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Veel belangstelling voor uitvoering van
muziekvereniging Sursum Corda
Gedurende twee avonden heeft de muziekvereniging Sursum Corda in het Jeugd-
centrum haar jaarlijkse uitvoering gegeven, waarvoor een zeer grote belangstelling

bestond. De aanwezigen hebben kunnen genieten van een gevarieerd programma al-

hoewel zo'n vier uur luisteren en kijken wel een beetje te veel van het goede is.

Voorzitter W. Wichers heette onder andere
wethouder H. A. Bogchelman welkom als-
mede afgevaardigden van verschillende ver-
enigingen. Sursum Corda, die een zgn. Klub
van 100 rijk is (deze mensen doen veel op
de achtergrond, steunen financieel e.d.)
toonde zich bij monde van de voorzitter
zeer erkentelijk voor hetgeen deze klub
doet. „Wij zullen deze steun in de toekomst
beslist niet kunnen missen, omdat een mu-
ziekvereniging altijd veel geld nodig heeft
voor de aanschaf van instrumenten etc.",
aldus de heer Wichers.

Onder leiding van dirigent H. Oosterwijk
werd het programma geopend door het
korps dat een tiental nummers ten gehore
bracht. Het korps bracht het er uitstekend
af. Dirigent Oosterwijk was dan ook zeer
tevreden over zijn muzikanten want spe-
ciaal het moeilijke nummer, de ouverture

„Man in the Moon" van Pi Scheffer kwam
goed uit de verf. Een aantrekkelijk num-
mer voor het publiek was ongetwijfeld „Me-
xican Trumpets" van R. Beek.

Hierna was het de beurt aan de jongste le-
den die als minirettes onder leiding van Su-
sette Duin een alleraardigste show opvoer-
den.
De drumband van Sursum Corda onder lei-
ding van de heer Wunderink, gaf hierna een
demonstratie dat evenals het optreden van
de majorettes onder leiding van Dinie Fok-
kink bij de aanwezigen in de smaak viel.
Na het muzikale gedeelte kwam na de pau-
ze het toneelgezelschap COC uit Holten
voor het voetlicht dat het toneelstuk Sproe-
tenkopje van Jay Tobias opvoerde. Deze to-
neelvereniging die al tal van jaren bij Sur-
sum Corda optreedt, zorgde ook ditmaal
voor een paar uurtjes leuk amusement.

Vordens Tennis-
park stimuleert
het jeugdtennis
Tijdens de algemene ledenvergadering van
de tennisvereninging .Vordens Tennispark'
kwam voorzitter J. K. van der Meer nog
even terug op het jaar 1976.
Er moest in het eerste tennisjaar nogal
worden geïmproviseerd om diverse aktivi-
teiten gestalte te geven.
Het is allemaal gelukt. Het bestuur was
de diverse commissies hiervoor bijzonder
erkentelijk.
Uit het financiële verslag bleek dat men
de kosten laag heeft kunnen houden. Een
reden temeer om verheugd te zijn, aange-
zien ernaar gestreefd wordt de contributie
zo laag mogelijk te houden en toch zoveel
mogelijk te bieden, aldus voorzitter van
der Meer.
Dit blijkt overigens uit een ambitieus pro-
gramma in het komende seizoen. Met het
oog op de toekomst wil men de jeugdtrai-
ning stimuleren door reduktie op de lessen
te geven. Daarnaast start men dit jaar met
een verlaagde contributie voor studeren-
den tot 21 jaar.

De hiermee gemoeide kosten betekenen in
de beginjaren waarin het maximale leden-
tal nog niet is bereikt, wel wat problemen
waarvoor nog een oplossing moet worden
gezocht.
Voor het komende seizoen heeft het be-
stuur op en buiten de banen een uitge-
breid programma samengesteld.

Te beginnen op 25 maart met een dropping
waarvoor de leden zich nu reeds bij het
bestuur kunnen opgeven.
Voorts staan er diverse toernooien op het
programma, uitwisselingen met andere ver-
enigingen zullen plaatsvinden. Indien de

verbouwing van het gymlokaal doorgaat
zal een clubhuis worden ingericht.
Met een optimistische blik op de toekomst
waaraan nu reeds wordt gewerkt, verzocht
het bestuur de leden zoveel mogelijk te
assisteren bij het uitwerken van de diverse
plannen.
Bij de bestuursverkiezing werd mevr. M.
Wolbers alsmede de heren J. K. van der
Meer en J. te Brake bij akklamatie her-
kozen.

