
Donderdag 29 april 1971
33e jaargang no. 4

Uitgave drukkerij Weevers v.h. W otters
Nieuwstad 12 ~ V orden
Telefoon 05752-1404 - Giro 1205867

Verschijnt eenmaal per week
Abonnement ƒ 12,— per jaar

NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Jarige
Koningin
Vrijdag 30 april is het weer Konin-
ginnedag. Onze koningin hoopt dan
haar 62e verjaardag te vieren.

Steeds weer blijkt hoe graag de
koningin gewoon bij het Nederland-
se volk wil horen. Zij demonstreer-
de dat onlangs opnieuw, toen zij net
als alle andere passagiers, bij het
betreden van een vliegtuig, ook ge-
fouilleerd wilde worden. Ze zei erg
gewoon: 'Waarom ik niet'?

En zij heeft gelijk, ze hoort ook bij.
ons, ze is een deel van Nederland
net als wij een deel van Nederland
zijn.

Wij hopen dat zij nog heel veel ver-
jaardagen in ons midden zal mogen
vieren.

Nutsavond
Het is een zeer goede 'gedachte van het bestuur
van het departement Vorden van 't Nut tot Alge-
meen geweest om het winterseizoen 1970-1971 te
besluiten met de opvoering van de operette „Zigeu-
nerliebe" van Franz Léhar door het Warnsvelds
Nutsoperettegezelschap.
Het Nutsgebouw was dan ook bijna geheel gevuld
met muziek- en zangliefhebbers. Het gezelschap
dat volgend jaar 25 jaar zal bestaan, heeft in de
24 jaren van zijn bestaan onder de bekwame lei-
ding van dirïgent en regisseur Willy Peters menig
hart doen kloppen. Hoewel sommige momenten de
begeleidende muziek soms wet schel klonk was de
begeleiding van het orkest uitstekend zodat het
geheel zeer goed tot zijn recht kwam.
Vooral de stem van Tonnie Schoenaker als Zorika
en Arend Ruys'ink als Joszi was van 'buitengewoon

formaat zowel vokaal als wat het akteren 'betreft.
Ook de andere leden van het gezelschap .hebben
er toe bijgedragen dat het^^heel een zeer goede
vertolking kreeg.
Behalve de twee reeds ge.-oemden, speelden mee
Tinie Wijgman als Ilona, Tonnie Stem als Jonel,
de heer Hulleman als Dragotin, Piet Wisseborn
als Kajetan, Dinie Kiesling-Schoppers als Jölan,
Chris Harders als Mihaly.jÉMrrie Bottinga als Ju'ls-
ca en Jo Bensink als MoscnTr;
Zowel de kledij als de toneelaankleding hebben er
tot op grote hoogte toe 'bijgedragen dat een en an-
der tot een groot sukses heeft geleid. De koren
waren zeer 'goed ingestudeerd door mevrouw A.
Steemers en de dekorbouw berustte bij de iheer
Harmsen.
De voorzitter van het Nutsbestuur, de iheer A.
Harmsma, sprak een kort welkomstwoord tot het
gezelschap en de talrij'ke aanwezigen waarin hij
een ieder een genotvolle avond toewenste.

Dodenherdenking 1940-1945
DINSDAGAVOND, 4 MEI 1971 IS, INGEVOLGE HET BESLUIT VAN DE KEGEKING, BE-
STEMD TOT NATIONALE HERDENKINGSAVOND.

Herdacht zullen worden zowel de Nederlandse militairen, zeelieden en
verzetstrijders, als de geallieerde militairen, die voor de bevrijding: van ons
Vaderland gevallen zijn, en zij die in de oorlogsjaren 1940—1945 zijn ge-
vallen en afkomstig zijn uit Vorden.

Het programma van de „stille tocht" naar de Algemene Begraafplaats
luidt als volgt:

1. Van des avonds 18.00 uur af zullen van alle openbare gebouwen in
Vorden de vlaggen halfstok worden gehangen. Partikulieren worden
verzocht dit eveneens te doen.

2. Van 19.25 uur tot 19.40 uur zal de torenklok van de Nederlands Her-
vormde kerk worden geluid.

3. Om 19.25 uur zal een ieder kunnen deelnemen aan de stille tocht. De
deelnemers stellen zich om 19.20 uur op bij de Nederlands Hervormde
kerk in het dorp. Om 19.25 uur precies zal van dit punt de stoet ver-
trekken naar de Algemene Begraafplaats, met als doel de graven der
geallieerde bondgenoten en het symbolisch graf van hen die vielen uit
Vorden, welk graf naast de graven van de geallieerde bondgenoten is
opgericht.
Op deze graven zal door de burgemeester namens het gemeentebestuur
en de ingezetenen van Vorden een krans worden gelegd, ter nagedach-
tenis aan hen die vielen.

4. Te 20.00 uur zal, nadat dit tijdstip door de burgemeester is aangekon-
digd, op de plaats van herdenking twee minuten van volkomen stilte
in acht worden genomen. De plechtigheid wordt hierna met een kort
lied, te zingen door het Vordens Mannenkoor, besloten.

5. In overeenstemming met de geest die onze gevallen helden, die naam-
loos streden, bezielde, zullen geen toespraken worden gehouden. De weg
naar de plaats der plechtigheid zal slechts te voet in volkomen stilzwij-
gen zonder vlag of vaandel worden afgelegd.
Rijwielen mogen in de stoet niet worden toegelaten, terwijl het aan een
ieder verboden is de begraafplaats die avond vóór de aankomst van de
stoet te betreden. Kinderen worden alleen onder geleide toegelaten.

6. Hel brengen van een eenvoudige hulde, door het strooien van bloemen
op de plaats van de herdenking, door elk der deelnemers is toegestaan.

OP DE INGEZETENEN WORDT EEN ERNSTIG BEROEP GEDAAN OM ZOVEEL MOGELIJK
AAN DE STILLE TOCHT DEEL TE NEMEN.

Nieuwe
voorzitster
Op de gehouden voorjaarsvergadering van de
PvdA afdeling Vorden stond als eerste punt op de
agenda voorziening vakature voorzitter. Met al-
gemene stemmen werd hiertoe gekozen mevrouw
Van 'der Heide-van der Ploeg, terwijl de heer Krol
het pennin-gmeesterschap zal waarnemen. De heer
Koerselman sr blijft sekretaris van de raadsfraktie.
Medio mei houden de raadsleden van de PvdA
weer een ,,wens~in~klaag~in" voor de 'bevolking.
Gezien de geslaagde zittingen in 'het verleden re-
kent men er ook nu weer op veel informatie te kun-
nen verschaffen.
De belangen en akties in verband met het openbaar
vervoer in de Achterhoek door NS en GTW zullen
met de volledige aandacht en krachtig gesteund
worden. Het gebrek aan bouwrijpe grond in Vor-
den waardoor de woningbouw gaat stagneren,
vormde ook mu weer een druk diskuss'iepunt, even-
als de plannen van de bouwvereniging Thuis Best
Vorden-Hengelo G om woningen te gaan bouwen
waarvan de huur in de buurt van de ƒ 250,— per
maand komen te liggen. Dit om de doorstroming
te bevorderen. Als men ervan uit gaat dat men een-
achtste deel van zijn fiskaal inkomen mag (let wel
niet moet) verwonen, dan moet men om deze hui-
zen te kunnen bewonen zo'n ƒ 24.000,— per jaar
verdienen. Dit zijn topsalarissen voor een platte-
landsgemeente en het zijn slechts enkelen die dit
verdienen.
De vergadering keerde zich dan ook unaniem te-
gen dit plan. En stelde dat Vorden geen woningen
nodig 'heeft om te kunnen doorstromen, maar dat
er alleen gebrek is aan gewone woningen met een
betaalbare 'huur voor de normale en lage inkomens-
groepen. Ook de onlangs gehouden voorlichtings-
avond van Thuis Best over doorstroming, waar te-
vens verwezen werd naar de diverse ter vergade-
ring aanwezige bouwondernemingen om tot zélf
bouwen te komen onden^pd sdherpe kritiek, daar
men van oordeel was, d^Ffhuis Best als volkswo-
ningbouwvereniging hierdoor de indruk wekte zich
te lenen als propagandist voor de bouwondernemin-
gen, die hun dure woningen graag kwijt willen.
De vergadering bracht hierna nog een aantal sug-
gesties en wensen naar ^fcen die door de raadsle-
den nader onderzocht zSrn worden.
De landelijke bliksemaktie voor ledenwinning le-
verde de afdeling Vorden een flink aantal nieuwe
leden op.

Jeugdsportdag
Zaterdag 26 juni zal op ihet gemeentelijk sport-
park te Vorden een Jeugdsportdag worden gehou-
den, die wordt georganiseerd door de beide plaat-
selijke voetbalverenigingen Vorden en Ratti, de
gymnastiekvereniging Sparta en de padvinders van
de David Al ford g roep.
De opzet van genoemde verenigingen is om iets te
doen voor de gehele Vordense jeugd. De kinderen
zullen in dfie groepen worden verdeeld nl. de 7
en 8-jarigen bij elkaar, 9 en l O-jarigen bij elkaar
en de 11 en 12-jarigen bij elkaar. Elk deelnemend
kind moet verschillende spelletjes en proeven doen
en 'kan daarmee voor zijn of haar groep een aantal
punten behalen.
De organisatoren ihebben het onderwijzend perso-
neel van alle lagere scholen in Vorden bereid ge-
vonden om medewerking aan dit prachtige initiatief
te verlenen.

Fran'kering bij abonnement kantoor Vorden

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
yehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
Kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

^Kerkdiensten

ZONDAG 2 MEI

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. J. C. Krajen'brink

Gereformeerde kerk
10.00 uur ds. Joh. Meynen van Roozendaal
19.00 uur ds. Joh. Meynen van Roozendaal

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)

dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
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 M. A. Stoop, tel. (05752) 1762.
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 maandagmorgen
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

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.

