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Raadsvergadering
der gemeente Vorden
RAAD VAN VORDEN KONTENT MET
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BRINKERHOF
NUMMER l
Ingevolge een testamentaire bepaling is het de Vereniging
tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, alsmede
Baronesse van Westerholt van Hackfort verboden om direkt
of indirekt gronden aan de gemeente Vorden te verkopen
of anderszins af te staan. De bedoelde gronden liggen in het
bestemmingsplan Brinkerhof I.
Genoemde vereniging en de Baronesse hebben beide toege-
zegd geen bezwaar te hebben tegen het bestemmingsplan en
tegen de nog te voeren onteigeningsprocedure. De raad van
Vorden stelde het plan Brinkerhof I donderdagavond in de
openbare raadsvergadering ongewijzigd vast. Na goedkeuring
van GS zal de raad het onteigeningsplan worden voorge-
legd. Burgemeester Van Arkel wist te vertellen dat in de
tweede helft van 1974 met de bouw van de woningen zal
kunnen worden begonnen. In het plan Brinkerhof I worden
in totaal 118 woningen gebouwd. Voor 1974 heeft de ge-
meente Vorden toestemming voor de bouw van 52 woningen.

Mr v. d. Wall Bake (VVD) was bijzonder verheugd dat dit
gedeelte van het bestemmingsplan (plan Brinkerhof bestaat
nl. uit plan I en IF, dit laatste plan zal binnenkort ter visie
worden gelegd) werd vastgesteld. „Het is een modern plan
met aantrekkelijke kanten", aldus mr v. d. Wall Bake. Mede
met het oog op de trouwlustigc jongelui , toonde ook de heer
G. Koerselman (PvdA) zich een blij man. Wethouder Ban-
nink (CHU) had veel waardering voor de houding van de
Baronesse van Westerhold alsmede1 voor de Vereniging tot
behoud van Natuurmonumenten. „Laten we toch ook de
ambtenaren ten gemeentehuize niet vergeten voor het snelle
werk dat zij geleverd hebben", aldus de heer Bannink.

ABRI BIJ DE NED. HERVORMDE KERK LEVERDE
VEEL STOF TOT GESPREK OP
Naar aanleiding van vragen uit de raad hebben B&W de
mogelijkheid onderzocht tot het plaatsen van een abri bij de
halteplaats van de GTW-bussen in het centrum van het dorp.
B&W zijn niet over een nacht ijs gegaan en hebben bij wijze
va; i proef een abri op diverse plaatsen in de omgeving van
de halteplaats „uitgeprobeerd". Zelfs hebben zij hiervoor de
kerkvoogdij van de Hervormde gemeente ingeschakeld. Men
kwam tot de konklusie dat de abri het beste geplaatst zou
kunnen worden op de vluchtheuvel voor de toren, direkt
naast de lindeboom. De abri zal zodanig worden uitgevoerd
dat aan beide kanten geschuild kan worden. De gemeente
zal de helft van de kosten, zijnde ƒ 1.500,—, dienen te be-
talen.
Verschillende raadsleden toonden zich echter allerminst
gelukkig met de plaats waar de abri zal komen te staan.

De heer Regelink (AR): „Veel te dicht bij de kerk. Wij
moeten voorzichtig zijn met een monumentaal gebouw als
de kerk, vooral met het oog op het toerisme", aldus de heer
Mennink (CHU) die de abri liever op het grasveld ernaast
geplaatst zag. Voorzitter Van Arkel was het met beide spre-
kers helemaal niet eens. „U oordeelt over iets wat u niet
gezien hebt", aldus de heer Van Arkel.
Wethouder Bannink (CHU) had in eerste instantie toen hij
de abri ging bekijken het wachthuisje niet eens gezien „Zo'n
mooi beschutte kleur had het", zo sprak hij, waarop de heer
Regelink beleefd vroeg of het geen tijd werd dat de heer
Bannink een oogarts ging raadplegen.

Mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg (PvdA) opperde de mogelijk-
heid of de bussen niet om kunnen rijden (de abri dan links
naast de kerk te plaatsen). Dit voorstel vond geen genade
in de ogen van B&W evenals het voorstel van de heer Bog-
chelman (CHU) en Regelink (AR) om nog eens met de kerk-
voogdij te gaan praten. „Voor het instappen en uitstappen
van de buspassagiers is de geplande plaats precies goed", al-
dus sprak de heer Gotink (BR). Uiteindelijk besloot de raad
met het voorstel van B&W akkoord te gaan. „Komen er
klachten dan kunnen we het wachthuisje t.z.t. altijd nog ver-
plaatsen", aldus konkludeerden de vroede vaderen tenslotte.

STATIONSPLEIN WORDT VERBETERD
Een jaar of vijf geleden had de gemeente Vorden reeds plan-
nen om het stationsplein te verbeteren. De centen ontbraken
toen echter. Nu de financiële positie van de gemeente aan-
merkelijk gunstiger is geworden, hebben B&W de NS enige
tijd geleden de vraag voorgelegd of in gezamenlijk overleg
en met f inanciële medewerking van die instantie te komen
tot een rckonstrukt ie van het plein.
Dit heeft ertoe geleid dat donderdagavond de plannen aan
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de raad konden worden voorgelegd. De NS heeft ƒ 7.500,—
toegezegd plus bovendien de nodige materialen ter waarden
van ca ƒ 10.000,—. De gemeente Vorden dient dan ook
ƒ 17.500,— op tafel te leggen. De werkzaamheden zullen dan
door de gemeente zelf worden uitgevoerd. „Dit geeft ons
hoop, dat de spoorlijn zal blijven bestaan", aldus konklu-
deerde een verheugde heer Koerselman (PvdA). De heer Van
Arkel wist nog te vertellen dat de NS plannen hebben om
de overweg op de Almenseweg te automatiseren. „Dus alles
wijst erop dat de spoorlijn inderdaad blijft bestaan", aldus
de voorzitter.
,,Tk hoop niet, door iedere keer uit de post onvoorzien te
putten, dat het urgentieprogramma op de kop gezet wordt",
aldus mr v. d. Wall Bake (WD), die overigens wel met het
voorstel van B&W akkoord ging. „Door de post onvoorzien
zo hoog mogelijk te houden, hopen wij juist de raad de ge-
legenheid te bieden dergelijke projekten te verwezenlijken",
aldus merkte wethouder J. W. M. Gerritsen (BR) op. De
raad was uiteindelijk happy dat de entree van het dorp ver-
fraaid zal worden en had geen enkel bezwaar tegen de plan-
nen.

LEERLINGENTAL LOOPT TERUG
De heer Bosch (PvdA) informeerde hoe het staat met de
plannen om te komen tot een 8e schoollokaal op de o.l.
school dorp. ,,Tn overleg met de inspekteur van het onderwijs
hebben we besloten geen overhaaste stappen te nemen. Niet
alleen wijzen de cijfers uit dat het leerlingental terugloopt
maar bovendien komen we in een eerstvolgende raadsverga-
dering met een voorstel om medewerking te verlenen aan
de bouw voor een katholieke school in het dorp. We moeten
dus op onze qui vive zijn en niet at te voorbarig zijn. Blijkt
t.z.t. een 8e lokaal nodig te zijn, dan geven wij beslist onze
medewerking", aldus de heer Van Arkel.
Voor de bouw van een bungalow aan de Christinalaan be-
sloot de raad tot verkoop van 825 m2 grond aan de heer
J. Bosch, De Bongerd 19. De^^pprijs bedraagt ƒ 33.000,—.
Voorts besloot de raad tot wi^ging van de kapverordening.
Voor de aanschaf van een driedelige zelfrijdende motor-
maaier (voor gemeentewerken) voteerde de raad een bedrag
van ƒ 9.000,—. Voor de aanleg c.q. uitbreiding van par-
keerhavens in het MolenplaijB^teerde de raad ƒ 19.000,—.
Verder werden verschillend^JPploitatievergoedingen vast-
gesteld voor de plaatselijke kleuterscholen en basisscholen.
De gemeente zal een weg aanleggen achter de supermarkt
van de fa Albers. Deze bevoorradingsweg van de supermarkt
zal tevens dienen als toegangsweg naar het gymnastieklokaal
en sport veld. Totale kosten bedragen ca ƒ 20.000,—. De heer
Bogchelman (fa Albers) zal ƒ 6.000,— aan de gemeente be-
talen (in drie jaarlijkse termijnen).

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 nar
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

26 april jl. zijn we begonnen met een uiteenzetting
over de in Nederland bestaande sociale wetten; be-
handeld werd toen de Wet Werkloosheidsvoorziening
(WWV). Vandaag vervolgen we met de „Rijksgroeps-
regeling Werkloze Werknemers (RWW)". In de ko-
mende weken zullen nog aan de orde komen de „Tij-
delijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden (TRM)",
de „Tijdelijke Rijksgroepsregeling Bejaarden in Be-
jaardenoorden (TRBB)" en de „Algemene Bijstands-
wet".

RIJ KSGROEPSREGELING
WERKLOZE WERKNEMERS
Doel
Wanneer een werknemer bij werkloosheid niet voor
een zogenaamde WW-uitkering of een uitkering in-
gevolge de Wet Werkloosheidsvoorziening in aan-
merking komt en aangewezen is op arbeid, kan inge-
volge deze regeling - die voortvloeit uit de Algemene
Bijstandswet - een bijstandsverlening plaatsvinden.

Wie aanspraak op een uitkering heeft
De regeling richt zich niet slechts op werkloze werk-
nemers doch tevens op personen, die voor hun on-
derhoud op arbeid in loondienst zijn aangewezen zon-
der ooit in loondienst te zijn geweest. Voorwaarde is
dat de werknemer ten tijde van de aanvraag onvrij-
w i l l i g werkloos is.

Wie geen aanspraak op een uitkering heeft
Geen aanspraak op uitkering heeft de werknemer o.a.
indien hij:

1. Tn verband met zijn werkloosheid aanspraak kan
maken op een andere wettelijke of daarmee gelijk
te stellen uitkering, dan wel op een uitkering in-
gevolge één van de sociale verzekeringswetten op
grond van volledige arbeidsongeschiktheid;

2. Aanspraak kan maken op loon zonder hiervoor te
werken (c.q. een loondervingsvergoeding), dan wel
werkloos is ten gevolge van werkstaking of uit-
sluiting;

3. Door zijn psychische of fysieke gesteldheid blij-
vend buiten staat is tot het verrichten van arbeid;

4. De leeftijd van 65 jaar heeft bereik.

Wie de regeling uitvoert
De uitvoering is opgedragen aan Burgemeester en
Wethouders van de gemeenten. Burgemeester en Wet-
houders moeten een kommissie instellen, welke kom-
missie van advies dient bij de uitvoering van deze
regeling.

Welke uitkering wordt verleend
Het gaat hier om een periodieke wekelijkse uitkering,
die toereikend dient te zijn voor dekking van de nor-
male bestaanskosten. Daartoe is een differentiatie
aangebracht, waarin een onderscheid wordt gemaakt
tussen de bedoelde kosten van gezinnen en van alleen-
staanden en eveneens voor de dikwijls zeer uiteenlo-
pende kosten van huisvesting.
Globaal gesteld gelden aparte normbedragen voor:
a. kostwinners; de weekbedragen te vermeerderen

met een toeslag voor elk minderjarig kind, dat ge-
heel of in belangrijke mate te zijnen laste komt;

b. alleenstaanden;
c. minderjarigen bij de oudcr(s) thuis inwonend.

De normbedragen kunnen bij algemene maatregel van
bestuur worden herzien, indien de ontwikkeling van
het indexcijfer van de lonen tezamen met dat van het
prijsindexcijfer daartoe aanleiding geeft. Deze norm-
bedragen stemmen in hoofdzaak overeen met de nor-
men van de Algemene Bijstandswet, die zijn opgeno-
men in de gemeentelijke richtl i jnen, welke op de ge-
mcentesekretarie en sociale dienst c.q. sociale zaken
ter inzage liggen.

Wat op de uitkering in mindering wordt gebracht
Op de uitkering wordt in mindering gebracht:
1. 2/3 van de netto-inkomsten uit arbeid van de werk-

nemer;
2. de kinderbijslag ingevolge de kinderbijslagwetten

c.q. de regeling kindertoelag voor overheidsperso-
neel;

3. pensioenen en uitkeringen ingevolge de sociale
verzekeringswetten nadat van deze inkomsten
(eventueel gezamenlijke inkomsten) ƒ 3,— per
week is vrijgelaten;

4. de helft van de netto-inkomsten van de echtgeno-
te nadat een bedrag van ƒ 10,— per week is vrij-
gelaten.

Alle overige netto-inkomsten van de werknemer, zijn
echtgenote en de kinderen worden tot een bepaald
maximum, buiten beschouwing gelaten.

Wachttijd bij bezit van vermogen
Een wachttijd kan worden opgelegd, indien het ver-
mogen hoger is dan de bedragen, genoemd in de re-
geling.

Maximum uitkeringsduur
De uitkering kan bij voortdurende werkloosheid wor-
den verstrekt zolang aan de voorwaarden van de re-
geling wordt voldaan. Aan thuiswonenenden wordt
de uitkering echter slechts verleend tot uiterlijk 26
weken na de aanvang der werkloosheidsuitkering.

Hoe de uitkering wordt verkregen
Een aanvraag om uitkering ingevolge de regeling
wordt in behandeling genomen nadat de werknemer
zich daartoe tot de gemeentelijke sociale dienst c.q.
sociale zaken heeft gewend.

Beroep
Van de beslissing op de aanvraag staat het recht van
bezwaar en beroep open zoals is geregeld in de Alge-
mene Bijstandswet.

Tot slot delen wij u nog mede dat Burgemeester A. E.
van Arkel wegens vakantie geen spreekuur heeft t/m
3 juni a.s. Wethouder G. J. Bannink zal tot dat tijd-
stip de burgemeester als loco-burgemeester vervangen,
en houdt spreekuur op het in de aanhef genoemde
tijdstip.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink

10.00 uur ds. P. A. Stapert (Zutphen)

HERVORMDE KERK KAPEL WTLDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. P. A. Bohlmeijer (van Eefde-Gorssel)

R.K. KERK VORDEN
zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9. J 5 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gaüée-
straat, telefoon (05752) 1487

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo GId., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdag» van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo GId.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo GId., tel. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Freek, zoon van W. H. Koerselman en J. J.
Sterne; Elsbeth Gerda Cornelie, dochter van G. Emsbroek
en M. Huig; Marijke Gardina Aleida, dochter van H. W.
Ellenkamp en G. C. Pellenberg.

ONDERTROUWD: Geen.

GEHUWD: G. Wcsselink en A. W. Hiddink; A. Wolsink en
A. L. J. M. Bos; J. Gotink en H. Weustman.

OVERLEDEN: J W. de Vries, 29 jaar; J. Oogjes, 30 jaar.

22,23 en 24 mei Meubel- en Tapijtmanifestatie in Hengelo (GId.)



SUPERMARKT
presenteert:

PROFITEER NU l

Nibb-itt
Cocktail zoutjes

PER PAK VAN 138 VOOR

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks nu 148
M4GERE SPEKL4PPEN

500 grom 218
HACHEVLEES

300 gram 228
RUNDERSTOOFL4PPEN

500 gram 388
HEERLIJK MALSE RIBLAPPEN

500 gram 538
O SS E STA ART

500 gram 218

150 gram Boterhamworst 79

100 gram Ontbijtspek 79

150 gram Palingworst 89

150 gram Boerenmetworst 98

Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

VERWEN MOEDER EENS LEKKER .' ^ JV6TS6 Cl G U TG D

TRES-CHICtoiletzeep
met GRATIS mini SPRAY

Herschi vruchten-

limonade

literfles 95

Elke 2e liter

69

Herschi

CASSIS

literfles

van 135 voor

98

Colorno

KOFFIEMELK

literfles

van 185 voor

159

Grote flakon

FAMBRO

SHAMPOO

van 239 voor

189

Pak dit voordeel

JUS d'ORANGE

literfles

van 145 voor

89

VAN DE JUWEELBAKKER

KRENTENSLOF zonder spijs
Deerlijke APPELR/EP

MOEDERDAG hebben wij
(vroegtijdig bestellen)ike SLAGROOMTAARTEN voor u

Grote bus

Helena Curtis

HAARLAK

normaal 525 voor

389

Van Houten

CHOCO LADIES

diverse smaken

van 119 voor

98

Heerlijke

ROOM BOTER

CAKE

nu slechts

98

Pak d 6 stuks

Aardbeien of

Abrikozen

PENCEES

van 119 voor

95

Lekker koekje

KLETSKOPPEN

89

NEEM EEN PAAR FLESSEN IN VOORRAAD !

ZOETE SPAANSE WIJN
NU PER FLES SLECHTS

De Beukelaar

ILONA'S

per pak

van 149 voor

99

Voor uw koffie

COMPLETA

per potje

89

Jonker Fris

BRUINE BONEN

literblik

voor maar

79

Diverse smaken

GEURTS

HUISHOUDJAM l

van 129 voor

98

Geeft weer

energie MARS

pak a 3 stuks

van 120 voor

89

EEN VERRUKKELIJKE L4NDWJJN

GAVOTTE vin du pays
NU PER FLES SLECHTS

Groente en Fruit
Donderdag
Heerlijke verse Spinazie nu per kg 89
Vrijdag

Hollandse bloemkool nu per stuk 149
Zaterdag

Verse Aardbeien per doosje 145
Grote HANDSINAASAPPELEH

per nef 198
Heerlijke JAfFA handsinaasappelen

per nef 198
HOLL4NDSE PAPRIKA'S

2 stuks 98
NIEUWE KRIEL AARD APPELEN

per kg 119

Potje d 50 gram Nescafé
POEDERKOFF/E van 220 voor 179
Gemakkelijk in de keuken.1

Page Huishoudrollen 2 stuks v. 250 voor

Koffer DASH ZEEPPOEDER
van 820 voor

150

595
Groot pak AHO SPEKULAAS

van 723 voor 89
Handige voorraadbus
Blookers CHOC. HAGEL voor 198

per doos 98



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje
Marijke Gardina Aleida
(MARIJKE)
H. W. Ellenkamp
G. C. Ellenkamp-Pellenberg
Vorden, 6 mei 1973
Heegherhoek 3

Blij en dankbaar zijn wij
met onze dochter
ESTHER
H. B. G. v.d. Sligte
A. H. v.d. Sligte-

Oosterlaar
Vorden, 4 mei 1973
Ruurloseweg 93

De heer en mevrouw
EMSBROEK-HUIG
geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun
dochter
Elsbeth Gerda Cornelie
(ELSBETH)
Vorden, 6 mei 1973
Zutphenseweg 44

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank voor de
felicitaties, belangstelling,
bloemen en kadoos ter gele-
genheid van ons huwelijk
ontvangen
Joop en Marietje v. Maren
Toldijk, mei 1973
Weth. Massinkstraat 9

Voor de vele blijken van
belangstelling, bloemen en
kadoos ontvangen ter gele-
genheid van ons huwelijk,
betuigen wij u onze harte-
lijke dank. Deze dag is voor
ons onvergetelijk geworden
Henk en
Ria van de Meen e
Vorden, mei 1973
Burg. Galléestraat 50

Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden
tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve
vader, groot- en over-
grootvader

Gerrit Wuestenenk
betuigen wij onze hartelijke
dank

Uit aller naam:
M. J. Wuestenenk

Vorden, mei 1973
Hackfortselaan l

Te koop z.g.a.n. oliehaard
met leiding en een Efel
kolenhaard Tevens gratis
puin verkrijgbaar bij Norde
Kostedew. 2 Tel. 6653

Te koop Jaarsma Claudius
kolenhaard 8000 cal. prima
onderh. Etna keuken kolen,
kachel met kookplaat en
uitneembaar betonnen
kolenhok voor 5 mud kolen
's avonds na 6 uur
Molenw. 15 Vorden tel. 1555

G. W. Eijerkamp
Vorden

Gevonden: klein vliegtuigje
met motor
E. Groot Wassink - Vorden
Wiersserbroekweg 18

Te koop g.o.h. Sparta
bromfiets bij J. ter Maten
Zutphenseweg 123 Vorden

Te koop skelter 3 mnd oud
Siebelink - Vorden
Vordense Bosweg 7

Te koop smeedijzeren wieg
Tel. 05752-1662

Te koop Simca 1000
bouwjaar 1966 kleur wit
B. Dimmendaal
Onsteinseweg 21 Vorden

Te koop 60 zware geschilde
dennen rikposten en % pk
krachtmotor
A. F. J. Waarle
Stationsweg 14 Vorden

Te koop gaskachel (pot-
kachel model) met ther-
mostaat, gashaard, elektr.
80 liter boiler, douche ver-
warm.element, l kinder-
ledikant je te bevragen:
J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 Vorden

Te koop g.o.h. bromfiets
merk Zundapp bij
H. J. Ruesink
De Leuke 6 Vorden

JAN KBIJT
en
ALI VAN DE MEENE

hopen woensdag 16 mei om 14.00 uur in het
gemeentehuis van Vorden te gaan trouwen

Ds J. C. Krajenbrink zal ons huwelijk om
14.30 uur inzegenen in de Ned. Hervormde
Kerk te Vorden

Vorden, mei 1973
Dorpsstraat 32-Nieuwstad 87

Gelegenheid tot feliciteren in café-restaurant
't Wapen van Vorden (F. P. Smit) te Vorden
van 17.00 tot 18.30 uur
Toekomstig adres: Dorpsstraat 32, Vorden

>».*.».».*.».»«»»»»».* j

VOOR UW

BENNIE BOUWENS
en
HERMIEN NIJENHUIS

hebben het genoegen u kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk waarvan de vol-
trekking zal plaats vinden op vrijdag 18 mei
a.s. om 14.15 uur ten gemeentehuize Vorden

Broekstraat 16, Zelhem
Zutphenseweg 125, Vorden
Mei 1973

Toekomstig adres: Hof straat 32, Hengelo G

Receptie van 16.00-17.00 uur in café-rest.
Concordia te Hengelo G

JAN BERENPAS
en
EDITH JONGMAN

gaan trouwen op vrijdag achttien mei om jjf
half elf in het stadhuis van Hengelo O.

De kerkelijke bevestiging volgt om kwart
over twee in de Ned. Herv. kerk te Vorden
(Gld.) door Ds Krajenbrink

Vorden, Mosselseweg 8
Hengelo (O), Brederostraat 105
Mei 1973

Toekomstig adres: Mosselseweg 8, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van half 4 tot 5
uur in café-rest. 't Wapen van Medler
Ruurloseweg 114 te Vorden

Inplaats van kaarten

BERNARD MAALDERINK
en
ANNE-MARIE RIJNDERS

gaan trouwen op 18 mei a.s.
De huwelijksvoltrekking vindt plaats om
13.30 uur in het Gemeentehuis te Vorden

De kerkelijke inzegening zal plaats vinden
om 14.00 uur in de Christus Koning Kerk te
Vorden door Pater H. Sutorius ofm.

Vorden, Smidsstraat 14
Arnhem, Hommelseweg 364
Mei 1973

Receptie van 16.00-17.00 uur in café-rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit)
Toekomstig adres: Smidsstraat 14, Vorden
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Op zaterdag 19 mei a.s. hopen onze lieve
ouders en grootouders

D. WAGENVOOBT
en
J. H. WAGENVOOBT-BROEKMAN

hun 40-jarig huwelijk te herdenken

Dat zij nog lang in ons midden mogen blijven
is de wens van hun dankbare kinderen en
kleinkinderen

Vorden, mei 1973
Kruisdijk l

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

Moederdag aanbieding .'

LEUKE

dusterschort
zonder mouw nu

f 14,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

badkleding
naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Heden overleed, geheel onverwacht, tot onze diepe
droefheid, onze geliefde man, vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

JAN WILLEM ABBINK
echtgenoot van Janna Esselina Weenk

in de ouderdom van ruim 72 jaar

Vorden: J. E. Abbink-Weenk
Laag-Keppel: B. Arfman-Abbink

M. Arfman
Lochem: B. H. Wesselink-Abbink

H. Wesselink
Vorden: B. Abbink

A. Abbink-Groot Roessink
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 5 mei 1973
't Ntfland, Kruisdjjk 9

De begrafenis heeft plaats gevonden op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden

Wat of uw wensen ook
zijn

EEN EIGEN HUIS . . .

EEN HUWEUJKSUITZET . . .

EEN NIEUW BANKSTEL . . .

EEN ANDERE AUTO ...

OF EEN VAKANTIEREIS .

spaar er voor!

RAIFFEISENBANK
VORDEN
(RABO BANK)

Vorden, Ruurloseweg 21, telefoon 05752-1888

Wichmond, Dorpsstraat 9, telefoon 05754-514

Heden overleed geheel onverwacht, tot onze diepe
droefheid, onze zwager

JAN WILLEM ABBINK
echtgenoot van J. E. Weenk

in de ouderdom van 72 jaar

Vorden: Familie G. W. Weenk
Vorden: Joh. Weenk
Vorden: J. W. Weenk

Hummelo: H. Wesselink

Vorden, 5 mei 1973

)oor een noodlottig ongeval werd heden geheel
Onverwacht uit ons midden weggenomen, onze
lieve zoon, broer, zwager en oom

JACOB WILLEM DE VRIES

op de leeftijd van 29 jaar

Vorden: J. de Vries
H. F. de Vries-Haverhoek

Zutphen: R. M. Doorenberg-de Vries
S. Doorenberg

Apeldoorn: J. de Vries
M. M. de Vries-Driessen

Winterswijk: H. Bartels-de Vries
W. Bartels

Eist O.B.: H. Lenting-de Vries
J. Lenting

Vorden: H. de Vries
M. de Vries-v.d. Worp

Boxmeer: A. de Vries-Broers
M. Broers
neven en nichten

Vorden, 4 mei 1973
Hamsveldseweg

De begrafenis heeft plaats gehad op het RK
kerkhof te Kranenburg

3 pak SPAR MARGARINE van 132 voor 98

Fles HALFVETTE MELK van 74 voor 59

HAANTJES per kilo 318

POT UITJES van 95 voor 79

900 grams pot SPAR JAM 198

500 gram BELEGEN KAAS 328

Blik SPAR APPELMOES van 108 voor 89

Zakje Knorr KIPPESOEP van 66 voor 56

Fles Lux AFWAS van 174 voor ; 138

100 gram ELZASSER ROOKVLEES 79

2 kilo JAFFA'S 198

11-12 mei: 2 kroppen KASSLA 69

REMMERS
SUPERMARKT

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

KADOOS KADOOS KADOOS KADOOS KADOOS KADOOS KADOOS

Direktie en medewerkers van Gems Metaalwer-
ken B.V. en G. Emsbroek & Zn C.V. geven met
leedwezen kennis van het overlijden van hun ge-
achte medewerker en kollega

BEBNABD GABBITSEN

in leven Chef Onderhoudsdienst van Gems Me-
taalwerken B.V. te Vorden, tevens lid van de
ondernemingskern

Wij verliezen in hem een voortvarende, bekwame
medewerker en een algemeen gewaardeerde kol-
lega en vriend, wiens voorbeeldige werklust en
energieke aanpak nog lang in onze herinnering
zullen zullen voortleven

Direktie Gems Metaalwerken B.V.
Vorden

Personeelsvereniging 'Gems'
Vorden

Vorden, 4 mei 1973

voor moeder
Zowef voor de grote a/s kleine beurs

MINI WARENHUIS

SUETERS
Kranenburg - Vorden - Telefoon 6658

w

ïb
l

KADOOS KADOOS KADOOS KADOOS KADOOS KADOOS KADOOS

WIJ GAAN MET

vakantie
van 14 t.m. 28 mei

HERENKAPSALON

P. Sietsma
Telefoon 1984 Dorpsstraat l

Moederdag 13 mei
Een geschenk van blijvende aard
i's moeder zeker waard.'

Komt onze kollekties voor moeder zien b.v.:

JAPONNEN
met en zonder jasje
PAKJES
ROKKEN
BLOUSES
OVERGOOIERS
VESTEN
SPENCERS
PULLOVERS
PANTALONS
OCHTEND DUSTERS
SCHORTEN DUSTERS

PARAPLUIES
SJAALS
BADDOEK SETS
TAFELLAKEN SETS
LAKEN SETS
DOOSJES ZAKDOEKEN
DOOSJES ZEEP
KOUSEN
PANTY'S

HANDWERKEN IN VELE SOOR-
TEN

H.LUTH
Vrijdag en zaterdag

DUBBELE HOEFf JZERZEGELSJ



Een scheepskok met woonplaats Rosmalen
Kreeg van z'n kombuis plots de balen.

En eenmaal weer thuis
Rende hij naar't fornuis

Om op aardgas z'n scha in te halen.

Waar kunt u alles te weten komen over koken op aardgas? *
Natuurlijk blji^

N.V. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zutphen - Telefoon 05750-2441 Afdeling voorlichting

HENGELO (GLD)

13 MEI
Muziek: DE MUSKETIERS

3barsvol gezelligheid

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mesteryen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G - Tel. 05753-1728

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders
Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

KEU N E
SUPERBENZINE

72,4 cf per liter
Nljverheidsweg 4 - Vorden

Hebt u al een nieuw

Woonvisie

Meubelkijkboek 1973
Zo niet, haal er vlug één

U zult versteld staan van
van onze keus l

De prijs? Valt u beslist mee !

Uw meubelkijk adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Houdt moeder kwiek en geef haar
met moederdag een

brommer of
fiet
Ruime

s
iS^n diverse merken

J. Th. S||>tboom
Kieftendorp - B 98 - Hengelo G - Telef. 7278

Gevraagd:

timmerlieden
en metselaars

AANNEMERSBEDRIJF

H. Groot Roess ink
Hengeloseweg 7, Vorden, Tel. 1437

Keune
Machinefabriek en Handelsonderneming

Vraagt:

* ERVAREN CHAUFFEUR

voor tankauto

* METAALBEWERKERS

* EN AANKOMENDE

METAALBEWERKERS

Aanmelden:
Nijverheidsweg 4 - Vorden - Telefoon 05752-1736

AUTO-RISICO" Roermondsplein 20 . Arnhem - Tel. 085-422442

AGENTSCHAP VORDEN /HENGELO

Onderlinge Brandwaarborg
Maatschappij „Vorden"
Tijdelijk adres: Ond. Waarborg My 'Aalten' Dal weg 30 - Aalten . Tel. 05437-2788*

Tarieven voor verzekering van personenauto's ingaande 7 dec. 7972:

Catalogus-
prijs

t.m. f 5000,-
t.m. f 7000,-
t.m. f 9000,-
t.m. f 11000,-
t.m. f 13000,-
t.m. f 15000,-

W.A.
premie
f 180,-
f 180,-
f 180,-
f 204,-
f 204,.
f 216,-

Land-
bouwers

f 420,-
f 444,-
f 492,-
f 552,.
f 600,-
f 720,-

All-Risks-premie
Particul.

tot 20000 km
f 480,-
f 504,.
f 552,-
f 612,-
f 660,-
f 780,-

Over. boven
20000 km
f 600,-
f 624,-
f 672,-
f 732,-
f 780,-
f 900.-

No-claimkorting na 2
verzekering» jaren
waarin schade-vrij
werd gereden
bedraagt :

25%

Indien u bij uw vorige maatschappij no-claim korting genoot, zijn wij bereid deze korting
volgens onze normen over te nemen
ft W.A.-dekking tot f 1.000.000,- ft Groene kaart gratis
ft Gratis extra ongevallen-inzittenden-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen
ft Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan

TAPIJT
AANBIEDING

Kamerbreed TAPIJT
uit voorraad te leveren met 5 jaar
slijtgarantie

Bovendien vakkundig en gratis
-gelegd!

Als extra aanbieding deze week:
NYLONTAPIJT
400 breed van 89,- voor ..................... f 85,—

NYLONTAPIJT
400 breed van 98,- voor ..................... f 85, —

NYLONTAPIJT
400 breed van 129,. voor ..................... f 119, —

NYLONTAPIJT
400 breed van 98,- voor ..................... f 89, —

Zie
tapij

verdere aanbiedingen onze
(achter de winkel)

Voor meer keus en voordelige prijzen

UW TAPIJTZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Voor winkel en kantoor vragen wij
een aktieve

jongedame
die na inwerkperiode zelfstandig en
akkuraat kan werken

Ook zij die dit jaar examen doen,
nodigen wij uit te solliciteren

TECHNISCH BURO

KRAUS
Spittaalstraat 47 Zutphen Tel. 3931

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

GEVRAAGD

een aankomende en volslagen

metselaar
Aannemersbedrijf

Fa G. Bargeman & Zonen
Ruurloseweg 53 - Vorden - Tel. 05752-1258

Inplaats van kaarten

LEO OVERBEEK
en
CECILIA PETERS

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van het voornemen
om in het huwelijk te treden

De voltrekking zal plaats hebben op dinsdag
22 mei a.s. om 11.30 uur in het gemeentehuis
te Warnsveld

Kerkelijke inzegening om 12.00 uur in de St
Willibrorduskerk te Vierakker

Uft, van Nispenstraat 8
Vierakker, Heerlerweg 13
Mei 1973

Toekomstig adres: Mezenpad 5 te l ' l f t

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
'Vink' te Etten

liMiMHmiiiHiHMiMMiN»^^

GEVRAAGD:

leerling of gevorderde

KOK
Petit-Restaurant

DE ROTONDE
ANWB

Bonds-Restaurant - Vorden - Telefoon 05752-1519

grote

Tot 1B mei

inruil-actie
keukenuit zetten

/
/O

korting
op alle Sola pannen,fluitketels,vergieten, keuken-
gamlturen enz.

BIJ Inruil ontvangt U f.1O,- f.EO.- tot zelf*
ruim f.3O,- per stuk ««rug.
Op een complete keukenultzet kunt: U f.1OO,-
tot f.eOO.-beeparen.

Beschikt: U niet over Inrull-artikelen :
OEEIM NOOD i Uw Sola leverancier
zorgt voor een oploeelng, zodat U
toch van deze actie kunt profiteren.

ONBEPERKT GEGARANDEERD

KOERSELMAN - Vorden

STEVORD - Hengelo Gld.

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw BQbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlek naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Voor het maken van japonnen
hebben wij plaats voor:

a. MODINETTES
b. LOCKSTER
c. STRIJKSTER
Eventueel ook part-time
doch minimaal 20 uur per week

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Raadhuisstraat 18 - Vorden
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Ze kont 'r wat van
Umdat et te wiet was en te winderig um te fietsen bu'
effen met de auto uutewes naor een olde kennis, waor av
in een paar jaor niet ewes wazzen. Wi'j troffen Bettus met
eene achter et huus - h ie was bes te passé - wi'j mossen d'
meteene inkommen - de koffie was net klaor. De vrouw
gonk manges v'ruut, maor wi'j raken meteene zoo druk an
de praot da'w de koff ie stomp vergatten. Aover een auto
die daor ekneusd en verdraaid onder een boom ston. Ik
zegge: ,,Ak vraog enmagge - hoe is et met de keerl die dao
et laatst inezetten hef. Lééft e nog?" „Wonder baoven won
der - et geet um bes, hie had niks metekregen as een paa
schremmekes. Da's de auto van onze Bert - die meent dat i
zo'n vaste hand van stuurn hef. En nou ku'j et zien - d'
zat een bochte in de weg, maor hie ging stief rechdeur! En
daor stonnen beuken die oldrc wazzen azze wi'j beiden me
mekare. Dri'j van die olde knasters tegen een wagen van
twee jaor - die wonnen dat natuurlek, 't Is allemaole goed
afeloopen en nou ku'w d'r wel ummc lachen, maor de jonge
had net zoo goed dood können wezen of veur alzelèven on
gelukkig ewodden. Maor-ja-of i'j daor wat van zekt of nie
van zekt - et beste ku'j d'r ow aover stille hollen - zie we:
et net zoo goed azze wi'j. Ja, ja, die jongen kont 'r wat van"
..l l ie hef toch ok al es eerder wat'ehad?" vroeg ikke. „Jao
in d'n eersten hef e kortsluuting ehad, en was de motor ver-
brand, maor ze zekt at c daor niks an doen kon. Maor da's
nou al twee wagens in vier jaor - et wodt zoo wel een dure
liefebri 'jc".

Ik zegge: „Wej nog wat e veur een jaor of vier zei?" Hie
had toe net zien ri 'jbewies ehaald. Bettus kon 't zik niet
meer vcurstellen, maor ik had et nog goed onthollen. Wi'j
wazzen bi'j die gelegenheid ok aover et auto ri'jen an de
praot eraakt. Ik zegge toe zoo tegen um: „wi'j hebt et ok
lecrn motten - doet et eers maor kalm an - et meeste mo'j
nog leern a'j et ri'jbewies hebt". Hie lachen d'r umme.
„Wi'j zölt 'r ons wel met redden - zoo goed as Opa kan ik
et nou al wel".
Opa Bettus greulen maor zo'n betjen - hie holt 'r van dat ze
et net zekt zoo at ze et meent - en et is wieter gien onaarig
jonk - zie kont een hoop van mekare heurn. „Das nog te
vrog um dat te zeggen - i'j zölt wel hadder jagen as ikke,
maor daor bu'j dan ok jonger veur. Ik hebbe in twee keer
mien ri'jbewies ehaald, en i'j mossen d'r dri'j keer aover
doen. Da's nog niet slech, maor ik wil maor zeggen . . . .
En ik hebbe nou al die tied - da's twintig jaor - schadevri'j
ereen - dat scheelt mien zoowat honderd gulden in 't jaor
an de verzekering - dat mo'j eers maor es naodoen veur da'j
wat zekt . . . .".
Ik zegge: „A'j dat aover twin t ig jaor ok kont zeggen dan
hei'j ow goed ehad - dan zekt de mensen: „Den Bert, da's
een verstandige man - net zien grootvader, waor at e nao
heit!"
An zien gezichte te zien, gleuven hie d'r n ie t volle van,
jommer dat e nou niet bi ' j huus was, ik had um de praot
van toe es graag weer helpen onthol lcn . . .

d'n Oom.

BIJNA....
Ja, nog veertien dagen en dan is 't
zover. Er is de laatste tijd hard ge-
werkt in en aan ons winkelpand en
er veranderdt ook heel wat!

Onze supermarkt wordt omgezet in een grote
hypermoderne super van plm. 600 m- verkoop-
ruimte, kompleet met een gezellige koffiebar

Een winkel van nu, voor u,
de huisvrouw van nu /

De opening wordt een feest en ...
wie feest viert trakteert !
Rekent u daar maar vast op

Naast onze feestelijke openings-
aanbiedingen hebben wij een enorme
traktatie voor u

Nog veertien dagen !

Albers
Supermarkt

Telefoon 1232 - Vorden

Oefening
De gekombineerde oefening die de brandweren uit Vorden
en Warnsveld, samen met de EHBO-afdelingen uit deze
plaatsen maandagavond hield, is een sukscs geworden en
heeft aangetoond dat men tot goede samenwerking kan ko-
men.
Verondersteld werd dat in de lakruimtc van ,,Dc Enk" zich
een ontploffing heeft voorgedaan waardoor brand is ont-
staan en een aantal gewonden zijn gevallen. In een zij-afde-
l ing zijn g i f t ige dampen ontstaan, waar zich ook nog even-
tuele slachtoffers konden bevinden. Ook ontstond brand in
de nabijheid van „De Enk" nl. aan de overzijde van de
spoorbaan.
De opzet voor de EHBO was om na te gaan in welk tijds-
bestek door EHBO-leden hulp verschaft kan worden wan-
neer zich een ramp van enige omvang in Vorden zou voor-
doen. Behalve het blussen van de brand had de brandweer
de taak het helpen opzoeken en bevrijden van gewonden
voor zover de EHBO daaraan behoefte heeft.
In de nabespreking liet de heer L. de Boer (direktcur van
„De Enk") duidelijk blijken respekt te hebben voor de bij-
zonder snelle opkomst van de EHBO en de brandweer na
de alarmering. „Ik hoop dat het in werkelijkheid niet tot een
ramp zal komen, maar mocht zulks het geval zijn, dan we-
ten we ons van een snelle hulp verzekerd", aldus de heer
De Boer.
De kom'mandant van de Vordcnse brandweer, de heer J. v.

d. Broek, bracht dank aan de spoorwegen en aan de direkti
van „De Enk", voor het feit dat men hier heeft mogen oefe
nen. „Zeer verheugend is dat we allemaal op elkaar rake
ingespeeld", aldus de heer v. d. Broek.
De heer J. J. van Dijk, voorzitter van de EHBO te Vorden
toonde zich eveneens een verheugd man. ,,Ik wist dat wi
over een goede kern van EHBO-ers beschikken, maar da
zij zo snel na de alarmering zich op de plek des onheil
zouden melden, heeft mijn stoutste verwachtingen overtrof
fen", aldus de heer Van Dijk.

Jeugdsoos Vjoe
A.s. weekend is de soos gesloten. Het daaropvolgend week
end zal de soos haar poorten weer openen. Er is echter een
k l e i n e verandering. De soos is niet langer gehuisvest op d
Ie verdieping van het Jeugdcentrum maar gaat met ingang
van 21 mei tijdelijk naar de filmzaal van het Jeugdcentrum
De verhuizing betekent voor de Jeugdsoos Vorden een ge
wcldige financiële klap daar de inkomsten ernstig geredu
ceerd worden, terwijl de vaste lasten onevenredig hoog stij-
gen.

Uitvoering
/atcidag 12 mei hoopt het Chr. Mannenkoor te Eefde in de
Ned. Hervormde kerk te Almen een kerkconcert te geven
Dit koor gaf jl. zaterdag te Eefde een concert dat in alle
opzichten bijzonder is geslaagd.
Medewerking zullen verlenen Riek van der Haar uit Kam-
pen soliste en Jan Zwancpol organist. Het geheel staat onder
leiding van Mario Telnckes. Ongetwijfeld zullen velen dat
tachtig leden tellende koor willen beluisteren. Zoals uit een
advertentie in dit nummer blijkt is de toegang geheel gratis.
Aan de uitgang zal een kollekte worden gehouden ter dek-
king van de onkosten.

Wandelsport
De Vordense gymnastiekvereniging Sparta die in maart het

ouden jubileum vierde, werd hiervoor door de KNGV be-
oond in de vorm van het mogen organiseren van de KNGV

bondswandeldag.
Aanvankelijk zou deze wandelin^^p 13 mei worden gehou-
den, maar aangezien het dan mo^^dag is, vonden de orga-
lisatoren het beter deze wandeling te verschuiven naar zon-
dagmiddag 6 mei.
Om 13.00 uur gingen zondagmiddag de deelnemers van start
die hadden gekozen voor de 20 km. Reesp. een half uur en
en uur later volgden de deelnej^s voor de 15 en 10 km
n totaal waren 13 verenigingen^^wezig, waarvan 12 gym-
astiekverenigingen en de voetbalvereniging Ratti. Verder

werd aan deze wandeltocht individueel deelgenomen.
Sparta met name de hr Sikkens had voor een fraai
arkoers gezorgd, zodat de wandelaars volop konden ge-

lieten van het natuurschoon rondom Vorden. De route was
m. gepland in de buurtschappen Linde en Onstein. Opmer-

ce l i jk was het fei t dat de deelnemers er f l i n k de pas in-
hielden. De bedoeling was nl. dat de muziekvereniging Con-
ordia de wandelaars zou inhalen. Dit kon echter niet door-
aan, omdat het parkocrs ca een uur eerder werd afgelegd.

Het totaal aantal deelnemers bedroeg 453. Iedereen haalde
de f in i sh en ontving als bl i jk van waardering een medaille.
De prijs voor de vereniging met de „mooiste stijl" ging naar
de Eendracht" uit Silvolde. De prijs voor de verst komende
/crenig ing was voor Mcddo bij Winterswijk.

Touwtrekken
Iet sterke achttal van Bekveld uit Hengelo Gld. is er zon-
agmiddag in geslaagd om koploper Heure uit Borculo tij-
cns een enerverende beslissingswedstrijd met 2-1 te ver-
laan . De/.c prestatie van de Bekvelders was des te opmerke-
ijker, omdat Heure organisator was van het derde
indstoernooi dat gehouden werd op een terrein aan de weg

iuurlo-Barchem en zodoende als favoriet kon gelden. De
ïorculoërs blijven ondanks deze tegenslag in het algemeen
lassement in de 720 kg A-klasse de bovenste plaats bezet-
en met drie punten voorsprong.

Het toernooi in Ruurlo werd door een groot aantal belang-
tellenden bezocht. Meer dan 23 ploegen trokken in felle
n langdurige duels aan de touwen. In de 720 kg B-klasse
ormdc EHTC uit Eerbeek de grote verrassing doordat dit
eam in punten gelijk kwam met Vorden en Eibergen. Alle
r i c achttallen kregen 11 punten mee, maar Eibergen blijft
esondanks lijstaanvoerder. De Beltrumse Bizons werden van
e tweede plaats verdrongen door het mooie sukses van
borden. Noordijk en Buursc streden in de staartgoep.
Hoordijk uit Neede was deze middag in puike konditie en
eroverde 12 punten. Zelfs koploper OKIA uit Holten

moest de touwen laten schieten tegen de Noordijkers die
ierdoor de Holtenaren tot op enkele punten genaderd zijn.

Enter bereikte een niet verwachte tweede plaats,
n de 560 kg klasse wist Bekveld weliswaar aan kop te ko-
nen, maar zij raakten alle negen punten weer kwijt doordat
e ploeg bij weging te zwaar was en dus gedikwalificeerd
erd. Hierdoor profiteerde Vorden en werd Ie met 6 pun-

en.
ij de jeugd kwam nu het jeugdtcam van Ketels uit Zieu-
ent verrassend goed voo de dag, terwijl EHTC - dat in de
ompetitie de hoogste plaats inneemt - met de tweede plaats
cnocgcn moest nemen.
)p zondag 13 mei a.s. zal het eerstvolgende bondstoernooi
orden gehouden op een terrein bij café De Boggelaar te

Varnsveld. Dit alleen voor de 640 kg ploegen. De organisa-
> i is tic TI'V Treklust ui t Warken.

Voetbal
n de strijd om de GVB-beker heeft Vorden l zondag zonder
l te veel moeite de volgende ronde bereikt. Tegen DVC 2
it Didam werd een ruime 4-1 zege behaald. De bezoekers
leken in deze wedstrijd over een goede verdediging te be-

schikken. Aanvallend stelde het echter niet al te veel voor
zodat de geelzwarten zonder al te veel moeite het hoofd
boven water konden houden. Reeds direkt na de aftrap nam
de thuisclub het i n i t i a t i e f , hetgeen resulteerde in enkele
goede kansen. Eerst was het Nijenhuis die Vorden na een
1-0 voorsprong tilde, gevolgd door een doelpunt van Steint-
jes. Na deze goals probeerde DCV de bakens te verzetten
de hechte Vordense defensie gaf evenwel weinig kansen weg.
Tien minuten voor de rust werd het toch nog 2-1 toen DCV
profiteerde van een fout van doelman Bouwmeester.

In de tweede helft werd de Vordense doelman vervangen
door Meyer, die echter nauwelijks werk van betekenis kreeg
op te knappen. De thuisclub deed het in deze periode ook
kalmr aan. De str i jd speelde zich hoofdzakelijk op het mid-
denveld af. In de slotfase liep Vorden uit tot 4-1 door doel-
punten van Hengeveld en Nijenhuis.

Motorsport
FRAAIE EERSTE PLAATS VOOR JAN OOSTERINK
De Vordense motorcoureur Jan Oosterink heeft tijdens een
motorcross te Venray in de kwart liter klasse op ovetuigen-
dc wijze beide manches op zijn naam gebracht. Zondag rijdt
de Vordenaar in Frankrijk.

GRAAFSCHAPRIJDERS
De eerste onderlinge club- (cross) wedstrijden van de Vor-
dense motorclub De Graafschaprijders is een enorm span-
nend evenement geworden. Het circuit in Delden verkeerde
in uitstekende konditie, hetgeen het rijden van snelle ronden
mogelijk maakte.
Vooral in de B-klasse werd een enorm gevecht geleverd tus-
sen zo'n 5 rijders die elkaar geen duimbreed toegaven. De
uiteindelijke uitslagen waren:
A-klasse: 1. Jan Oosterink; 2. Jan Klein Brinke; 3. Gerrit
Wentink.
B-klasse: 1. Jan Lenselink; 2. Henk Groot Tjooitink; 3.
Herman Groot Nuelend; 4. Cor Seesing; 5. Gerrit Hoftijzer.
De volgende wedstrijd is op 26 mei.

Dammen
PRACHTIG SUKSSES VORDENSE JEUGDDAMMERS
Wat men bij de Vordense damclub DCV nauwelijks voor
mogelijk had gehouden is toch gebeurd. Bij de voorronden
voor het kampioenschap van Nederland werd DCV Vorden
nl. in het rayon midden-west eerste door een beter bord-
gemiddelde dan Bussum.
Vorden en Bussum zullen nu samen met de nummers l en 2
uit het rayon noord op 26 mei gaan uitmaken welk team
zich kampioen van Nederland mag noemen. Vorden, dat in
het rayon midden-west was ingedeeld bij clubs als Vinke-
veen, Crescendo en DVN (beide Amsterdam), Huissen en
Bussum, had na de eerste wed^pddag reeds de leiding met
5 punten uit 3 wedstrijden.

Tegen Vinkeveen kwam Vorden tot een 6-4 overwinning,
waarna het 5-5 gelijke spel tegen Bussum voldoende was
voor een finaleplaats. De eindjiwid luidt: 1. DCV Vorden
-8; 2. Bussum 5-8; 3. Huiss^B-7; 4. Vinkeveen 5-5; 5.
'rcscendo 5-2; 6. DVN 5-0.

Het kranige team van DCV Vorden dat tot deze fraaie pres-
.atie kwam bestond uit de spelers Joos Reuver, André Ab-
bink, André Teerink, Wim Verkerk, Tjeerd Harmsma, Ton-
nie Jansen en Gerrit Wassink.

VIERTAL DCV KAMPIOEN DISTRIKT OOST
n het dis t r ikt oost van het gewest Gelderland KNDB is de

afgelopen maand het kampioenschap voor viertallen ver-
peeld. Er werd volgens afvalsysteem gespeeld.

Denk & Zet uit üinxperlo en DCV uit Vorden brachten het
uiteindelijk tot de finale. Deze wedstrijd werd met het
deinst mogelijke verschil 3-5 door Vorden gewonnen.

Volleybal
n de volleybalkompetitie van de Nevobo afdeling Ussel-
treek werd in de Zutphense Hanzehal een beperkt program-

ma afgewerkt.
n de Ie klasse dames maakte DASH l uit Vorden een uit-
tekende beurt in de ontmoeting tegen het Zutphense Wil-
lelmina. Nadat de Vordenaren eerst twee sets op hun
aam hadden gebracht kon Wilhelmina inlopen tot 2-1, maar
aarna deed DASH er een schepje bovenop en wist uitein-

delijk met 3-1 te zegevieren. In deze afdeling speelden ook
iet Dierense DVC l en Olympia 2 een spannende wedstrijd.
Het werd tenslotte een 2-2 puntenverdeling. Bruvoc l be-
haalde een fraaie 3-1 zege op Tsala 3.
n de Ie klasse heren was Isala 4 in de ontmoeting tegen

DVC veel sterker en wist van de vier sets er drie op hun
naam te brengen, eindstand 3-1 voor Isala 4.
Dames 2e klasse: Valto uit Eefde behaalde een verdiende
5-0 zege op Harfsen 1. Wilhelmina 4 kon het tegen plaats-
enoot Hansa 2 niet klaren en leed een 0-3 nederlaag terwijl

iVIK l uit Steenderen ook al met dezelfde cijfers verloor
an Hansa 3.

Heren 2e klasse: DASH 2 uit Vorden blee fin de running
n veroverde weer kostbare puntjes op de weg naar het kam-
ioenschap. Bruvoc 2 werd nu met 3-0 het kind van de re-
ening. DASH kan zo over enkele weken de vlag in top
ijsen. Hansa 4 smaakte het zoet der overwinning tegen

ïlaatsgenoot Lovable 3-0 en Hansa 7 behaalde een min of
meer verrassende 2-1 zege op clubgenoot Hansa 5.
Heren 3c klasse A: DASH 3 ging met de boot mee tegen
iVilhelmina 2 dat met 3-0 de volle winst binnenhaalde. Harf-
en l had het niet moeilijk tegen Hansa 8: 3-0 en Valto 3
ehaalde een volkomen normale 3-0 zege op Hansa 9.

Heren 3e klasse B: Rheden 2 ging met 0-3 ten onder tegen
Hansa 10 en Valto 2 moest met een puntje verschil de winst

an Wilhelmina 3 laten: 2-1.

ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond

10 mei
10 mei
15 mei
15 mei
16 mei
17 mei
19 mei
19 mei

22 mei
26 mei

1 juni
2 juni
7 juni
3 juni
7 juni
8-19jn

12-19jn.
18-23jn.
9 juni
9 juni

20-23 ju.
21 juni
27 j u n i
20 juli

'uli

Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker
Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW

Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het
troephuis; verkenners v.a. 14.00 uur, welpen
v.a. 14.30 uur

Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
Hervormde Vrouwengroep Linde
Lezing NCVB
Reisje Bejaardenkring 8.15 uur Marktplein
Hervormde Vrouwengroep Dorp

KPO jaarlijkse uitstapje
Dropping Buurtvereniging Delden

Nat. volleybaltournooi op het gem.
sportpark, van volleybalver. Dash

Reisje Hervormde Vrouwengroep Linde
Openbare les Nutsblokfluit- en melodica-
club in het Jeugdcentrum
Grote rommelmarkt Buurtver. Delden
Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
Jong Gelre Ringvoetbalkompetitie
Jong Gelre Ringzwemwedstrijden
Jubileumaktie Vordense Winkeliersverenig.
Etalagewedstrijd Vordense Winkeliersver.
Braderie Vordense Winkeliersvereniging
Jong Gelre Ringsportdag
Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag
Avondvierdaagse Vorden
Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
Bejaardentocht
Bazar/instuifavond Buurtvereniging Delden
Volksfeest Buurtvereniging Delden

'•n yan de diverse verenigingen worden
hun data van bijeenkomsten en festivi-

>rden aan ons door te geven, dan wor-
tis hfi de7»> r>vrfflB^ geplaatst.

Ook ditmaal een 32-28 opening:

I ) 33-28, 18-23; 2) 39-33, 12-18; 3) 44-39, 7-12;
4) 50-44, 18-22; 5) 34-30, 12-18; 6) 30-25, 20-24;
7) 40-34, 14-20; 8) 25 x 14, 9 x 20; 9) 34-29, 23 x 34;
10) 39 x 30, 24-29? zwart denkt een schijf te gaan winnen;
I I ) 33 x 24, 22 x 33; 12) 38 x 29, 20-25; 13) 29-
23!, 18 x 20; 14) 31-27, 25 x 34; 15) 27-22, 17 x 28;
16) 32 x 25 en wint schijf 34.

Het probleem van 26 april is goed opgelost door: W. J. Ben-
nis, T. G. van Manen, T. Janssen, H. Grotenhuis ten Harkel,
B. H. Oldenhave en Tj. Harmsma.
en H. Huinink te Hengelo G

De stand was: zwart 11 schijven op 7, 9, 10. 12, 18, 19, 20,
22, 23, 25, 30; wit 10 schijven op 21, 29, 33, 34, 37, 39, 40,
43, 45, 49.

Oplossing: 1) 33-28 22x35 2) 45-40 30x48 3) 29-24 48x
17; 4) 24 x 2, 35 x 44; 5) 2 x 30, 25 x 34; 6) 49 X 7.

Ons nieuwe probleem:

zwart 9 schijven op 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 22 en 35. Wit 9
schijven op 24, 26, 28, 31, 32, 33, 37, 39 en 40. Wit speelt
en wint!

zwart

wit

Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.



KNALLERS! t GEMS-WINKEL
ARTISTIEKE
VAZENSERIE

normnlt introdiiktlt

SCHITTERENDE
KADO-SERIE

IN CESCHENKVERPAKKINO

Asbak Fruitschaal Van

KRISTALHELDERE
R LAZEN ! TEGEN WECGEEFN

PRIJZEN!

6 bitterglazen 6.50>
6 portglazen 7.95

6 wijnglazen 8.50

6 sherryglazen 8.u

6 bierglazen 5.95

compleet 30-delig servies o-»/in
slechts J/.

ALLES IN LUXE
KADOVERPAKKING!

EXCLUSIEVE KOPPENSERIE
IN MOOI PORSELEIN

Donderdag 70 mei a.s. om 9 uur v.m.

OPENING
Drogisterij
Parfumerie Ten Kate

O
-o
m

In onze nieuwe moderne drogisterij hopen wij u in de komende jaren
met raad en daad terzijde te staan

J. G. W. TEN KATE
M. W. TEN KATE.KIP

Feestelijke aanbiedingen
Bij uw aankopen in onze zaak ontvangt u tijdens de feestdagen

een feuke VERRASSING /

Kom en zie onze etalage

Haarversteviger
5 flakons f 4,25 nu ... f 2,95

TANDENBORSTEL zuiver haar
GRATIS een tube

E/mex tandpasta

Grote fles shampoo
goede kwaliteit f 4.95
nu f2,95
Personenweegschalen
een korting van f 5 —

Zonnebrillen
MOOI ETUI gratis!

Beker-Zeepdoos-Koker
vakantiesets diverse kleuren
nu f 1,95
Badschuim
met zuivere dennenolie
f 3,60 nu f l 95

Dekoratieve onderzetters
f 4,50 nu f If50
bij aankoop van f 5,-

Pn/svraag
gratis dropeten

Moederdag kado !

Drijfkaars waterlelie
met prachtig glas
samen f 4,50 nu f 3 95

Komplete Franse

oog make-up set
f 14,95 nu f 7 95

Leuke moderat wattenpot
EEN ZAK

wattenbollen gratis

Will's beAty cream
een ideale crram voor de hele
huidverzorging

f 1,50Tube

Medicinale keurdrop
250 gram nu f ] 35

Van ons sc/ioonhe/dshu/s ELLEN BETRIX
ontvangt u bij aankoop van f 10,-
een mooie TASFLAKON PARFUM ter waarde van f 5,95

Wilt u eens kennismaken met Ellen Betrix preparaten? Wij hebben voor
u een exklusieve set met een volledige huidverzorging nu voor ...... f 5,95

Drogisterij-Parfumerie TEN KATE
Geneesmiddelen - Verbandstoffen - Speciale baby hoek - Diverse cosmetische huizen met
vakkundig huidadvies Zutphenseweg 2 - VORDEN _ Telefoon 2219

zeiden, pardon: gebaarden, de Zwartvoet-
Indianen als ze een brood bedoelden. Veel
variatie bracht de bakker er niet in - dat was
overbodig met die eeuwige jachtvelden naast

de deur. Wij, die het met minder beleg moeten stellen, hebben ge-
lukkig onze Echte Bakker. Zijn wigwam is elke ochtend opnieuw ge-
vuld met de heerlijkste broodsoorten. Brood, waarvoor ook wij geba-
rentaal hebben:

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT11

VORDEN
J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bfl:
G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

In onze supermarkt is plaats voor

EEN VLOTTE

verkoopster

H. J. Remmers
SUPERMARKT - Zutphenseweg

't is maar een idee
voor moederdag

£*/*-] rw<*v-"-v>^^ -̂̂ "X^~—->—~w~\/V^; -̂'̂ -̂ N/~XJ~N^x~~~r~l ft

BOUWVAKVAKANTIE 7973 ANB

Vakantiebonnen inleveren
maandag 14 mei en dinsdag 15 mei
van 19.00-21.00 uur

BEREND VAN HACKFORTWEG 22

VERWEN MOEDER

Met een prachtige

parapluie
HELMINK

HEEFT ZE IN VOORRAAD !

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Altijd welkom!
MOEDERDAGTAARTEN

in hartmodel

BANKETBA KKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 1750

Voor
Zeiljacks, Poncho's,

Fietscapes,
Regenpakken en -broeken

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

N A A K :

Wapen, en sporthandel

NAartens
Zutphenseweg - Vorden

Aardbeienplukkers gevraagd

Inlichtingen en opgave bij

H. Weenk
Schuttestraat 12 - Vorden

Voor een nuttig

MOEDERDAG
geschenk

KOELKASTEN

DIEPVRIESKISTEN

GASFORNUIZEN

WASAUTOMATEN

Speciale aandacht voor onze

BADKAMERACCESSOIRES

Loodgietersbedrijf

Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Huishoudelijke artikelen



voor u
gereserveerd

/

DAMESBIKINI in een geheel
nieuw zon-zomers dessin.
Zit als gegoten dank zij het
uitstekende model en de prima
kwaliteit. Een bikini waarmee U
de zon tegemoet kunt gaan.

-oor Uw dochtertje een
MEISJESBSKINI in

!ige en zonnige kleuren.
liuis of vaksntie, een
:-.5 gewoon ideaal. Kom

eens p.sssen en kleur kiezen.

SCHOOLDERMAN
SPECIAAL VOOR U !!

Van slaapkamer
totleefkamen

Mooier Wonen
u nu een kleurrijke kans!

Ziehier een van de mogelijkheden. Een moderne ruimte-besparen-
de woonslaapkamer.'t Kleurgebeuren in gebroken wit, afgezet met
wengé. Ledikant in diverse afmetingen. Vanaf IS Ap-. Toilettaf e l
315,-. Linnenkast driedeurs 445,-, vierdeurs 598,-.
Kompleetprijs: ledikant, bedbovenbouw, 2 nachtkastjes en toilet-
tafel

Ontdek 't kleurgebeuren bij
Het moet gezegd: wij zijn complete adviseurs. Met magnifieke
mogelijkheden voor het totale huis. Met donzen dekbedden in bij-
passende kleuren, met tapijten en gordijnstoffen, Je wat niet all
Kom binnen en uw droomwensen worden vervuld!

Moe MOET niets
Maar ze wil graag dat er aan haar
gedacht wordt. Deze GEMS aanbie-
dingen zijn er om haar een nog
groter kado te kunnen geven f

Persoonlijk voor haar
HAARDROOGKAP 'Kalorik' kompl. met vloerstatief f 55,—
LADYSHAVE de Luxe 'Philips' van 57,75 nu f 49,50
PERSONEN WEEGSCHAAL f 14,95
KOP EN SCHOTEL Engels porcelein f 4,95
KLEERHANGER luxe uitvoering f 1,50
STEREO LANGSPEELPLAAT vanaf f 6,90

Voor haar gemak
Set van 4 KOELKASTDOZEN Top Ware van 4,50 nu f 3,—
AFVALBAK 'Curvelino' met tuimeldeksel v. 7,10 nu f 4,95
BLOEMENSPUIT f 4,95
WANDBLIKOPENER 'Prestige' 10,95 nu f 7,75
OVENSCHOTEL 'Acropal' 1,5 liter f 7,95
ROLVEGERS vanaf f 9,95
STRIJKTAFEL 'Brabantia' f 29,95
MEDICIJNKAST kunststof met slot en laadjes
van 47,90 nu f 29,50
FONDUESTEL 'Kabé' in geschenkverpakking
met receptenboekje 72,50 nu f 47,50
STRIJKER AEG lichtewicht van 41,- nu f 28,75
BROODROOSTER automatisch AEG van 69,- nu ...f 49,95
GRILL APPARAAT kompleet van 168,- f 99,50
KOFFIE AUTOMAAT voor 8 tot 10 koppen 159,- nu f 129,—
STOFZUIGERS ruime keus vanaf f 149,—

Voor haar tuinhobby
SNOEISCHAAR van 7,55 nu f 5,40
HARK met steel f 5.60
GRAS KANTSCHAAR van 11,50 nu f 8,65
TUINSET roestvrij f 11,95
PLANTENSCHAAL voor buiten en binnen f 13,90

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Voor

Moedecday
TAFELLAKENS

ONTBIJTLAKENS

BAD- EN KEUKENDOEKEN

ZAKDOEKEN
Dit alles ook in mooie verpakking

UW ZAAK

Concert
CHR. MANNENKOOR
EEFDE

Zaterdag 12 mei a.s. in de Ned. Herv.
Kerk te Almen

Soliste: Riek van der Haar, Kampen

Organist Jan Zwanepol, IJsselmiiUlcn

Algehele leiding Mario Telnekes

AANVANG 8 UUR - VRIJ TOEGANKELIJK

Aan de uitgang kollektie

Verzeker u tijdig van een plaats

WOENSDAG 16 MEI

gesloten
WEGENS HUWELIJK

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Koopt nu uw

tuinmeubelen
Groot assortiment en

voordelig in prijs

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Aanstaande zondag

moederdag!
Maak moeder blij met een fijne

lees-, wand- of
hanglamp
Ook voor al uw verdere elektrische huishoudeiyke
apparaten kunt u by ons terecht

ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATIE BURO

Zutphenseweg 8 - Vorden - Telefoon 2122

Kado-problemen
voor moederdag?

't fs echt niet nodig !

U GAAT GEWOON NAAR:

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat — Vorden

We helpen ze u oplossen

Moederdag 1973
GEEF MOEDER EEN TAART

Prijzen f 6 , f 7,50 f 10,— f 12,50 en hoger

Gaarne vroegtijdig bestellen!

CAKE LEUKE DOZEN BONBONS

EN 4CHTK4S7ELENKOEK

volop voorradig

T.SCHURINK
Burgemeester Galléestraat - Vorden - Telefoon 1877



VORDENSE BAD- EN ZWEMINRICHTING

„ In de Dennen "
Hef zwembad zal met ingang van maan-

dag 74 mei a.s. om 74.00 uur geopend zijn

OPENINGSTIJDEN:

maandag t.m. vrijdag
7.00-12.00 uur 13.30-17.30 uur 18.30-20.00 uur

Zaterdag: 8.00-12.00 uur en 13.30-18.00 uur

Zondag: 14.00-18.00 uur

Voorverkoop abonnementen
eindigt aanstaande vrijdag 7 7 mei

MAAK VAN MOEDERDAG

EEN FEESTDAG !

Bestel een heerlijke

HORS D'OEUVRE OF SALADE

het hele gezin zal er van smullen

En dan nog een

en moederdag zal dan onvergetelijk zyn !

Voor bruiloften en partijen het aangewezen adres

HOTEL BAKKER
TELEFOON 1312 VORDEN

VERLOTINGSMARKT
VRIJDAG 11 MEI 1973

Op de a.s. vrydag te houden verlotingsmarkt vindt u «'en
uitgebreide sortering

huishoudelijke- en
andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met het
nummer meebrengen, dingen mee naar één van de waarde-
volle prezen, door het bestuur beschikbaar gesteld voor de
bezoekers van deze verlotingsmarkt

De prijzen zullen precies 11.30 uur door de voorzitter worden
uitgereikt

.

J\T° 1151

4/leen

dit nummer
in de bus!

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT
IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de markt
en deponeer het nummer welke in het kaderlyntje staat, in
do op de markt aanwezige bus

N« 1154
HET BESTUUR DER

VORDENSE

MARKTVERENIGING

Stijlvol, oogstrelend en
betaalbaar zijn de

SIERADEN
die wij u voor moederdag

kunnen aanbieden!

SIEMERINK
Juwelier Horlogerie Opticien Zutphenseweg - Vorden

Meisje
Ga je de school verlaten en zoek je
een leuke baan, kom dan eens
inlichtingen vragen bij:

Confectiebedrijf Lemmers

Wij hebben een klein gezellig atelier waar wij
japonnen maken, waar je veel kunt leren en waar
je bovendien goed verdient

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Raadhuisstraat 18 - Vorden

Voor moeder is moederdag toch

ook een feestdag!

Bestel zo'n heerlijke

koud# schotel
bij 'De Rotonde'

IJSTAART TOE

frffik,Heerlfjk, lekker, rustig
Echt moeders dag

PETIT RESTAURANT

De Rotonde
ANWB bondsrestaurant

Kerkstraat 3 - Vorden . Telefoon 05752-1519

CHRYSLER
160-180

Amerikaanse know-how en Frans Esprit.
Geheel nieuwe manier van autorijden.

Ongeëvenaard wat betreft degelijkheid, comfort,
ruimte en prijs. Zij staan bij ons klaar voor een

onweerstaanbare
proefrit.

l 128

Autobedrijf
TRAGTER
Zutphcaseweg 95 - Vorden

Telefoon 05752-1256

SIMCA

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat zij voornemens zijn, met
inachtneming van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening:

1. aan de Provinciale Gelderse Elektriciteits Maat-
schappij vrijstelling te verlenen van artikel 20
van het bestemmingsplan Buitengebied 1970,
zulks teneinde aan de Lindeseweg, kadastraal be
kend gemeente Vorden, sektie G nr 86 (ged.) en
aan de Kostedeweg, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie B nr 1872 (ged.) een transforma-
torhuisje te (laten) bouwen;

2. aan de heren J. Voskamp, Galgengoorweg 3
en G. Nijenhuis, Galgengoorweg 12 vrijstelling
te verlenen van artikel 13 van het bestemmings-
plan Buitengebied 1970, voor de verbouw van de
op hun respektieve percelen staande boerderijen
tot burgerwoning

De betreffende bouw- en situatietekeningen lig-
gen vanaf 10 mei t.m. 24 mei 1973 voor een ieder
ter gemeentesekretarie ter inzage; gedurende
deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk
bezwaren tegen genoemd voornemen indienen bij
Burgemeester en Wethouders

Vorden, 4 mei 1973

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

De burgemeester,
Van Arkel

De sekretaris,
Drijfhout

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester der gemeente Vorden brengt
ter openbare kennis, dat het door de gemeente-
raad van Vorden in zijn openbare vergadering
van 3 mei 1973 vastgestelde

bestemmingsplan 'Brinkerhof 1973, n r l'

met de daarbij behorende kaart, bijlagen A en B
met toelichting, bestemmingsomschrijving en
-voorschriften, vanaf 10 mei 1973 t.m. 10 juni '73
voor een ieder ter gemeentesekretarie ter inzage
ligt.

Ingevolge artikel 27 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening kunnen zij, die zich tijdig met be-
zwaren tot de gemeenteraad hebben gewend, en
een ieder, die bezwaren heeft tegen wijzigingen
welke bij de vaststelling van het plan in het ont-
werp zgn aangebracht, gedurende voornoemde
termijn bij Gedeputeerde Staten van Gelderland
bezwaren tegen het bestemmingsplan indienen.
N.B. Niemand heeft zich met bezwaren tot de
gemeenteraad gewend, terwijl de Raad onder-
havig plan vaststelde conform het ter inzage ge-

ontwerp
ttJ
n, 4 mei 1973

De burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
de Raad dezer gemeente in zijn openbare verga-
dering van 3 mei 1973 heeft besloten, dat:

a. betreffende de percelen Galgengoorweg nrs 3
en 12 een herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied 1970 wordt voorbereid (zulks ten-
einde de verbouw van de aldaar aanwezige boer-
derijen tot burgerwoning mogelijk te maken); en

b. betreffende de percelen aan de Kostedeweg,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie B,-
nr 1872 (ged.) en aan de Lindeseweg, kadas-
traal bekend gemeente Vorden sektie G, nr 86
(ged.) een herziening van het sub a genoemde
plan wordt voorbereid (zulks teneinde aldaar de
bouw van een transformatorhuisje mogelijk te
maken).

De betreffende voorbereidingsbesluiten en situa-
tietekeningen liggen vanaf 10 mei 1973 voor een
ieder ter gemeentesekretarie ter inzage

Vorden, 4 mei 1973

De Burgemeester voornoemd,
w.g. A. E. van Arkel

BOUWVAK N.K.V. afd. Vorden
Bouwvakarbeiders

/OMKRIN WISSELING
van vakantiebonnen 16 mei 's avonds
6.30-9 uur aan de Smidsstraat 10
Donderdag 17 mei 's avonds 7-9.30
uur in zaal Schoenaker

De plaatselijke vertegenwoordiger

TUINSTOELEN De grootste sortering GEBR.BARENDSEN VORDEN



Derde blad Contact 10 mei 1973

Bij moederdag horen

bloemen., die vindt u bij

ons in alle soorten,

in alle prijzen

Zoek niet langer maar

slaag bij ons l

Bloemen - Groente - Fruit

DIJKERMAN

Oom Joep concludeert:
Gardisette is bete
dan alles wat erop lijkt."

Oom Joep heeft een
technische knobbel, die hij
overal op botviert.

En toen tante Hilda nieuwe
Gardisette glasgordijnen
had gekocht, haalde oom Joep
meteen de loep erbij.
„Hééé...,"

zei-die na een poos, „échte
Combiflex loodveter.

Kan niet loslaten; kan niet krimpen;
zorgt voor een blijvend fraaie plooival.

Gefeliciteerd, Hildaatje-lief,
Gardisette is beter dan alles wat
•rop lijkt."

Tante Hilda had het allang gezien^
aan de zilverdraad.

Ze koos haar Gardisette immers bij
ons in de zaak, uit de vele, fraaie dessins.

:,,.!

/ichtelijke
Gardisette keuzestandaard.

Wullsnk
^vooraan in
schoenenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

dat wij iedere

DUBBELE

zege/s geven?

Drogisterij

'De Olde Meulle'
Dorpsstraat 9 - Vorden

Te koop geitebok
Sleedoorn
Ockhorstweg l Wichmond

Te koop grasmaaimachine
10,- wandkapstok 15,- judo-
pak maat M 5,- elektr.
babyfles verwarmer 15,-
Philips haardroogkap met
standaard bij
J. A. de Koning de Stroet
13, Vorden Tel. 2147

Te koop konsumptie-
aarclappelen Surprise
W. Th. Sasse, Toldijk
Beekstraat 2 Steenderen

PUCH-MAXI

een 'geziene' brommer

vanaf f 624,—

PEUGEOT

de goeie en goedkope brommer

vanaf f548,—

GAZELLE-BER1NI

een 'oude bekende'

vanaf f 628, —

SOLEX

ccnvoudig-goedkoop va nat i' -120,-

mef ver/ng f 670,—

Rijwiel- en Bromfietbedriji

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

speciaal

Maak moeder a.s. zondag

eens blij !

Met een leuke

Setterlaine

EEN MODIEUS

Hollandia
nachthemd, pyama, onderjurk of
duster

Een Jorzolino
badset, ontbijtset of bedset

Komt u ook eens vrijblijvend kijken
naar onze keurkollektie moederdag
geschenken!

SCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat - Vorden

MOEDERDAG - TAARJENDAG !

Verwen haar eens

mef een heerlijke faarf

sliriTOom - vruchten . mokka

WARME BAKKER

BRABANTS BONT

dames
blouses
mode kleuren

korte mouw f 11,95

lange mouw f 12,95

RAADHUISSTR.. VORDEN

Het Groene Kruis
VFDELING VORDEN

Gaarne nodigen wij alle leden uit tot
het bijwonen van de jaarlijkse

Alg. Icden^rgadering
£

IL;' T ( nop donderdag 17 mei a.s. om 20 uur
in het wijkgebouw

AGENDA:

1. Opening <a*

2. Notulen en jaarverslag^Rkretaresse

3. Jaarverslag penningmeester

4. Aftredend en niet herkiesbaar ds J. H. Jansen
en de heer G. W. Winkel

5. Voorstel om dr E. J. van Tongeren te be-
noemen tot medisch adviseur

6. Rondvraag

7. Sluiting Het bestuur

HELANCA

zwembroeken
VOOR HEREN EN JONGENS

ook in hippe kleuren

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg .. Vorden

f5,- f5,-

Alweer zo'n Schoenenhuis

Jansen aanbieding !

Ter gelegenheid van

moederdag
geven wij a.s. vrijdag 11 en zaterdag
12 mei tegen inlevering van deze
advertentie

f 5,- KADO
Bij aankoop
van een paar DAMESSCHOENEN

Schoenenhuis
Jansen

H. Smeets - Dorpsstraat - Vorden

f5,- f5,-

HELGAT44.95
Stvled by Helioform.

CORA
f59.95
Stvled by Ara

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Kom vrijdag op de Jaarmarkt kopen

En vergeet dan niet bij

aan te lopen

Als attraktie deze keer bij aankoop van f 3,
of meer
een Vlijtig Liesje of Begonia KADO!

Zondag 13 mei

GROOT NATIONAAL

TOUWTREKTOURNOOI
hij café restaurant De Boggelaar te
Warnsveld

20 ploegen in aktie

Organisatie Touwtrekvereniging

Treklust
WAKKEN

Aanvang 13.30 uur

ELANCYL
een nieuwe natuurlijke
methode om plaatselijk
te vermageren
(door massage)

Drogisten)

'De Olde Meulle'
Dorpsstraat 9 - Vorden

JUWEEL
WERF/

Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA

Jonge man biedt zich aan
voor autowassen
Telefoon 1739

Vrijdag 18 mei is
DR VAN TONGEREN

afwezig

Voor spoedgevallen kunt u
zich wenden tot dr Sterrin-

•;i.n donderdag 17 mei
18.00 uur tot zondag 20 mei
23.00 uur

Verf waar u zo feilloos
mee schildert, ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uw verfhande-
laar hééft Juweel verf l
Vraag ook naar die
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de
kleintjes!

Schildersbedrijf

J. M. U/ferweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden

Gevraagd
flinke werkster
Mevrouw de Rijke
Wildenborchseweg 2
telefoon 1832

Wapen- en Sporthandel

Martens
Zutphenseweg - Vorden



IEDEREEN IS REUZE BLIJ

MOEDERDAG is 13 mei
Valt het u moeilijk, iets t<> br<l<>nken
FA MARTENS heeft volop geschenken!

o.a.

KOELTASSEN met leuke dessins

MEPAL SERVIES moderne kleuren

Kampeer en Tuinmeubelen

Strand- en Windschermen

Tennis- en Turnkleding

Helanca trainingspakken

enz.

Wapen- en sporthandel

ee>U 4oeltrelfendl

Zutphengeweg - Vorden

GEACHTE CLIENTÈLE,

Gaarne uw aandacht voor onze
sluitingstijden van

kweker// en bloemenkas

op werkdagen tot 7 uur

Vrijdag (koopavond) tot 9 uur

Zaterdag tot 4 uur

Voor moederdag ruime keuze
in alle soorten planten

Van ouds bekend adres:

Fa cebr. Kettelerij
Hoveniersbedrrjf, Zutphensew. 54 Vorden tel. 1508
b.g.g. na 18 uur 2054

VOOR

alle moeders
rijke sortering

eigen werk bonbons

in prachtige verpakking

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 1750

Voor een ruime sortering

MOEDERDAG GESCHENKEN

o.a. Huishoudelijke artikelen

Elektrische apparaten

Luxe en kunstnijverheid

Zeep en Eau de Cologne

Byoux, Portemonnees enz.

Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

MOEDERDAG

bloemendag
Wij hebben voor u ruime sortering:
PLANTBAKJES
BLOEMSTUKJES
POTPLANTEN
SNIJBLOEMEN
AARDEWERK enz.

Dit alles voor de grote en kleine
beurs

Bloemisterij
Wehmezicht

Nieuwstad 57 - Vorden
Telefoon 05752-1987

Voor Moeder l
PANTALONS

ROKKEN

VESTEN

PULLOVERS

EN BLOUSES

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zondag
Moederdag

Grote sortering

* EAU DE COLOGNE

* PARFUMS

* ZEPEN

* TOILETARTIKELEN

Drogistcrij - Schoonheidssalon . Parfumerie

DROGISTERU nE QLDE MEULLE"

Dorpsstraat 9

Vorden

Vordense
Coop. Zuivelfabriek

In onze afdeling kaasmakerij hebben
we de mogelijkheid tot plaatsing van

EEN SEOTEUZE

werkkracht
Aanmeldingen zo spoedig mogelijk ten kantore
der fabriek, alwaar ook inlichtingen te
verkrijgen zijn

VERRAS MOEDER EENS MET

ZO'N HEERLIJKE

USTAART
van IJssalon

D. Boersma
Dorpsstraat 6 - Vorden - Tel. 1553

EMPO en GAZELLE

Fietsen
Keus uit diverse uitvoeringen bij

Rijwiel- en Bromfietsbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256
Wij geven Animo zegels

Voor mooie losse

fauteuils
en andere kleinmeubelen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Enige en algemene kennisgeving

Heden is vart"ons heengegaan, mijn lieve m;m,
onze dierbare vader, schoonvader en opa

Robertus Marius van den Berg van Saparoea
officier in de Huisorde van Oranje

Vorden: S. W. van den Berg van
Saparoea-de Joncheere

Amsterdam: Joan - Ella
Jeanne
Rudolph
Hetty
Henriëtte

Vorden, 9 mei 1973
'Deurnink'

Geen toespraken
De teraardebcstlling zal plaatshebben vrijdag 11
mei 1973 te 12.00 uur op dg Algemene Begraaf-
plaats te Vorden

* Personen weegschaal

* Pedaalemmer

* Mixers

* Broodroosters

* Kop en schotel

enz.

Komt u eens een kijkje nemen
u slaagt altijd bij

Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Tel. 1656

Landelijk erkend gasfitter

Huishoudelijke artikelen

MOEDERDAG

Vandaag wil ik de Moeder eren,
De echte moeder, die geen offers schuwt;
Die moeder blijft waar and'rcn deserteren,
De vrouw wier offergeest wel nimmer luwt.
Moeder . . . Tranen dringen in mijn ogen,
Als ik aan mijn moeder denk.
Te laat, helaas, heb ik haar grootheid overwogen,
Te weinig mij hczonnMLop dit milde Godsgeschenk,
Moeder . . . In clkc^^uw wil ik mijn moeder eren,
In elke vrouw die waarlijk moeder heten mag.
In al die moeders wil ik haar nog dckorercn,
Posthuum op deze Moederdag.

MAX HOLT

Gemeente Vorden
Burgemeester en Wethouders der gemeente Vor-
den brengen ter openbare kennis dat zij voor-
nemens zijn:

a) aan de heer L. G. Weevers, Nieuwstad 12 te
Vorden, vrijstelling te verlenen van art. 8 van
het Uitbreidingsplan Vorden, Herziening 1962,
zulks teneinde de bouw van een nieuwe drukkerij
nabij zijn voornoemd perceel mogelijk te maken

b) zichzelf vrijstelling te verlenen van art. 3 van
het sub a genoemde plan, zulks teneinde een ver-
legging van het tracé van de Komvorderlaan
tussen de Raadhuisstraat en de Horsterkamp,
nabij de Vordense Beek, te bewerkstelligen, als
mede teneinde aldaar een parkeerterrein te kreë-
ren en de bestemming 'Verspreide bebouwing
(klasse A ) ' <>nigs / ins anders te situeren

De betreffende bouw- en/of situatietekeningen
liggen voor een ieder vanaf 11 mei t.m. 25 mei
1973 ter gemeentesekretarie ter inzage; geduren-
de deze termijn kunnen schriftelijk bezwaren bij
B&W worden ingediend tegen gemeld voornemen
Vorden, 9 mei 1973

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de (loco) burgemeester,
w.g. G. J. Bannink

de sekretaris,
w.g. J. Drijfhout

L.R. DE GRAAFSCHAP
Voor de tweede dressuur- en springproeven gehouden op
y.ütcrdag 21 april, zijn weer een aantal r u i t e r s geslaagd.
Keurmeester was de heer Ligtenberg uit (ieesteren.
Cieslaagd voor de Bl-dressuur voor ponys: H e n n i e Steeman
met Bruuntje; voor de B2-dressuur en capril l iproef voor
ponys: Marian Maalderink met Polaris en Bert Wagenvoort
met Dino; Bl-dressuur en caprilliproef voor paarden: I I
Wagenvoort met Enuza; capr i l l ip roef voor paarden: M. Roc-
terdink met Ivonne. De volgende proeven zi jn op 12 mei.

Koop op de markt in Vorden.'

SPECIALE AANBIEDING:

KINDERTRUIEN f 9,95

3 voor f 25.-

Damestruien
uitzoeken f -|Jj _

Dit alles vindt u bij Textielhandel

Schepers
Iedere v r i j i i a ^ m o r d e n op de Vordri isc mark!

Hartewens
aanbieding
voor moeder

Toiletkast f29,90

Ovcnwand f 2,95

Bloemenspuit f 3,95

Broodtrommel

Pindastel
van 19,95 voor f 14,95

Emaille mokken
groot f 2,95 klein f 2,50

van 23,50 voor f 18,50

Kom eens vrijblijvend kijken

er is vast wel iets voor moeder bij!

GEBR.BARENDSEN VORDEN
ZUTPHENSEWEG VORDEN
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