 - VORDEN - TKI.KTOON 05752-1254

Bij speciale
SKULTUIMA

krasbestendige
koekepannen
met TEFISNT'

a 2,50
terug voor Uw
oude koekepan

SUPER BENZINE
53 cent per liter

KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER

Het is nu tijd om chrysanten

voor uw tuin te bestellen

Diverse k l eu ren en soorten.
Prijs per stuk ./ 0,20.

Hestellingen kunt u opgeven:

JULIANALAAN 34 - VORDEN
TELEFOON 1806

G. KLEIN HANEVELD
AALSMEER

VAKWINKELIER:

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752 -15 46

volop

sandalen
WULLINK's
schoenhandel

Onbetwist, dé schoencnspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden