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

Geboren: Derk Jan, zoon van E. J. Eggink en A.
C. Lettink; Dennis Bverhardus Johannes, zoon van
H. M. Jansen en J. J. A. M. Klooken.
Ondertrouwd: A. A. Jurriens en B. G. Schoenaker;
J. Oosterink en B. C. Weustenenk.
Gehuwd: H. G. Dijkman en I. Luimes.
Overleden: Reinhard His'hink, 69 jaar, echtgenoot
van G. J. Nor de.

EXPLOSIEF
is de vraag naar QUICK sportschoenen
in binnen- en buitenland.

Om aan deze vraag te kunnen voldoen kunnen wij in alle produktie-
afdelingen nog vele mannelijke en vrouwelijke

medewerkers
plaatsen.

Inlichtingen Kunt u verkrijgen dagelijks aan de fabriek, in de avonduren
bij de heer

M. Elshout
Kerkstraat 9 - Hengelo G - Telefoonnummer 05753-1990



Ibers
SUPERMARKT

presenteert :

* Kwaliteit

* Service

* Lage prijzen

ILCtde
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 98
HACHEEVLEES

300 gram 178
MAGERE SPEKLAPPEN -H*O

500 gram l Do

RUNDERLAPPEN
500 gram f98

MALSE RIBLAPPEN
500 gram 398

BOTERHAMWORST

PALINGWORST

SNIJWORST

GELDERSE KOOKWORST
alleen aan stuk

150 gram 59

150 gram 89

150 gram 89

200 gram 99

SPERZIEBONEN
literblik 85 elk 2e blik 39
GROENTESOEP
Unox 88 elk 2e blik 49
HOT KETCHUP
Heinz van 158 voor 139
LEVERPASTEI
2 x 200 gram voor 125
BOTERHAMPASTA
Quick van 89 voor 79
OLA IJS

2 literblok van 169 voor 119

Gezinsfles

rode of witte

DRUIVENSAP

nu per fles

99

Herschi

VRUCHTEN-
LBMONADE

75
elke 2e fles

35

Literfles
1068 gram
Colombo

KOFFIEMELK

voor

145

P.C.D.
ROODMERK

KOFFIE

500 gram
van 395 voor

359

Heerlijke

HOTELCAKE

grote
voor slechts

169

VAN ARKS

ROOMBOTER SPRITS
MET 100% ROOMBOTER NU PER PAK

Zolang de
voorraad

strekt: grote

TAART-
NDEM

van 125 voor

Gezinszak po-

tato of paprika

CHIPS

van Smiths

nu voor

89

Malaga

BONBONS

nu 150 gram

voor

. 109

15 meter

VETERDROP

normaal 89

nu

75

Bij ƒ 10,- bood-
schappen

l pak heerlijke

KOEKJES

voor

49

2 PAKKEN HONIG

MET BADTAS STRANDKUSSEN

NORMAAL 359

329
WE HEBBEN ZE WEER

HEERLIJKE KLETSKOPPEN
PAK 105 VOOR

Sorbo

SPONS-

DOEKJES

normaal 150

nu voor

Profiteer nu

NAGEL-

BORSTEL

deze week

voor

49

50 st. plastic

LUNCH-
ZAKJES

met sluiting

van 89 voor

75

Blokjes

W.C.-LUCHT-

VERFRIS-

SERS

3 stuks

39

Literflacon

Wasa

WASVER-

ZACHTER

van 109 voor

98

en
PANKLARE RODE KOOL 500 gram 39

PANKLARE WORTELTJES 500 gram 39

KLEI-AARDAPPELEN 5 kg 98

Alleen donderdag:
PRACHTIGE KASAARDBEIEN

per doosje 98
GRANNY SMITHS APPELEN 5 voor 129

KRI ELAARD APPELEN kg 98

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

LUYCKS SLASAUS -l IK
gezinsfles van 215 voor l /O

DOPERWTEN MIDDELFIJN
literblik 89 elk 2e blik

SHERRY
grote fles 365 3 flessen

45

999
8 heerlijke COCOSKRANSEN

voor 79
ARDRTA VERBAND
de luxe 89 elk 2e pak 45
TOFFEE'S
grote zak vol 400 gram 89
ZOUTE DROP
10 rolletjes 89
HONflG'S VLECHTJES-
MACARONB 2 pakken 79



Op 24 april werden wij ver-
blijd met de geboorte van
een zoontje

DENNIS
Bij het H. Doopsel zal hij de
namen ontvangen van
Dennis Everhardus
Johannes

H. M. Jansen
J. J. A. M. Jansen-

Klooken
Vorden, Industrieweg 1a

Langs deze weg betuigen
wij onze hartelijke dank
voor de vele bloemen, ca-
deaus of anderzins aan hen
die ons 50-jarig huwelijk
voor ons onvergetelijk heb-
ben gemaakt.

P. Maandag
G. H. Maandag-

Gar ritsen
Wichmond, april 1971
Lankhorsterstraat 20

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen na
het overlijden van onze lieve
vrouw, moeder, groot- en
overgrootmoeder
HENDBIKA EUEKKA1HI'

Uit aller naam,
Fam. Regelink

Vorden, april 1971
Nijlandweg 3

A. HABMSMA
dierenarts

AFWEZIG
vrjjdag 30 april vau
's ochtends 7 uur tot
's avonds 7 uur

Praktij k waar neming:
J. Wechgelaer

N. J. EDENS
tandarts

AFWEZIG
van 3 mei t.m. 16 mei

Voor spoedgevallen:
Tandarts W. F. Haccou
Prins Bernhardweg l,
Vorden
Spr.u. di., wo. en vrijdag
van 9 tot 9.30 u. en di. en
vr. van 13.30 tot 14.00 u.
Tel. 1908 b.g.g. 05753-1944

Dr. W. N. LULOFS
is blij te kunnen meedelen,
dat hij heden uit het zieken-
huis is ontslagen en is ver-
trokken naar Warnsveld
p.a. A. J. Lulofs, Kozakken-
laan 3.
Willen zij die kontakt met
mij zoeken of informatie
willen hebben, dit verder zo-
veel mogelijk laten lopen
over mijn broer in Warns-
veld (tel. 05750-2698).
De waarnemer, dokter Van
Royen, is bereid te blijven
tot ik na herstel en vakantie
de praktijk zal hervatten,
over plm. 4 weken.

Voor uw ogen (en voor
moederdag)

POLAKOYD
de zonnebrillen waar-
mee u de zomer mee
kunt zien aankomen.

Zeer modieuze vormgeving
en bovendien

10 procent korting
tot moederdag

SIEMEBINK'S OPTIEK

Te koop: Goed onderhouden
Koelstra kinderwagen, ge-
heel uitneembaar w.o. reis-
wieg en wandelwagen plus
kap. De Hanekamp 20

Te koop wegens bedrijfsbe-
ëindiging: l Ford Daerborn;
trekker met maaibalk en
een luchtbandenwagen.
H. J. Bouwmeester, Klein
Winderberg, Vorden, tele-
foon 6710

Te koop: Koodbont dragen-
de koe a. d. telling 5 mei.
A. T. J. Waarle, Ruurlose-
weg 107, Vorden

Te koop: Wasmachine Ro-
busta. A. Wolsheimer La-
renseweg 2, Vorden

omomcKK)moK)K>^̂

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Te koop: Biggen. J. Wesse-
link 't Elshof tel. 6663

Te koop: Biggen. J. Wesse-
link, Kranenburg Vorden

Op vrijdag 7 mei a.s. hopen onze geliefde
ouders en grootouders

H. W. OFFEREINS
en
G. H. OFFEREINS-VAN ZUILEKOM

hun 40-jarige echtvereniging te herdenken. ^

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
allen gespaard mogen blijven is de wens
van hun dankbare kinderen.

Vorden, april 1971
Nieuwstad 51 •

lGelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot $
17.30 uur in hotel Bakker te Vorden.

f> FREEK BARINK
en
TRUUS HUMMELINK

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op vrijdag 7 mei a.s. om 13.30 uur ten ge-
meentehuize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Christus Koningkerk, 't Jebbink te Vorden
door de weieerwaarde heren ds. J. H. Jan-
sen en pastoor Meulenbroek.

Vorden, april 1971
Kruisdijk 3 / Spiekerweg 4

Toekomstig adres: Pelgrimstraat 33, Gaanderen

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in café-restaurant ,,'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

(Wegens een vergissing onzerzijds plaatsen wij
deze advertentie eerst nu)
Met grote droefheid geven wij kennis van het
heengaan van onze inniggeliefde zoon en broer

HARRY

op de nog zo jeugdige leeftijd van 13 jaar.

J. Bargeman
G. Bargeman-Nijenhuis
Andrè
Richard

Vorden, 14 april 1971
De Haar 2

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag
19 april op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Tot onze diepe droefheid ging heden onverwacht
van ons heen, onze lieve man, vader, behuwd- en
grootvader

REINHARD HISHINK
echtgenoot van G. J. Norde

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden: G. J. Hishink-Norde

Ruurlo: D. W. H. Klein Tiessink-Hishink
H. J. Klein Tiessink

Vorden: G. Hishink
D. Hishink-Beeftink

Hengelo G: R. H. G. Bijenhof-Hishink
H. J. Bijenhof

Neede: G. Ruiterkamp-Hishink
H. Ruiterkamp

Eefde: R. Wassink-Hishink
W. Wassink

Vorden: J. W. Hishink
G. J. Hishink-Bosvelt

en kleinkinderen

Vorden, 24 april 1971
De Steegc 12
De begrafenis heeft plaatsgehad woensdag 28
april op de Algemene Begraafplaats te Vorden

(Inplaats van kaarten)
Heden overleed, na een kortstondige ziekte, in het
Algemeen Ziekenhuis te Zutphen, onze zo innig-
geliefde man, vader, behuwd- en grootvader

JAN BEREND WUESTENENK

echtgenoot van M. J. Wuestenenk-Kluvers
in de gezegende ouderdom van 81 jaar.

M. J. Wuestenenk-Kluvers
M. J. Wuestenenk
L. G. Wuestenenk-Karmsen

en kleinkinderen

Vorden, 26 april 1971
't Hoetink, Strodijk 9

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag l mei
om 12.00 uur in de Ned. Herv. kerk te Vorden,
waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Nadien is er gelegenheid tot condoleren in de zaal
van hotel Bakker.

De overledene is opgebaard in de aula van de
Ver. Ziekenhuizen te Zutphen afd. Coehoornsingel
bezoek van 4-5 uur.

Heden overleed geheel onverwacht, na een ziekte
van slechts enkele dagen, mijn geliefde broer en
onze oom en oud-oom

JAN BEREND WUESTENENK

echtgenoot van M. J. Wuestenenk-Kluvers

op de leeftijd van 81 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Uit aller naam,
G. Wuestenenk

Vorden, 26 april 1971

Heden werd na een kortstondige ziekte uit onze
familiekring weggenomen, onze oom

JAN BEREND WUESTENENK

echtgenoot van M. J. Kluvers

in de ouderdom van 81 jaar.

Fam. Van Ark-Kluvers

Vorden, 26 april 1971
Zutphenseweg 53

Langs deze weg betuigen wij onze hartelijke dank
aan al onze clientèle voor het gestelde vertrouwen
gedurende het bestaan van onze zaak.
Voorts bedanken wij buren, vrienden en bekenden
voor hun spontane hulp voor en na de sluiting
van ons bedrijf.

FAMILIE A. M. A. HARTMAN

v.h. Hotel De Zon
Vorden, Zutphenseweg 24

Thans Het Wiemelink 39, Vorden

Een vorstelijk
geschenk

VOOR MOEDER IS EEN FRAAIE

OUD-HOLLANDSE
KLOK
IN ZAANS, FRIES, STOELKLOK,
SCHIPPERTJE, SALLANDER.

Vanaf donderdag 29 april tot en met
zaterdag 8 mei bieden wij u ter ge-
legenheid van moederdag een

extra korting van 10%
op al onze artikelen horloges, klok-
ken, goud en zilver.

Nu extra voordelig en een blijvend
waardevol geschenk.

Siemerink
JUWELIER - HORLOGE!! - OPTICIEN

NSU AUTOMOBIELBEDRIJF

G. J. Onstenk
Schoolstraat 11 - EEFDE - Telefoon 05750-2834

Biedt aan:

l NSU 1200 - 1968, BEIGE

l NSU 1000 - 1966, GROEN

l NSU 4 - 1967, WIT

l NSU 4 - 1967, BEIGE

l NSU 4 - 1966, ROOD

l MERCEDES-BENZ 220 S 1964
WIT

l PEUGEOT 404 1965 BLAUW

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

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

Wapen- en sporthandel

JochrefftndI

Z,utphenseweg - Vorden

Elke 3e fles Spar Up GRATIS !
200 GRAM HAAGSE LEVERWORST van 98 voor 74

FLES SPAR SLASAUS 149

2 BLIKKEN SPAR APPELMOES 119

4 STUKS SMAK EN/OF SMUL 89

Elk 2e pak Spar koffie 40 cent goedkoper!

150 GRAM HAM 108

2 ZAKJES KNORR GROENTESOEP 98

l BUS HARPOL van 165 voor 115

1 BUS NESQUIK van 139 voor 98

2 KILO GOLDEN DELICIOUS 198

GEVRAAGD:

winkelmeisje

REMMERS
DE SPA*

KOPEN BIJ'DE SPAH,
!S SPAREN Bl.'DEKOyP

supermarkt
Zutphenfseweg 41 Telefoon 1281

bezorg uw advertentie vroegtijdig
doch uiterlijk dinsdags 12 uur S.V.P.

Inwoners van Vorden!
Bezoekt vrijdag 7 mei a.s. de

meimarkt
tevens verloting.

GROTE SORTERING IN DIVERSE ARTIKELEN

Bij een bezoek aan de markt behoort u wellicht tot de
gelukkigen die een attraktie ontvangen.

Zie gratis lot in een volgend nummer

SCHOENENHUIS JANSEN

schoenentnode
Enkele redenen om

SCHOENENHUIS JANSEN
te bezoeken:

a. modebewust

b. ruime sortering

c. zeer interessante prijzen

Schoenenhuis Jansen
H. SMEETS - DORPSSTRAAT 34 - VORDEN

iy2 kg Golden Delicious
Mooie komkommer
Grote bloemkool

1,29
0,69
1,19

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT:

Panfoffelplantje
Lidcactus

1,50
1,50

9 MEI - MOEDERDAG - BLOEMENDAG
By ons vindt u een zee van mogehjkheden.

Bestel tijdig.
Wij verzorgen ook uw orders voor andere plaatsen.

WIJ VRAGEN:

een net meisje voor de winkel

J. J. DIJKERMAN
Zutphenseweg 13 - Vorden

Telefoon 1334

BLOEMEN PLANTEN GROENTE



TOCH ... IS UITERWEERD UW SCHILDER
Herenmode
Voorjaar 1971

RAADHUISSTR.. VORDEN

moderne dessins en modellen

169,00
KOSTUUMS

lichtgewicht

139,00 98,00
WEVENIT KOLBERTS

sportieve modellen en kleuren

95 0099fW

HERENKQLBERYS
moderne ruitdessins

89,50
BLAZERS

in donkergroen, bruin, donkerblauw

99,50
REGENJASSEN

terlenka

65,00
PANTALONS

vanaf 29,50
in sportieve en klassieke modellen

Een gouden
ring

UIT ONZE ZEEK RIJKE
SORTERING

Het cadeau waar u moeder extra mee
verwend, nu tegen prijzen die echt
aantrekkelijk zijn.

Bovendien voor moederdag een

extra korting van 10%

Siemerink
JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT:

l groot blik CHAPPI hondenvlees
a ƒ 1,10
elk 2e blik Chappi VLEESBROKJES

gratis
l groot blik ALPO hondenvlees 1,25
elk 2e blik voor

99 cent
l groot blik PRIME hondenvlees 1,25
daarbij l blik PAL hondenvlees
van 1,28 voor

1,03
l klein blikje KATJA poezenvlees
a 0,65; elk tweede blikje KATJA
poezen vis van 0,65 voor

0,45
l blik CATTY HAPKLARE
BROKJES van 63 cent voor

SS cent
l REUZENBLIK FLORA HAP-
KLARE BROKKEN van 1,88 nu voor

1,63
l groot blik KATKINS gezonde vis-
kost voor de poes van 79 cent voor

54 cent

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

"STA-PREST"
Nuovo

Een luchtige, ongedwongen zittende,
soepele broek met de jeans-snit.
Een linnen weefsel met een mes-
scherpe vouw.

Strijken overbod^Bwassen en op de
lijn hangen, dat is alles.
Een ideale lente- en zomerdracht in
polyester-katoen.

Wapen- en sporthandel

Martens
"TTeedf -ioeltrcffendl

Zutphenseweg - V orde n

WEGENS ZIEKTE IS HET
KANTOOR VAN DE

Onderlinge
Brandverzekering

ALLEEN GEOPEND OP

maandagmorgen
van 10-12 uur of per telefoon OBM
Aalten 05437-2788

Of bij de voorzitter G. W. Winkel
telefoon 1245

modern «apart- beschaafd

Wij zijn er trots op de grootste
kollektie

gordijnstoffen
op voorraad te hebben.

131 dessins en kleuren
kunt u zien in onze
gordijnpresentatie
Wol, katoen, terlenka of linnen.
Geweven en bedrukt.
Doorzichtig en ondoorzichtig.

U zegt het maar

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN

TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

loket-werk is omgaan
met mensen, leuk werk!

Als lokettist(e) bij de PTT ga je de hele dag
met mensen om. Mensen die een aangetekende
brief willen versturen naar Bangkok.
Of een pakje naar Jisp. Of gewoon inlichtingen
nodig hebben.

Allemaal mensen die je na je opleiding, van ca.
8 maanden, zelfstandig moet helpen. En je doet
meer alleen. Want je beheert zelf de kas en
houdt de loketadministratie bij. Het is dus
helemaal jouw loket.
Over verantwoordelijkheid gesproken!

Voor deze functie heb je een MULO-, of
MAVO-4-diploma of een gelijkwaardige opleiding
nodig. Tenslotte komen er niet alleen
Nederlanders aan jouw loket.
Als je bsgint, ontvang je meteen al een
aantrekkelijk salaris, dat na je opleiding fors
verhoogd wordt.

Je krijgt minimaal 17 werkdagen vakantie en
6% vakantietoeslag. Bovendien neemt de PTT
de AOW-premie voor zijn rekening.

Lijkt het je iets?
Je begint met het
volgende bruto salaris
per maand:

16-jarigenf428,-
17-jarigen f468,-
18-jarigen f513,-
19-jarigen f568,-
20-jarigen f 635,-
21-jarigen f713,-

Na opleiding:

16-jarigen f 513,
17-jarigen f 568,
18-jarigen f 635,
19-jarigen f 674,
20-jarigen f713,
21 -jarigen f 790,

PTT

Als je dit jaar examen doet, kun je nu al
solliciteren.
Schriftelijke en mondelinge sollicitaties te
richten aan de personeelchef van het
postdistrict Arnhem, Renssenstraat 17, Arnhem.
Telefoon (085) 43 31 11.

POSTDISTRICT ARNHEM

7104085

NUTSB1BLIGTHEEK
DONDERDAG» 29 APRIL

alleen "middags
geopend
VAN 14.80 TOT 17.30 UUR

MUTSGEBOUW

Dansen
VRIJDAG 30 APRIL VAN 14.00
TOT 17.00 UUR EN 'S AVONDS
VAN 19.30 TOT 23.30 UI K

POPGROEP

Téach-Bn

ARCHITECTENBl R KA l

VAN HOUTE

gesloten
VAN 30 APRIL TOT 15 MEI A.S.

Werken in uitvoering vervoegen bij

J. F. Woudstra
Telefoon 1322

Adidas-„Rekord"
wit met groene banden,ca. 26,90
Ad!das-„Favor!t" - (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a. 18,5O

adidas
Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

GEVRAAGD:

MEISJE
dat opgeleid zou willen worden tot

T AND ARTS A SS l SI K N T K
TE VORDEN

Brieven te richten aan:

W. F. Hacaou
Elderinkweg 4 - Hengelo G

MOEDERDAG
Geef eens iets anders, geef een mooi

boek of postpapier
Kom eens kijken.

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL

Fa Hietbrink

Gevraagd in het herstellingsoord

„de Decanije"

HUISHOUDELIJKE

Telefoon 1481

VOOR DE A.S,
FEESTDAGEN

VLAGGEN
MET STOK EN
HOUDER
KOMPLEET

17.95
WONINGHV RICHTING

MANUFACTUREN

i HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514
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Enquête
Het bestuur van de Vordense auto- en motorclub
De Graafschaprijders heeft dezer dagen aan alle
leden een enquêteformulier gezonden met daarop
een aantal vragen. Het doel van deze „volkstelling"
is dat mlen 'hoopt tot een betere taakverdeling te
komen alsmede tot het organiseren van voor iedere
groep leden aantrekkelijke evenementen.

O.a. wordt de vraag gesteld, of aktief wordt deel-
genomen aan bv. crosswedstrijden, trials, wegra-
ces, betrouwbaariheidsritten, of dat meri regelmatig
een bezoek brengt aan deze evenementen. Heeft
men nog tijd beschikbaar voor 'het helpen bij oriën-
teringsritten, kontrolepost etc. ? Bent u tevreden
over wat de vereniging in het algemeen doet en
zijn er nog speciale wensen. Kortom >het bestuur
van De Graafschaprijders hoopt een goed inzicht
te krijgen over wat er 'leeft onder de leden.

Wehme nieuws
Donderdag 22 april jl. was het 10 jaar geledien dat
het rusthuis „De Wehme" officieel is geopend.
In verband met de Nutsavond op die datum, is dat
feit woensdag 21 april met de bewoners gevierd.
Voor dat heuglijke feit, ihebben woensdag jl. de
boerendansers „De Knupduukskes" de bewoners
een gezellige avond bezorgd, hetwelk goed ge-
slaagd is.

Door de bewoners van het grote huis en de wo-
ningen, is donderdagmorgen een zonnewijzer aan-
geboden, die geplaatst is op het grasveld voor „De
Wehme". Nadat ze onthuld was door mejuffrouw
G. Ruesink, als vertegenwoordigster van de be-
woners en de voorzitter van het bestuur G. Bog-
Chel'man, werd door de Voorzitter dank 'gebracht
aan allen die ihebben bijgedragen voor dit mooie
cadeau en sprak daarbij de wens uit, dat dit een
symbool mag zijn, om bij de tijd te blijven.

Pieter van
Vollen-
hoven
ook jarig
Aan prinses Margriet is te merken
dat mr Pieter van Vollenhoven een
goed echtgenoot voor haar is, want
overal waar zij verschijnt oogst zij
bewondering door haar stralend ge-
lukkige verschijning.

Samen waren ze onlangs in het dol-
finarium in Harderwijk. Pieter had
tijdens een bezoek uit zijn mond
laten vallen 'hier wel eens te willen
zwemmen'. De direkteur zei: 'dat
kan' en enige dagen later kon Pie-
ter zijn woorden waar maken en
nog wel in gezelschap van zijn echt-
genote.

Wij wensen dit sportieve lid van de
koninklijke familie een prettige ver-
jaardag toe, die hij op dezelfde dag
als de koningin viert.

Uitreiking
diploma's
In een der lokalen van de bijzondere lagere land-
bouwschool vond de uitreiking plaats van de di-
ploma's aan de leerlingen van de 4e klas van deze
school. Aan 'het schriftelijk en mondeling eindexa-
men hebben 24 leerlingen deelgenomen. Hiervan
behaalden 23 de eindstreep terwijl 19 tevens de
aantekening voor pluimvee en varkens behaalden.

De geslaagden zijn:

M. D. Bosch, H. Bulten, Joh. Harmsen, B. H. Me-
melink, G. J. Remmelink, H. J. Roen'horst, B. T.
Rouwen, G. A. Wentink en H. J. Buunk uit Hen-
gelo G; H. J. Breukink, H. G. J. Eskes, B. J. Re-
gelink (Toldijk) en G. Remmelink uit Steenderen;
G. H. Meulenbrugge en H. E. Smallegoor uit
Warnsveld; H. Brummelman uit Eefde; H. W. J.
Leisink uit Almen; R. A. D. van den Borch tot Ver-
wolde uit De Steeg; A. J. M. Bruggeman, J. Th.
Jansen, B. H. Koning, H. W. Nijland, D. A. G.
Pardij'S uit Vorden.

In zijn openingswoord kon dirékteur G. J. Bannhïk
een groot aantal belangstellenden welkom heten
o.a. burgemeester Van Arkel, de direkteuren van
de coöperatieve instellingen, afgevaardigden van
de landbouworganisaties, alsmede de ouders der
leerlingen.

De direkteur hield een korte inleiding naar aan-
leiding van het schriftwoord uit Prediker, waaruit
spreker konkludeerde dat er uiteindelijk .niets
nieuws onder de zon is.

Na een korte pauze sprak de voorzitter van de
kommissie van toezicht, burgemeester Van Arkel,
de leerlingen toe, waarin spreker wees op 'het feit
dat de lagere landbouwsc'holen met >meer uitslui-
tend vakscholen met eindexamens zijn, maar alge-
meen vormende sCholen, die willen voorbereiden
voor de middelbare landbouwscholen. Vandaar ook
de naamswijziging ,,la'gere landbouwschool" in
„scihool voor algemeen vormend en agrarisch be-
roepsonderwijs". Het algemeen vormend onderwijs
(thans 70 procent van de lestijden) is centraal ge-
steld en de beroepsgerichte vakken zijn op !het twee-
de plan gekomen. Er wordt dus, aldus spreker,
meer algemene kennis vereist dan in het verleden.

Volgens de statistiek neem de beroepsbevolking in
de landbouw nog steeds af en dat zal waarschijnlijk
.nog wel enige jaren aanhouden. Maar, landbou-
wers zullen er altijd blijven. Dat moeten in de
toekomst meer dan ooit goede vakmensen zijn en
waar kunnen ze dat beter leren dan op een land-
bouwschool, zo benadrukte spreker. Het ministerie
van Landbouw en Visserij besteedt een heleboel

geld aan de inrichting van de landbouwscholen. Zo
ook in Vorden. De school is prachtig verbouwd
en uitgebreid met een lerarenkamer, natuurkunde
praktikumlokaal, melklokaal, wasgelegenheid en
leermiddelenberging. De tuin om de school werd
opnieuw aangelegd en de toegangswegen verhard.
Nadat burgemeester Van Arel de diploma's met
een toepasselijk woord aan de geslaagden ihad uit-
gereikt werden allen door 'hem gefeliciteerd met
het behalen van hun diploma, een felicitatie waarin
spreker ook gaarne de ouders betrok. Voorts dankte
spreker de direkteur en zijn staf namens de kom-
missie van toezicht voor alles wat zij ook dit jaar
weer in het belang van de leerlingen hebben ge-
daan.

Van de geslaagden hebben reeds 16 leerlingen zic'h
opgegeven voor MLS te Doetinchem of Zutplhen.
Opvallend is, volgens spreker, dat ze zich voor het
merendeel hebben opgegeven voor de moeilijke 3-
jarige kursus. Men wil dus duidelijk een uitwijk-
mogelijkheid. Moclht het met de landbouw niet
best zitten, zo vervolgde spreker, dan kan men
met deze 3-jarige kursus altijd nog naar de middel-
bare bosbouwschool, kultuurtechnische school, ho-
gere landbouwschool e.d. Doc'h dit geldt, aldus de
heer Van Arkel, inatuurlijk voor de uitblinkers.
Spreker eindigde zijn betoog met te zeggen: „Blijf
je door studie verder ontwikkelen, om zodoende
te allen tijde „bij" te blijven".
Hierna volgden verschillende sprekers die de leer-
lingen en de ouders feliciteerden met het bereikte
resulaat.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden roepen

sollicitanten op voor de funktie van

administratief
ambtenaar
gemeentewerken

Vereist zijn diploma Mulo en diploma
typen, terwijl administratieve erva-
ring tot aanbeveling strekt.

Salaris nader overeen te komen,
al naar gelang opleiding, leeftijd en
ervaring.

De gebruikelijke rechtspositieregelin-
gen zijn van toepassing.

Woning eventueel beschikbaar.

Sollicitaties binnen tien dagen na het verschijnen
van dit blad te zenden aan de burgemeester.

SILYESTE
GORDIJNSTOFFEN en TAPIJTEN Uw woninginrichter staat er voor in!

Programma
Oranjefeest
Het Oranjefeest in Vorden zal 30 april om 8 uur
worden begonnen met klokluiden, -waarna de kin-
deren van alle lagere scholen om 8.15 uur op >h'et
schoolplein van de openbare school bijeenkomen.
Om 8.30 uur is er een aubade voor 'het 'gemeente-
huis waar burgemeester A. E. van Arkel een toe-
spraak zal houden.

Direkt daarna vertrekken de schoolkinderen van
11 t.m. H jaar voor een oriënteringsrit per fiets.
Hieraan kunnen vanzelfsprekend ook leerlingen in
dezelfde leeftijdsgroep meedoen die een school
buiten de gemeente Vorden bezoeken.
De klassen l t.m. 4 van de lagere scholen worden
om 9 uur in het Nutsgëbouw verwacht waar goo-
chelaar Deenink de jeugd zal bezighouden.

Om 9.30 uur is de start van een oriënteringsrit voor
de leeftijd van 15 jaar en ouder. Tezelfdertijd wordt
er op het terrein achter café Eskes een begin ge-
maakt met het vogelschieten. De prijs voor de
schutterskoning is een fraai horloge. De uitroeping
en -huldiging van de schutterskoning vindt plaats
om 16.30 uur in de zaal van hotel Bakker. Ook
zullen hier de prijzen van de oriënteringsritten
worden uitgereikt.

's Middags vindt er, aanvang H.00 uur een con-
cours hippique plaats (zie elders in dit blad).
De muziekverenigingen Concordia en Sursum Cor-
da zullen deze dag muzikale medewerking verlenen.

Zwembad
Het fraaie weer van de afgelopen week heeft er
toe geleid dat de bad- en zweminrichting In de
Dennen tot dusver reeds 10.000 bezoekers 'heeft
getrokken.

Jaarvergadering
Onder leiding van m e v ^ / Berenpas-v, d. Kamp
werd in zaal Eskes de jaarvergadering gehouden
van de afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrou-
wenbond. In haar openingswoord kon zij een groot
aantal leden verwelkomen.

In haar jaarverslag liet sekretaresse mevrouw Zee-
valkink, alle bijzonderheden omtrent de aktiviteiten
van 'het afgelopen jaar de revue passeren.
Pennlngmeesteresse mevrouw Wiltink kon een ba-
tig kassaldo meedelen.
Bij de bestuursverkiezing werd mevrouw Bijenlhof
(niet herkiesbaar) vervangen door mevrouw Esse-
lin'k.

Het verdere van de avond werd gevuld met ver-
schillende spelen waarbij de dames zich als eerste
klas hoedenontwerpsters ontpopten. Diegene die
dit er ihet beste afbracht, ontving een prijsje.
Met het deklameren van een gedicht sloot mevrouw
Kielt deze geanimeerde jaarvergadering.

De Vordense gymnastiekvereniging Sparta en de
zwem- en poloclub vierden vrijdagavond in ,,'t Wa-
pen van Vorden" gezamenlijk feest. Het ging er
onder de muzikale tonen van het dansorkest The
Rhytm Stars gezellig naar toe, waarbij de aanwe-
zigen verder werden beziggehouden met bingo.

Streekconcours
De landelijke rijvereniging De Graafschap uit Vor-
den treedt op Koninginnedag als gastheer op bij
een Streekconcours die op het gemeenteterrein aan
de Beatrixlaan (plan Zuid) te Vorden zal worden
gehouden.

Alle verenigingen van de Berkelstreek nemen aan
het concours deel d.w.z. de rijvereniging Gorssel-
Zutphen; Hamélandse Ruiters uit Geesteren; Sint
Steffenruiters uit Laren; De Bergruiters uit Bar-
chem; De LuChte uit Lochem; de rijvereniginrg Ruur-
lo en de organiserende vereniging De Graafschap
uit Vorden. In totaal komen ca 70 personen aan
de start.

Het ligt in de bedoeling dat 's morgens om 8.30 uur
gestart wordt met de dressuur, terwijl tevens het
voor springen van de klassen B en L zal worden ge-
houden. Het middagprogramma dat om 14.00 uur
begint, omvat o.a. barrage B en L springen; sprin-
gen voor M-Z ruiters; voltigegroep en het spring-
concours M-Z puissance. Tevens wordt er een pa-
rade ^gehouden, waarbij verplicht is dat iedere rui-
ter hieraan deelneemt.

Als vertegenwoordiger van de federatie zal aan-
wezig zijn de «heer H. te Luggenihorst; juryleden
bij de dressuur zijn J. Hijink, Laren; L. W. ter
Aardt, Eibergen; H. J. Reurink, Geesteren; H. te
Luggenhorst, Beltrum. Jurylid bij het springen is de
heer G. Esselink, Laren; parcoursbouwer H. J. Nij-
hof, Geesteren.

PCC rit
Zondagmiddag werd de derde PCC-rit van dit
seizoen gehouden, die ditmaal werd georganiseerd
door de Vordense auto- en motorclub De Graaf-
sc'haprijders. De rit die een lengte had van 55 km
was uitgezet door vader en zoon Weijers uit Doe-
tinchem en de heer Wolshelm er. De start vond
plaats bij café Schoenaker in de Kranenburg en
verder voerde de rit de deelnemers door de omge-
ving van Zelhem, waar ook de finish plaatsvond.
Na afloop werden in café Schoenaker de prijzen
uitgereikt door de sekretaris van De Graafschaprij-
ders de heer J. W. Rouwenhorst.

De uitslagen waren. Bromfietsen: 1. B. Regelink,
Vorden; 2. W. van Schooten, Harfsen; 3. H. A.
Woessink, Harfsen.
Motoren: 1. H. G. Klein Brinke, Barchem; 2. D.
J. Tuitert, Harfsen.
Auto's A-klasse: 1. A. Mulderij, Apeldoorn; 2. R.
de Boer, Loenen; 3. G. Verstege, Hengelo G; 4.
H. v. d. Honing, Borculo; 5. H. Barmentlo, Eefde.
Auto's B-klasse: 1. H. Wilkenshuis, Zutphen; 2.
Mooyman, Doetinchem; 3. J. R. Jonker, Zwolle; 4.
A. Reindorp, Dieren.
De poedelprijs werd gewonnen door Van W^ester-
veld uit Apeldoorn met 347 strafpunten.
De eerstvolgende PCC-rit wordt 9 mei verreden
in Eefde.
Telkenjare wordt er door de gezamenlijke motor-
clubs uit Dieren, Vorden en Zutphen de zgn. He-
melvaartsrit gehouden. De rit die deze keer zal
worden georganiseerd door Dieren, kan om tech-
nische redenen niet op Hemelvaartsdag verreden
worden maar is verplaatst naar zondag 16 mei.

Geslaagd
Dinsdag slaagde aan de Technische Hogeschool
te Delft onze vroegere plaatsgenoot J. G. Vogt-
lander als natuurkundig ingenieur.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden, maken
bekend, dat ter sekretarie dezer gemeente gedu-
rende het tijdvak van 29 april tot en met 12 mei
1971 voor een ieder ter inzage is gelegd een aan-
vraag met bijbehorende stukken van de heer Mr.
J. O. Thate te Epse, namens de erven W. J. Thate,
om vergunning tot ontgronding van het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden sektie A.
nrs. 2187, 1359 en 1360.

Belanghebbenden kunnen eventuele bezwaren te-
gen de voorgenomen ontgronding schriftelijk bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland indienen vóór
13 mei a.s.

Vorden, 28 april 1971.

en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

Joost d. Draayer
in Concordia
Zaterdagavond 15 mei a.s. komt naar Hengelo G
'niemand minder dan de zeer bekende disc-jockey
Joost de Draayer. Dit tesamen met de radio-Noord-
zee drive-in discotheek. Verder op deze avond een
heel bekende Engelse disc-jockey.
Tussendoor zal af en toe een bekende groep spelen.
Joost de Draayer, die heel weinig optreedt, wilde
graag naar Hemgelo G komen omdat hij hier nog
nooit in de buurt was geweest. Hij is elke dag wel
een paar uur op de radio te ihoren, vooral op radio-
Noordzee en verder te zien op de televisie.
De kaarten voor deze avond zijn begin volgende
week in de disco-bar Invention verkrijgbaar. De
avond wordt gehouden in de zaal. De disco-bar
is dan van buitenaf gesloten maar is wel via de
zaal te bereiken. Toegang onder voorbehoud.

Beatclub Turn
Beatclub Turn uit de Kranenburg heeft 'het zater-
dagavond jl. in haar domein - zaal Schoenaker -
bijzonder druk gehad. Het volijverige bestuur had
ditmaal een opgroep nl. CCC Incorporation uitge-
nodigd, waardoor meer dan 500 jeugdigen uit Vor-
den en omliggende plaatsen naar de Kranenburg
kwamen.
De uit Deurne (Brabant) komende groep, die op
het Holland Festival in Kralingen zo suksesvol
waren, bracht vele suksesnummers. Bijzonder en-
thousiast werd de jeugd door het samenspel van
de twee mondharmonikabespelers. Overigens bleek
CCC Incorporation de vele instrumenten als viool,
piano, drums, gitaar, banjo, autoharp etc. volko-
men te beheersen. In mei hoop Beatclub Turn weer
met een bekende groep te komen.



rie
Productieontwikkeling en fabricage van

electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.

In onze vestiging in HENGELO GLD hebben wij de beschikking gekregen over een
ruimte, die ingericht is als montage-atelier.

Er zijn nog „open" plaatsen voor NIET technisch geschoolde medewerkers (sters)

(HEDAI*)

die mannenlonen willen verdienen.

kunnen dit atelier ook bezetten.

Uit welke branche U ook komt, durf de stap te zetten, het werk is beslist NIET
moeilijk.

Voorwaarden voor goede verdiensten zijn:

— HANDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID
DE WIL OM TE WERKEN

Gaarne willen wij u de gelegenheid geven meer te weten te komen over de moge-
lijkheden, die er in ons bedrijf voor u zijn zoals: de verdiensten, de sociale voor-
waarden en de werksfeer.

Komt gerust vrijblijvend even praten of bel even onder nr. 05753-1900 of 05440-2163
om een afspraak e.v. bij u thuis.

U kunt ook 's avonds terecht bij onze personeelschef, telefonisch te bereiken onder
n r. 05440-2285.

H.V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP
POSTBUS 6 - GROENLO OUDE WINTERSWIJKSEWEG 7

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

BIJVERDIENSTE VOOR
DAMES.
Ook u kunt tientallen gul-
dens per avond verdienen !
Leuk vrouwelijk werk, geen
thuiswerk, geen colportage,
geen investering. U deelt
zelf uw tijd in. Gratis oplei-
ding.
Bel voor inlichtingen 05440-
1784

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752-1486

Betonramen
betonroosters

vele afmetingen.
Nu goedkoper dan ooit.

Balastore
zonwering

uit voorraad leverbaar

Aluminium
jalouziën

korte levertijd en
goedkoop

Verhuur
vorkheftruck

met chauffeur.
Hefvermogen 3000 kg
Hefhoogte 2,75 meter

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6 Vorden
Telefoon 05752 - H86

Gaat u verhuizen . . .
Krijgt u een nieuwe woning . . .
Of wilt u uw interieur zo maar
eens vernieuwen . . .

Kom dan deze speciale aanbieding eens bekyken, voor u

tot het kopen van uw meubelen overgaat

4 EETKAMERSTOELEN skai bekleding

J EETKAMiRAFEL 120 x 80 cm

l BERGMEUBEL glas of schenkklep

l BANKSTEL losse kussens op zitting ..

l SALONTAFEL

DIT ALLES TESAMEN .

133,00
66,00
182,00
448,00
49,00
878,00

Zeer voordelig kunnen wij u aanbieden een partij
gebruikte meubelen waaronder

bankstellen
bergmeubels
dressoirs
klubs, stoelen, tafels

Hier ziet u dus het voorbeeld, voor nog g«vn ƒ 900,— het ge-
hele interieur van uw kamer vernieuwd.

Verder nog enkele y.eer voordelige BANKSTELLEN ƒ 465,—
ƒ 475,—, ƒ 485,—.

Zolang de voorraad strekt, kunnen wij u nog leveren KAMER-
BREED TAPIJT Ie kwaliteit voor ƒ 71,—, ƒ 89,— en ƒ 94,—
per strekkende meter.

Op 150 vierk. m ruimte staan ze voor u opgesteld, D1VERSK
SLAAPKAMERS in alle edele houtsoorten, kom beslist eens
een kijkje nemen en u zult verbaasd zijn van deze pracht kol-
lektie.

KOMPLETE WONINGINRICHTING

FA A. J. OBELINK & ZOON
Hogestraat 16 - Aalten - -Telefoon 05437-2803

Trim
Wandeltocht

TE ZELHEM

OP ZATERDAG 8 MEI A.S.

Keuze uit drie afstanden, nl. 6, 12 of
18 km. Start: zaal ,,De Ploeg".
Starttijd: van 13.30 tot 14.30 uur.
ledere deelnemer die deze tocht vol-
brengt ontvangt een trim-wandelme-
daille.

INSCHRIJFADRESSEN:

Mej. D. Kroesen Teubenweg 5b, Keyenburg;
Mevr. H. Dijkstra-Grobbe Prunushof 38 Zelhem
(Velswijk)

Organisatie: w.s.v. „De Ploeg"

Hotel Langeler
HENGELO G

OP ZATERDAG 8 MEI AANVANG

20.00 UUR TOT 01.00 UUR

DANSEN
m.m.v. orkest

„Wielheezen"

VOOR GEHUWDEN EN
VERLOOFDEN.

Sfeervolle verlichting.

Kaarten in voorverkoop vanaf heden.

PETROLEM BESTELLEN

1736 bellen!

KEUNE
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

ZONDAG MEI

GELDERS
KWARTET

NCOEDIA
HENGELO (GLD.)

KONINGINNEDAG: ORKEST „LA MARA"

In ons nieuwe, moderne Uzermagazijn zal binnenkort
een

STAALSTRAAL- EN' M KNIE-APPARATUUR

worden ge-installeerd.
Voor de bediening van deze apparatuur zoeken wij een

bv. met diploma L.T.S. machine-bankwerken.

Ervaring in de bediening van deze apparatuur strekt
uiteraard tot aanbeveling, doch is niet vereist. Wij ver-
zorgen dan de opleiding.

Betrokkene zal t.z.t. zijn taak zelfstandig moeten kun-
nen verrichten. Hij zal eventueel ook bij het onderhoud
worden ingeschakeld.

Sollicitaties te richten aan REESINK, afdeling perso-
neelszaken, Havenstraat 7, ZUTPHEN.

Dagelijks alsmede op MAANDAGAVOND tussen 7.00
en 8.00 uur is er ook gelegenheid persoonlijk of telefo-
nisch kontakt op te nemen tel. (05750) 5551, toestel
353-358.

REESINK HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

N.V. Pluimveebedrijf

'Boggelaar'
vraagt ter assistentie van de sorteerderijchef met .spm><l
een plichtsgetrouwe

JONGEMAN
die het dragen van een zekere verantwoordelijkheid
niet als een last beschouwd.

Leeftijd 18-25 jaar.
Bij voorkeur afkomstig uit agrarisch milieu.
Wij bieden een goed salaris en goede sekundaire arbeids-
voorwaarden, waaronder opname in hel premievrije
pensioenfonds.

lieve zich schriftelijk of telefonisch in verbinding
te stellen met de direktie.

N.V. Pluimveebedrijf

'Boggelaar'
Boggelaar la - Warnsveld - Telefoon 05752-191!)

Tijdelijk:
PRIMA
STOFZUIGER
MET GROTE ZUIGKRACHT

van 186,—• voor

119,00
met Philips garantie

Winters
Spalstraat 8-10 - Hengelo G

Nieuw Nieuw
IÏ.II. LANDBOl VVUKS,

Voor de grote schoonmaak
van uw stallen hebben wij een nieuwe apparatuur
ontwikkeld, met behulp waarvan dit reinigen aan-
zienlijk wordt vergemakkelijkt.

Onder druk van 60 atmosfeer kan met o slangen
gespoten worden. In onze tankwagen brengen we
water mee. Bel even

Loonbedrijf HOFTIJZER
UAKCHEM - Telefoon 05734-439



WffiffllUW
Vorden blijft
eerste klasser

In een wedstrijd waarbij beide ploegen 'keihard
hebben gewerkt voor een goed resultaat is Vorden
er in geslaagd het 'bezoekende Vios uit Beltrum
met een l—O nederlaag naar huis te sturen. Ove-
rigens had een gelijkspel de verhouding 'beter weer-
gegeven. Na 20 minuten spelen keurde de arbiter
o.i. een volkomen geldig doelpunt van Vios af.
Bij een poging de bal te onderscheppen kopte de
Vios-linksbuiten Ter Woerd de bal over de mis-
tastende doelman Wentink heen, waarna het leer
via één der Beltrum-voorwaartsen in het doel ka-
ramboleerde. Tot ieders verbazing keurde de
scheidsrechter deze goal af.
Vorden startte in deze ontmoeting met een fel of-
fensief dat al na 6 minuten resulteerde in een prach-
tig schot van Buunk dat rakelings over de lat
scheerde. Hierna speelde de wedstrijd zich hoofd-
zakelijk op 'het middenveld af, waar Vorden en
Vios volkomen aan elkaar waren gewaagd. In d,
30e minuut kreeg Hengeveld een unieke kans de
score te openen toen hij de bal op enkele meters
afstand van ih'et Vios-doel plotseling voor de voe-
ten kreeg. De Vordense rechtsbuiten schoot even-
wel 'hoog over. Dire'kt daarop kroop het Vorden-
doel door het oog van de naald toen Derk B es se-
link de bal voor de voeten van de Vios-rechtsbuiten
kopte die keihard de paal trof. De terugspringende
bal werd opnieuw ingezet, doch met een fraaie
safe sloeg doelman Wentink de bal corner. Rust-
stand O—0.
In de tweede 'helft was Vios het meest in de aan-
val en kreeg de Vordense defensie het dikwijls
kwaad te verduren. Met soms kunst en vliegwerk
waarbij aangetekend dient te worden dat doelman
Wentink in een formidabele vorm stak, slaagde
Vorden er evenwel in het doel schoon te houden.
Bij de thuisclub moest het komen van uitvallen
waarbij Janssen (na rust ingevallen voor Klein
Brinke) de grote animator was. Wanneer de bal
evenwel in de buurt van het sra'fschopgebied van
Vios kwam, dan bleek dat de voorhoede te weinig
mankracht had. Moeilijke schoten kreeg de Vio<s-
doelman dan ook nauwelijks te verwerken. Intus-
sen 'bleef ViO's 'beuken maar de Vordense defensie
groeide naar grote hoogte. En zoals 'het zo vaak
gaat in voetbalwedstrijden, toen iedereen een Vios-
doelpunt verwachtte, werd aan de andere kant ge-
scoord. Een handige voetbeweging van aanvoerder
Hendriksen stelde Janssen in staat ,,aan te leggen".
Hij deed 'het voortreffelijk en schoot Vorden met
een fraaie goal naar de overwinning l—0. De zege
van Vorden betekende tevens dat de geel-zwarten
vrij zijn van degradatiezorgen.
Vorden 2 speelde zondagmorgen een goede wed-
strijd tegen Deo 2 uit Borculo. Na een O—O rust-
stand bezorgde Bargeman Vorden de overwinning.
Het vierde elftal van Vorden won zondagmiddag
met 6—l van Gorssel 2 door doelpunten van Op-
laat (3 x ) , Pellenberg, Klein Brinke en Dekkers.
Vorden 3 ondervond dat ihet 'met de ,,oudjes" van
Vorden 6 'kwaad kersen eten is. Het zesde won nl.
met 4—l door doelpunten van Vruggiink (2 x ) ,
Rothman en Nijenhuis. Bielanski redde de eer voor
Vorden 3.

Zaterdag voet ba l
bij Vorden
Het afgelopen seizoen is er bij de 'voetbalvereni-
ging Vorden verschillende keren gesproken om
een afdeling zaterdagvoetbal in het leven te roepen.
Het bestuur van Vorden voelde daar in eerste in-
stantie niet al te veel voor. In de eerste plaats van-
wege 'het feit dat enkele jaren geleden ook een po-
ging om een afdeling zaterdagvoetbal van de grond
te krijigen op niets is uitgelopen aangezien er zich
toen te weinig personen voor opgaven.
Ook was men bij Vorden bang dat een afdeling
zaterdagvoetbal ten koste zou gaan van de zon-
dagafdeling. Ook 'het punt ,.financiën, akkonioda-
tie etc." speelde een rol. In de najaarsvergadering
gingen er echter stemmen op die vonden dat de tijd
nu rijp is om te starten met een afdeling zaterdag-
voetbal. Het bestuur zegde toe dat wanneer er vol-
doende spelers waen, medewerking verleend zou
worden.
Er werd een kommissie gevormd die zou trachten
één en ander uit te werken. Het resultaat was dat
deze kommissie dezer dagen een lijst aan het be-
stuur overhandigde met de namen van 23 spelers.
Voor het bestuur van Vorden voldoende namen om
het initiatief te steunen. Zo werd dan definitief be-
sloten dat de voetbalvereniging Vorden het komen-
de seizoen naast de zondagafdeling een afdeling
zaterdagvoetbal zal hebben.
Het ziet er naar uit dat met twee elftallen in de
kompetitie zal worden uigekomen want inmiddels
zijn er ca 30 spelers. In de voorjaarsvergadering
die Volgende maand zal worden gehouden zal het
bestuur de leden nader informeren.

Ratti tweede
Ratti heeft zijn hoge positie in de kompetitie zater-
dagvoetbal veilig gesteld door in Winterswijk van
het altijd lastige SKVW 3 met O—5 te winnen.
Het was een min of meer verrassende uitslag want
met de rust was de stand nog dubbelblank.
Ratti startte met Klootwijk als middenvoor inplaats
van Kerkhoven. Er werd in de eerste helft tamelijk
hard 'gespeeld met slechts weinig scoringskansen
voor beide ploegen. De groenwitten kregen >nog
een goede kans om te scoren maar een kopbal van
Reindsen ging net tegen de paal.

Vijf minuten na de hervatting wist Klootwijk de
score te openen. In eerste instantie werd zijn schot
door de doelman gekeend maar zijn tweede schot
was op de hoek gericht O—1. Het werd O—2 toen
de spil van SKVW de bal voor de voeten van
Reindsen kopte die -geen fout maakte. De Kranen-
burgers hielden nu het heft in handen. Reindsen
die zich op de rechtervleugel 'had vrijgespeeld, trok
de bal vlak voor doel waar Dijkman zuiver in-
schoot O—3. Hierna kwamen de gastheren even
terug, maar de Ratti-verdediging met Wesselink,
Hiddink, Van Bommel, Mellendijk en doelman
Wassink waren uitstekend in vorm en dirigeerden
de bal via het middenveld weer naar de Ratti-
voorwaartsen. Dit resulteerde in nog twee doel-
punten van Reindsen en Klootwijk. Eindstand van
deze wedstrijd O—5.

Kampioen ?
In de afdeling B-junioren kan Ratti bl a.s. zater-
dag de kampioensvlag 'hijsen. De Ratti-jeugd speelt
dan op het terrein aan de Eikenlaan de op een na
laatste kompetitiewedstrijd tegen Pax b2.
De groen-witten hebben tot nu toe slechts l ver-
liespu<nt en handhaven bij een overwinning hun on-
geslagen rekord. Speelt men tegen de Hengelose
jeugd 'gelijk, dan zal de laatste wedstrijd - volgen-
de week tegen Steenderen b l - de beslissing moe-
ten brengen. Ratti b l 'heeft momenteel 23 punten
uit 12 wedstrijden. Ook in 1970 kwam de titel in
het bezit van Ratti bl.
Ratti cl is uitgespeeld en heeft uit 12 wedstrijden
20 punten verzameld; er werden 2 wedstrijden ge-
lijk gespeeld, terwijl er een werd verloren. De
Graafschap c 'heeft de beste papieren maar voor
Ratti cl is er nog kans op het kampioenschap. De
Graafschap-jeuigd heeft nu 15 punten uit 9 ontmoe-
tingen. Bij een eventueel gelijkspel van de Doetin-
chemmers in een van de nog resterende wedstrij-
den zal er een beslissing volgen tegen Ratti cl
om de bovenste plaats.

Het programma van de voetbalvereniging Vorden ziet
er voor a.s. weekend als volgt uit:
De kompetitieleider van de GVB heeft besloten
de voor zondag a.s. vastgestelde voetbalwedstrijd
Vorden—Markelo uit te stellen. Inplaats daarvan
speelt Markelo nu in Wichmond tegen Socii omdat
zowel Socii als Markelo nog kunnen degraderen
en Vorden inmiddels veilig is. Vorden 2 speelt
zondag in Ruurlo tegen Ruurlo 2.

Iedere vrijdag weekmarkt
ledere dinsdaga|Kmd bridgen bij
hotel Bakker ^P

5 mei Herv. Vrouwengroep dorp
6 mei Bejaarderikring 14.15 u. Nutsgëb.
8 mei Oriënteringsrit buurtver. Delden
8 mei Avondwandelia^Krainenburgs

Belang
10 mei EHBO-oefenavond
11 mei Ledenvergadering N C VB
15 mei Uitvoering Nutsblökfluit- en

melodicaclub
19 mei Ned. Bond v. Plattelandsvrouwen
20 mei Voetzoektocht Vordense Honden

Club vanaf café Schoenaker te
Kranenburg

27 mei Bejaardenkring 14.15 u. Nutsgéb.
29 mei Beatclub Turn in zaal Schoenaker
9 t.m. 12 juni Avondvierdaagse

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

Waterpolo

Heren
Het herenteam van Vorden 'heeft in het overdekte
zwembad te Apeldoorn in de laatste wedstrijd voor
de winterkompetitie een fraaie 6—2 zege behaald
op het sterke ZZ 6 PC 2 uit Zwolle.
In liet begin van deze ontmoeting was het initiatief
aan Zwolle en tot tweemaal toe had doelman Vel-
horst geluk toen de bal tegen de lat werd gescho-
ten. Geleidelijk aan kreeg de Vordense defensie
vat op het aanvalsspel van ZZ 6 PC en slaagde
men erin tot gevaarlijke tegenakties te komen. Zo
kwam halverwege de eerste helft Eggink uit een
pass van Parmentier vrij voor doel doch hij schoot
via de 'keeper naast. Vlak voor de rust kreeg Vor-
den een vrije worp toegewezen die zeer snel door
Eggink werd genomen, waarna De Beus de bal
beheerst in ihet doel tikte l—0.
Na de hervatting was Vorden over alle linies de
betere ploeg en 'kregen de Zwollenaren het zwaar
te verduren. Het werd al gauw 2—O toen Jan Krijt
de vrij liggende Eggink op maat bediende 2—0.
Even later profiteerde de rechtsvoor van ZZ 6
PC uitstekend van een dekking'sfout in de Vor-
dense achterhoede 2—1. Vorden nam direkt weer
het initiatief waarbij speciaal Rudi Eggink zic'h
onderscheidde. De anders nog wel eens zelfzuchti-
ge Bggink speelde deze avond geheel in dienst van
de ploeg. Het resultaat was dat hij een formida-
bele wedstrijd speelde en vrijwel in alle doelpunten
een aandeel had. Intussen was de midvoor van
ZZ 6 PC uit het water gezonden. Vorden profi-
teerde uitstekend van deze numerieke meerderheid.
Ben prachtige lob van Sjakie Gotink naar Eggink
deed vervolgens de bal bij Parmentier belanden
die met een keihard schot raak schoot 3—1. Even
later werd de bal hoog voor 'het Vorden-doel ge-
plaatst en bij een poging de voorzet te onderschep-
pen tipte Henco Elbfinlk, ook deze avond zeer goed
spelend, de bal in eigen doel 3—2. ZZ & PC rook
hierna de mogelijkheid de achtersta'nd in te lopen.
Men beging echter de fout steeds van grote af-

stand te schieten, een kolfje naar de hand van de
achterhoede van Vorden. Enkele spelers van Zwol-
le raakten evenwel geprikkeld doordat hun aan-
valsakties niet ihet gewenste resultaat opleverden,
waardoor opnieuw een speler uit het water werd
gezonden. Vorden profiteerde hier wederom di-
rekt van en uit een pass van Eggink bracht De
Beus de stand op 4—2. Een kombinatie tussen Par-
mentier en Eggink stelde Sjakie Gotink in staat
er 5—2 van te maken. Uit een dieptepass van (ja
alweer Eggink) bradht De Beus de eindstand op
6—2.

Dames
De dames van Vorden speelden voor de laatste
maal in de zomer-winterkompetitie in een binnen-
bad. Ditmaal werd in het Diekman zwembad te
Enschede de strijd aangebonden met NZC l uit
Neede.

Vorden had in de openingsfase het beste van 'het
spel en was veelvuldig in de aanval. Het was An-
neke Sikkens, die vrij opzwemmend de stand op
l—O bracht met een handig doelpunt. NZC was
door deze achterstand niet ontmoedigd en doel-
vrouwe Gerda Hellewegen kreeg dan ook volop
gelegenheid haar kunnen te tonen. Vlak voor de
rust werd het echter toch nog l—l toen Neede
plotseling met Vier dames kwam opzwemmen en
de Vordense defensie verzuimde tijdig in te grij-
pen.

Na de hervatting nam Vorden opnieuw een voor-
sprong. Anneke Sikkens zag een schot door de
doelvrouwe van NZC gekeerd. De terugspringen-
de bal werd door Ans Pelgrum ingeschoten 2—1.
Neede zag evenwel kans deze achterstand binnen
een minuut om te buigen in een 3—2 voorsprong.

Vlak voor tijd kreeg Anneke Sikkens nog de kans
de stand in evenwicht te brengen. Zij schoot even-
wel net naast.

Hotel Bakker
VORDEN

Vraagt voor de morgenuren van
9 tot 12 uur een

VROUWELIJKE
HULP
VOOR DE AFWAS

Volautomatische machine aanwezig.

l'lin. 12.00 uur warme maaltijd

CYCLOMESJES
4 trommel PZ FAHR etc. 0,50
2 trommel PZ FAHR etc. 0,60

FREESMESSEN
Howard/Lely 3,85
Maletty 5,25

ZUIGSLANGEN
4" slang per meter 18,75
5" slang per meter 24,30
6" slang per meter 33,60

AFTAKAS KOMPRESSOR
Gewenste druk instelbaar, kompleet
met slang en l jaar garantie 225, —
Komplete installatie met elektrische
motor, l jaar garantie 450, —

VERLICHTINGSBALK
Kompleet met 7,5 m kabel en op-
hangbevestiging 60, —

IHX.EDRUKWATERPOMP
Voor grondig reinigen van uw stallen,
trekker, werktuigen etc., of voor
sproeimachine. Werkdruk 20 atm.
past op iedere trekker, inkl. 5 m zuig-
slang en 10 m spuitslang, 6 maanden
garantie ƒ 350, — .

MEMBRAAMPOMPEN
40 atm. geheel kompleet met zuig-
en persslang ƒ 480, — l jaar garantie.

Bij aankoop van ƒ 100, — on
krygt iedere tiende koper een dop-
pomloos of verlichtingsbalk gratis.

Alle prijzen zijn exkl. BTW. Vraag inlichtingen
of bestel direkt bij:

I.C.B.
KKMPERSW. 14 - BELTKHM - TEL. 05445-577

Agenten gevraagd

HOUT EN G
liITNEKMBAAR

Plm. 3,20 x 5,00 m

MET KJ^TELDEUR
l maal ^Hchilderd.

Afgehaald:

ƒ 1295,00
inklusief BTW

DOE-HET-Z LF CEN1 JM
HARMSEN - Schoolstraat - Vorden
Telefoon 1486

Autocross te
Haaksbergen

Koninginnedag
30 april 2 uur n.m,

METAALWARENBEDRIJF

<;AS- EN OLIEHANDEL

KEUNE
vraagt voor direkt of per l juni

EEN AKTIEVE
KRACHT
voor onze administratie.

Zelfstandig kunnende werken.

4 - Vorden - Telefoon 1736

Hollandse Bloembollen
vele kleurige kiekjes waard!

Tussen de prachtig aangelegde

parken van Keukenhof

waant de bezoeker zich

in een sprookjesland

Sinds de Gouden Eeuw, de tijd van Rembrandt en
Vondel, heeft Nederland de naam van bloemen-
land. Toch is dit land aan de Noordzeekust niet
gezegend met een sub-tropisdh klimaat.

Het vreemde is echter dat een bloemensoort af-
komstig uit Turkije en het Midden-Oosten, in deze
lage landen uitstekend bleek te gedijen. Het zijn
de bolgewassen die in het vroege voorjaar hun
weelderige kleurenpracht tentoon spreiden en zo-
wel Hollanders als talloze bezoekers uit de om-
ringende landen in verrukking brengen.

DE KEUKENHOF

Brandpunt van deze vroege bloemenweelde is de
Keukenhof, dichtbij Haarlem, in het plaatsje Lisse.
Hier is een prachtig park met schitterende water-
partijen, rijk beplant met een 'keur van bolbloemen.
Hoogopgaande 'bomen werken als kontrast met de
uitbundige kleurenpracht van deze Keukenhof,
waarvan de naam is ontleend aan een middeleeuw-
se kruidentuin. Een net van voetpaden brengt de
bezoekers letterlijk overal waar de fraai bloeiende
bloemen staan.

Bloemen brengen kleur in 't leven



VORDENSE WINKELIERS-
VERENIGING

MAANDAG 3 MEI LAATSTE
VAN DIT SEIZOEN

KONTAKTAVOND
IN HOTEL DE KONIJNEN-
BULT, aanvang 20.00 uur.

Vitrage
met de,

Gouden Draad

ADO
vitrage

het visitekaartje
van uw woning!
Wacht daarom niet langer
en kies uit één van die prachtige
ADO-dessins.

ADO vitrage
maakt uw dromen

tot werkelijkheid!

WONINGINRICHTING

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

Sportmode 71
MET NIEUWE LEUKE

MODELLEN GEMAKKELIJKE

VRIJETIJDSKLEDING

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Voor
TAPIJT
NAAR . . .

UW WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Donderdag, vrijdag en
zaterdag

500 gr. speklappen i70
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. haas-, rib-,
schouderkarbonade 338

Rund- kalfs- en varkenssl^^rij

H. Krijt
Vorden - Dorpsstraat ^fc Telefoon 1470

Goed tapijt
duur?

Desso
it 't al vanaf

f. 11,25 per m?
maa

Desso garandeert u 3
zekerheden: sfeer, kleur en
kwaliteit. Maar dat wil
nog niet zeggen dat daarmee alle
Desso tapijt onbetaalbaar is.
Welnee, u kunt bij ons terecht
voor echt, sfeervol Desso tapijt
van nauwelijks 11 gulden de
vierkante meter.

WONINGINRICHTING

Visser Vorden

Natuurlijk hebben we ook
duurdere, nog betere
kwaliteiten. Desso maakt ze
in 176 kleuren.
Tot f. 57,50 per m2.
Komt u maar eens bij ons
keuren.

l
Telefoon 05752-1381

GEVRAAGD:

EEN METSELAAR

Fa Ronsel
Ruurloseweg 42 - Vordert Telefoon 1479

HEREN EN JONGENS

Helanca

zwembroeken, slips

Nylon en terlenka
zwemshorts

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Z/utphenseweg - Vorden

NUTSKLEUTERSCHOOL,

„de Kroezestulp"
VORDEN

OPGAVE VAN
NIEUWE LEERLINGEN
(voor zover nog niet opgegeven).

Dagelijks aan de school of tel 1618

De kinderen moeten om tot de kleu-
terschool te worden toegelaten, de
leeftijd van 4 jaar hebben bereikt.

BRILJANTE AANBIEDING

Planten schaal

Breng kleur en fleur in tuin, balkon
of terras.

Plantenschaal

f9,65VAN ƒ 13,25

NU

Dit is één van die fantastische aanbiedingen uit
ons tuinartikelenassortiment

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Speciaal adres:
Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

vast tapijt
OP KAMERBREEDTE

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Uw adres voor
VERSE
HAANTJES
KIP EN
EIEREN
is

POELIERSBEDRIJF
Rossel
Nieuwstad tel. 1283

Voor alle felicitaties, bloe-
men en cadeaus, ter gele-
genheid van ons 40-jarig
huwelijksfeest, onze heel
hartelijke dank. Het was
een onvergetelijke dag.

H. Uenk
J. Uenk-Bretveld

Vorden, april 1971
Nienwstad 65

Te koop: Draagbare band-
recorder, 9 volt 220 volt
Huizinga, Smidsstraat 18 te
Vorden, alleen 's morgens.

Te koop: Zwart-bont dra-
gende derde kalfs koe 8 mei
aan de telling. Hendriksen,
,,Noordink" Hengelo G, te-
lefoon 1519

juweel
kleurvogel

wat een verf!
wat een kleur!

Doe-het-y.elf centrum

U3TERWEERD
Ruurloseweg 35

Vorden - Telefoon 1523

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

MERKBENZINE
vrije lage prijzen

G. Weulcn Krancnbarg
Enkweg bij NS-station

Wapen- en sporthandel

sired.- •locltn-Ifcndl

Zutphenseweg - Vorden

SUPER BENZINE
stesds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

SCHOOL EVBET DE BIJBEL
Het Hoge 42

Wie is (zi jn) bereid een gedeelte van
het schoolgebouw

schoon te maken

Bruto loon ƒ 4,37 per uur.

Inlichtingen: A. J. Zeevalkink, h.d.s. telefoon 1317

Voor

MEUBELEN

NAAR

UW WONINGINRICHTING

WONINGINRICHTING',
MANUFACTUREN

HELMIN
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Weloverwogen
kiezen uit een
hele grote
tapijtkollektie

hebben wij al voor u gedaan.
Onze geselekteerde kollektie tapij-
ten dragen kwaliteit en garantie.
Een eerlijk tapijt voor een eerlijke
prijs vindt u in onze unieke tapijt-
presentatie.
Of u nou een wollen, nylon of
een acryl tapijt wenst; u zegt het
maar.
Al onze tapijten waarborgen u
jarenlang tapijtplezier.

Uw adres voor betere woninginrichting

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN

''• DORPSSTRAAT 22.VORDEN

I TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Kollekte

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

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
t ixatics, verzekeringen

t. n hypotheken

Verhuur

gelegcnheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

In onze gemeente is voor de medische hulp in de
tropen ƒ 2.979,— bijeengebracht. Een prachtig
resultaat, waarvoor alle gevers en vooral de ijverige
kollektanten 'hartelijk dank wordt gebracht.

Dammen
Doordat Ons Genoegen uit Almen me 3—5 van
AD C verloor, speelt het team van Aal ten begin
mei in Doetinc'hem tegen OCV l uit Vorden om
de eerste en tweede plaats van het zgn. viertallen-
toernooi dat wordt georganiseerd door het distrikt
Oost.

Onderlinge damkompetitie

Voor de onderlinge kompetitie van DCV werden
de volgende wedstrijden gespeeld: Roozendaal—
Offereins 1—1; B. Smeen'k—W. Wassink 2—0;
A. Wassink—G. Dimmendaal 2—0; Nijen'huis—
W. Heuvink 2—0; W. Sloetjes—J. Leumk 2—0.

De Vordense damclub DCV 'heeft de laatste tijd
een flink aantal jeugdleden erbij gekregen die on-
derling ook een kompetitie spelen. De uitslagen
van de deze week gespeelde wedstrijden waren:

H. Eskes—W. Eskes 2—0; H. Grotenhuis—J.
Geerken 2—0; J. Masselink—foh. Bolink 0—2; W.
Geerken—W. Schuurman 2—0; J. Meys—H. Es-
kes 2—0; W. Verkerk—T. Harmsma 1—1; R.
Bargeman—W. Eskes l—1; J. Boudri—J. Addink
2—0; W. Geerken—Joh. Bolink 0—2; A. Barge-
man—J. Masselink O—2; J. Boudri—H. Eskes 2—
0; W. Schuurman—B. Addink 2—0; L. de Jonge
—J. Addirik O—2; R. Bargeman—J. Geerken O—2;
J. Masselink—W. Eskes 2—0; A. Bargeman—F.
Hamond 2—0; B. Addink—L. de Jonge 2—0; W.
Verkerk—'H. Grotenlhuis O—2; W. Schuurman—J.
Meys 0—2; J. Addink—W. Verkerk 0—2.