Houdt u 12 maart vrij voor Vordens
Toneel?

Open
bejaardenmiddag
De open bejaardenmiddag georganiseerd
door de Bejaardensoos op de Kranei^fcrg
en de Bejaardenkring te Vorden, worc^Plit
jaar gehouden op donderdag 10 maart a.s.
aanvang twee uur in zaal Schoenaker op de
Kranenburg.
In het verleden werden er persoonlijke uit-
nodigingen rondgestuurd. Dit bleek dit keer
niet mogelijk en wij verzoeken u dan ook
vriendelijk om u voor vrijdag 4 maart a.s.
op te geven bij één van de onderstaande
adressen. Mocht u zelf niet in staat zijn om
op eigen gelegenheid of met de bus te ko-
men, dan dit tevens vermelden.
Wij hopen dat er velen gehoor willen geven

aan deze uitnodiging, temeer daar het pro-
gramma wordt verzorgd door de bezoekers
van de bejaardensociëteit uit Eibergen, met
hun zo suksesvolle musical: „De nieuwen
van huize de Leef kuil". Graag tot 10 maart
om twee uur in zaal Schoenaker op de Kra-
nenburg. U kunt zich opgeven bij:
mevr. Waarle, Stationsweg 14, tel. 2186
mevr. Jansen, Burg. Galléestr. 7, tel. 1467
mevr. Helmink, Het Hoge 53, tel. 2391
mevr. Ter Beest, Staringstraat 2, tel. 2255
mevr. Van Wijk, Het Jebbink 67, tel. 1822
mevr. Bosman, Mispelkampdijk l, tel. 1676

Wie kent Vordens Toneel nog niet?
Komt dan op 12 maart naar het Jeugd-
centrum: u weet niet wat u ziet

UITSCHIETER

VAN DE WEEK

KINDER»
BLOUSES

in milatery-style
in leger, blauw en rood

met applicaties

vanaf 14,95
kleine stijging per maat

Waar een wil is, is een weg:
12 maart naar het Jeugdcentrum

lftURGERUJI\E/
STAND

Ondertrouwd:
A. J. A. Wolters en M. J. J. Gotink.

Gehuwd: J. M. van der Linden en M. A. G.
Langenhof; D. F. J. Stijl en C. M. van den
Broek; H. E. Gosselink en H. M. Smit.
Overleden: F. H. Klein Nengerman, 66 jaar;
G. J. Visser-Dollekamp, 89 jaar; H. Win-
kels, 77 jaar.

Koerselman
cassettes P1! f

Z I L V E R W I T KDCLSTAAC

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komt aan de orde:

1. Het landgoed Vorden;
2. Spreekuur wethouder Bogchelman.

Ad 1.

HET LANDGOED VORDEN
Het is alweer enige tijd geleden, dat in het
Gemeentenieuws iets uit de doeken werd
gedaan over de plannen, welke de „Stich-
ting Het Geldersch Landschap" heeft met
het in verval geraakte landgoed Vorden.
Het zal de oplettende wandelaar niet zijn
ontgaan, dat de Stichting niet heeft stilge-
zeten. Alle bospercelen zijn nagekeken en
waar nodig zijn zieke, dode en onderstan-
dige bomen verwijderd.
De door het houttransport soms beschadig-
de paden en wegen zijn hersteld, waarvan
onder andere het prachtig te bewandelen
en te befietsen „Knopenlaantje" een goed
voorbeeld is. Waar nodig werden paden
opengesnoeid en sloten geschoond. De Lo-
dewykslinde kreeg een intensieve boomchi-
rurgische behandeling en kan weer vele
tientallen jaren een groen monument vor-
men nabij het kasteel.
Een stukje historie werd in het leven ge-
roepen, door hout te kappen ten gunste van
de zichtlaan vanaf het kasteel richting
Waarlerweg. Het gedeelte tussen het kas-
teel en de veengoot geeft nu reeds te zien
hoe uniek een langgerekte doorzichtstrook
het omringende bos maakt. Met behulp van
een bulldozer werd het terrein nabij het
kasteel geëgaliseerd en daarna ingezaaid
met gras. Slagbomen en borden werden ge-

plaatst om te garanderen, dat rustig wan-
delen en fietsen mogelijk bleef in dit afwis-
selende bos. Op enkele boerderijen werden
nieuwe daken aangebracht.

Wat gaat er nog meer gebeuren?
Natuurlijk staan er nog vele plannen op
stapel, die wegens de beperkte financiële
middelen der Stichting slechts in een reeks
van jaren uitgevoerd kunnen worden. In de
komende maanden zal een halve hektare
naaldhout worden geveld, dat zwaar van
stormen en achterstallig onderhoud te lijden
had. Nadat het terrein plantklaar gemaakt
is, zullen er in de toekomst loofbomen voor
teruggeplaatst worden.
Het gedeelte van de zichtlaan tussen de
Veengoot en de Waarlerweg zal aangeslo-
ten worden op de nu reeds vrijgestelde laan,
zodat een historisch gegeven weer werke-
lijkheid wordt en tevens een grandioos uit-
zicht wordt verkregen.
Nabij de hoeve de „Horsterkamp" wordt een
houtwal gekapt, die weer ingeplant zal wor-
den met diverse loof houtsoorten. Zo op het
eerste gezicht een wat merkwaardige zaak.
Loofhout kappen en daarna de situatie her-
stellen! Kenners weten echter, dat de hui-
dige bomen behoren tot de gevreesde vogel-
kers-familie. Een houtsoort, die door zijn
agressieve optreden iedere andere boom,
struik en plant het leven zuur maakt en
doet verdwijnen. En bovendien nog een an-
dere nare eigenschap heeft: uitzaaien. U
zult de medewerkers van de Stichting dan
ook nog vele malen bezig zien met het uit-
trekken van jonge prunus-boompjes, die
trachten terreinwinst te maken.

i Verder zal in de direkte omgeving van
j „Jachtlust" een bescheiden laan ter weers-

zijden van het pad worden geplant. Aange-
zien hier forse beuken gebruikt zullen wor-
den, bestaat binnen enkele jaren weer de
gelegenheid het knopen van jonge twijgen
ter hand te nemen.

En nu nog een verzoek
U ziet dat alles in het werk gesteld wordt
om het landgoed Vorden weer in een goede
staat te krijgen, zodat het tot in lengte van
dagen een funktie kan hebben voor de Vor-

j dense bevolking. Van de zijde van de Stich-
ting wordt dan ook op haar wandelende en
fietsende ,,gasten" een beroep gedaan, zich
te houden aan de spelregels, vermeld op de
bekende groene borden. Juist het klande-
stien met een paard of brommer door het
bos „glippen" of de hond eens even de ge-
legenheid geven te „jagen", verstoren in dit
kwetsbare en vogelrijke bos de rust op on-
toelaatbare wijze.
Op de genoemde borden is duidelijk aange-
geven, waar een mogelijkheid is geschapen
de hond onaangelijnd (maar uiteraard niet
jagend buiten de paden) bij zich te hebben.
Een ieder, die het landgoed Vorden ter har-
te gaat zal geen moeite hebben met het res-
pekteren van het bovenstaande.

Ad 2.

SPREEKUUR WETHOUDER
BOGCHELMAN
Wethouder Bogchelman houdt woensdag 3
maart a.s. spreekuur van 13.30 tot 14.30
uur.

Ieder begin
is moeilijk
Nu wij een nieuwe bezorger hebben
voor de wijk Denkers, vragen wtf u
beleefd om uw medewerking. Het kan
zijn dat onze nieuwe bezorger, Frans
Burger, al de adressen nog niet weet
te vinden. Mocht u echter geen Con-
tact ontvangen, stelt u zich dan in
verbinding met hem. Zijn adres is Ju-
lianalaan 12, telefoon 2336 of aan het
kantoor van de drukkerij Nieuwstad
12. Bij voorbaat hartel i jk dank.

Redaktie

Wilt u weer eens ouderwets plezier?
Vordens Toneel zorgt op 12 maart voor
het vertier

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
JEUGDDIENST
A. s. zondagmorgen is er een Jeugddienst in
de Dorpskerk.
De leden van de jeugddienstcommissie zul-
len het onderwerp inleiden: O God, . . . . .
waarom ?
Een zucht, die vaak geslaakt wordt, als er
iets verschikkelijks gebeurt in het leven.
Haalt dat wat uit? Komt er op ons „waar-
om?" ooit een antwoord?
Moet een mens in de tegenspoed berusten
of zich er alleen door heen slaan? Op die
vragen zal ds. Veenendaal, die de dienst
leidt, in de preek nader ingaan. Er word-
dej^moderne, ritmische liederen gezongen,
d^^keer met begeleiding van het electro-
^^ • • • ' orgel. Het Vordens Jeugdkoor ver-

leent z'n medewerking (zang met gitaar-
begeleiding). En vanzelf srpekend is er voor
ieder een gedrukte orde van dienst. Hier
warden veel jongeren verwacht, maar ook

zijn van harte welkom.

GEBEDSDIENST VOOR GEWAS EN
ARBEID
In het Kerkblad van de Herv. kerk te Vor-
den staat ook vermeld de Gebedsdienst voor
gewas en arbeid op volgende week woens-
dagavond 9 maart, vanouds de Biddag voor
gewas en arbeid.
Aan deze Gebedsdienst in de Herv. dorps-
kerk hopen mee te werken: Het Jeugdkoor
en een groep kinderen van de Zondags-
school. Ook enkele gemeenteleden zijn ge-
vraagd aan deze bizonder dienst te willen
meewerken.
Tijdens deze gebedsdienst zal opnieuw ge-
start worden met de bekende, landelijke ak-
tie: ,Gast aan tafel', voor de blijvende voed-
selverbetering in de arme landen.

ZENDINGSAVOND
A. s. donderdag 3 maart, wordt in de Voorde
een Zendingsavond gehouden.
Spreker: ds. J. Visser, Zendingspredikant
op Sulawezi (Celebes), Indonesië. Iedereen
is hartelijk welkom.

WERELD (VROUWEN) GEBEDSDAG '77
De internationale en interkerkelijke wereld-
vrouwengebedsdag op de eerste vrijdag in
de Lijdenstijd valt dit jaar op vrijdag 4
maart.
In ons land, in onze gemeente zijn ook de
mannen hartelijk welkom.
Het thema is: „Daadwerkelijke liefde".
De basis-lithurgie komt dit jaar uit Oost-
Duitsland.
De opbrengst (van de lithurgieën en van
de te houden kollekte), zoals gebruikelijk
ten dele bestemd voor zending en missie,
gaat ook weer mede naar het land van de
vrouwen, die de lithurgie samenstelden en
komt nu ook het werk van ds. A. E. Ruys
van de Nederlandse gemeente in Berlijn ten
goede.
Voor Vorden en omgeving zal de gebeds-
dienst op genoemde avond (vrijdag 4 mrt)
gehouden worden in de Herv. dorpskerk.
Graag geven we, op verzoek, dit bericht no-
digend aan u allen door.

HET NEDERLANDS BIJBELGENOOT-
SCHAP
Van de plaatselijke afdelingen van het NBG
ontvingen wij het volgende bericht: Lang
geleden was er in Vorden een afdeling van
het Nederlandse Bijbelgenootschap. U weet
wel: dat is die wereldomvattende organisa-
tie, die zich o.a. bezig houdt met het verta-
len en uitgeven van de Bijbel. Nu, deze
afdeling Vorden sliep langzaam maar zeker
in. Men hoorde er niets meer van. Men zag
alleen die (vervelende?) acceptgirokaarten
(waarover later meer) op de deurmat rol-
len. Maar, we zijn ontwaakt, we zijn er
weer: een geheel nieuwe, frisse afdeling van
het NBG. Wie wil met ons meedoen, wie
wil ons af en toe bijspringen met raad en
of daad? Iedereen is welkom. Meldt u dan
bij het secretariaat van het NBG, afdeling
Vorden: Mevr. E. A. E. te Winkel- Wolters,
Schoolstraat 17, Vorden, telefoon 1344. Tot
voorzitter is gekozen de heer A. Luichies,
Het Hoge 52.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 6 maart: 10.00 uur ds. J. Veenen-
daal, jeugddienst; 19.00 uur ds. H. C. Kra-
nendonk (Warnsveld)
Woensdag 9 maart (Biddag): 19.30 uur ds.
J. C. Krajenbrink gebedsdienst m.m.v. het
jeugdkoor en groep zondagsschool

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 6 maart: 10.00 uur ds. J. B. Kuhle-
meier bidstond voor gewas en arbeid;
19.00 uur ds. G. O. N. Veenhuizen (Zutphen)

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur (crè-
che) ; woensdagavond 19.30 uur

RJK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur (Hoog-
mis); dinsdag om 19.30 uur en vrijdag om
8 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrfldag 18 uur tot zondag 23 uur:
dr. Vaneker, Zutphenseweg 58, tel. 2432
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bjj de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur

WEEKEN U-, AvOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

Zaterdagmorgen 12.00 uur tot maandag-
morgen 7.00 uur dr. J. Wegohedaeir, tel. 1566

De daarop volgende week:
's Avonds 7.00 tot 's morgens 7.00 uur
dr. J. Wegchelaer, tel. 1M6

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. GaUéestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedrecepten

TAPEL.TJE-DEK-JE
Hele maand maart mevr. Takkenkamp, te-
lefoon 1422, gaarne bellen tussen 8 en 9 uur

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politleburo, tel. 1230
of de families Eyerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassdnk) tel. 1332,
gebeld worden

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en vrfldag van 9.00-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrfldag van 9-9.30 uur in de konais-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753n2345

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van dn
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdab-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur
Voor het maken van een afspraak Is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
20934. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gesloten

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 J r.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalf uurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-402220



Schouder
karbonade

Enorme
Stunt-
przen

Donderdag - vrijdag - zaterdag
bij A&O

WITLOF

Donderdag, vrijdag en zaterdag

BLANKE

schitzel
100 gram

{•H
Varkens-
fricandeau
van de ham, 500 gr.

Hips of
bovenbeen
500 gram

HEERLIJKE

rosbief
500 gram

Fijne snijworst
150 gram

Haagse leverw.
150 gram

Ring leverworst
hele plm. 500 gram

Campignonpaté
STEGEMAN 100 gram

Droge worst
250 gram

Dommél-
5 flessen

LITERFLES

Seven Up
van 131 voor .

MARGARINE

Zeeuws meisje
2 pakjes

Haust sprits
pak van 12 stuks

IWni Mars
zak van 259 voor

Mini Milky Way
zak van 259 voor

Mini snickers
per zak

Mini Musketiers
per zak

JAFFA'S HAND-

sinaasappel.
14 stuks

mm
JAFFA'S

Grape Fruits
4 stuks

m
MALSE

andijvie
per kilo

•Nu nog kompleter
modern uitgeruste verkoopwagen voor:

HEERLIJKE VERS

GEBAKKEN VIS EN
VERSE VIS

MOET U ECHT EENS PROBEREN

SUNSILK HAIRSPRAY
van 650 voor

PRODENT TANDPASTA
grote tube van 195 voor

PLUTO HAPKLARE BROKKEN
van 112 voor .

TOM POES HAPKLARE BROKKEN
van 115 voor .

y2 LITER-BEKER

Chocoladevla
van 96 voor

DIEPVRIES

frikandellen
doos van 20 stuks .

MOKKASTAM
nu voor

APPELSTUKJES
5 heerlijke voor

BELEGEN KAAS
500 gram

PORT SALUT
van 163 voor

CROX

halvarine
500 gram

JUS d'ORANGE
KRINGS per fles

KRINGS APPELSAP
van 96 voor

BETUWE TWEEDRANK
perzik /sinas

BETUWE TWEEDRANK
abrik. sinas v. 249 v.

ALLEEN AFGEHAALD:

Grolsch bier
20 pullen (krat)

Appelmoes
literblik

79

79

189

189

1250

HONIG MACARONI
500 gram van 147 voor

SPERZIEBONEN
3/4pot

SPLITERWTEN
500 gram ....

HAK WITTE BONEN
in tomatensaus, % pot

voordelig

Albers - Vorden



UIT ONZE SLIJTERIJ

Vermouth

GANZEBOOM VIEUX
liter 1175
BESSENJENEVER
Korenaer

JONGE JENEVER
Henkes

975

1415
JONGE JENEVER
Korenaer 1170

Geconcentreerde IRISH COFFEE QQR
plm. 12 glazen (aanm. m. heet water) ï/ï/ü

SCOTCH WHISKY
Ballantines .

CITROEN BRANDEWIJN
Florijn

WODKA
Kasakoff

1395
mm
850

Ï295

Aanbiedingen alleen geldig op maandag 8 maart
dinsdag 9 maart en woensdag 10 maart

Magere speklappen
500 gram

Verse worst/saucijz.
500 gram

Verse v lees rib j es
500 gram

289
298
225

Zuurkoolspek
250 gram

Half om half gehakt
ALLEEN WOENSDAG 500 gram ...

Rundergehakt
500 gram

•BOOS

Panklare rode kool
500 gram

Panklare witte kool
500 gram

Golden Delicious
HANDAPPELEN 2 kilo

Aardappelen Bintjes
5 kilo .

SUPERBENZINE
goedkoper dan u
denkt !

Tankstation

KEUNE
Nijverheidsweg, Vorden

Te koop: g. o. h. kinderwagen
B. A. Hoebink, Asterstraat
30 Hengelo Gld., na 17 uur

Biedt zich aan: hulp in de
huishouding, 2 ochtenden
per week. ,
De Boonk 37, Vorden

N.Z. meisje (20 j.) tijd. in
Ned., vlot Ned. sprek. zoekt
voor enkele maanden werk
in Vorden of omgeving voor
hele dagen.
Het Wiemelink 18, Vorden,
tel. 05752-2275

Wie heeft m'n zwarte jopper
gevonden. Verloren op de
speelplaats aan Het Wieme-
link, Gaarne terug te bezor-
gen of bericht ^aan De Stee-
ge 27, Vorden

Te huur gevraagd: stalling
voor motor, liefst omgeving
Vorden. J. Akkerman, H. v.
Bramerenstraat 7, Vorden

DE WITTE SMID
Spuiten van bronnen
voor:
huiswatervoorziening
weidepompen
tuinpompen en bere-
geningsinstallaties

Tussen Lochem en Zutphen

Te koop: konijnen. H. Jan-
sen, Julianalaan 21, Vorden

Te koop gevraagd: g. o. h.
bankstel. Brieven onder nr.
1-1 buro Contact

Te koop: bankstel en salon-
tafel. J. Pardijs, Mosselse-
weg 4, Vorden

Te koop: elektr. badkachel,
2 gaskachels, l 2-zits rotan-
bank, l geiser, l Toyota
1200 coupé.
Het Hoge 14, 's avonds na
6 uur

Te koop: goed onderhouden
caravan Sprite 400, 4-pers.
H. Willems, Stationsweg 20

Te koop: 2e hands fietsen.
H. Kup, Het Elshof 10, Vor-
den, telefoon 2539

M WITTE SMID
^^ landbouwwerktuigen

aanhangwagens
bagagewagens
veetrailers achter
auto en tractor

Tussen Lochem en Zutphen

Te koop: Kip caravan type
Kemphaan, 4 pers. inkl. ge-
heel gesloten voortent met
w. c. -tent. Uiterste prijs
ƒ 1000,—. Te bevr. Vogt-
lander, Vorden, tel. 05752-
1305 na 18.00 uur

Te koop: l- en 2-schaars
ploegen „Goudland".
G. J. Stoltenborg, Polweg 2
Wichmond

LOSSE VERKOOP:
Telegraaf
Alg. Dagblad
Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553

VOORAL UW

Wapen- en Sporthandel

ttttdt do

Zutphenseweg - Vorden

Kun0tget)lttenreparatle

Drogisterij
TEN KATE

Sutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

VOOR PRETTY-MARKT:
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is! U doet
er de zwemklub een plezier
mee. Bel 2528 en het wordt
elke Ie zaterdag van de
maand gehaald

BERT HEIJINK

en

DINY BRUIL

geven u, mede namens hun ouders, kennis
van hun voorgenomen huwelijk op vrijdag
4 maart a.s. om 11.30 uur in het gemeen-
tehuis te Hengelo Gld.
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Hengelo Gld. door
de weieerwaarde heer ds. C. Fortgens.

Hengelo Gld., Wichmondseweg 24
Vorden, Okhorstweg 7
Toekomstig adres: De Heurne 26, Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.00 uur in zaal Concordia te Hengelo Gld.

Heden werd plotseling uit ons midden weggeno-
men, mijn lieve man, vader, groot- en overgroot-
vader

HERMAN WINKELS
echtgenoot van D. Hengeveld

in de ouderdom van 77 jaar.

Vorden: D. Winkels-Hengeveld

A. G. D. C. Winkels
J. G. Winkels-Peters

D. J. Groot Wassink-Winkels
J. Groot Wassink
Alida, Rob

A. J. Winkels en verloofde

Vorden, 26 februari 1977
Almenseweg 40

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Heden overleed zacht en kalm onze beste broer,
zwager en oom

HERMAN WINKELS
echtgenoot van D. Winkels-Hengeveld

in de ouderdom van 77 jaar.

Laren: Fam. R. W. Winkels
Wildenborch: Fam. J. Winkels

neven en nichten

Vorden, 26 februari 1977
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TONEEL-
UITVOER^IG

Komt allen op zaterdag 12 maart
naar het Jeugdcentrum te Vorden.

Dan geeft de toneelgroep

VORDdfe TONEEL
een uitvoermg van het blyspol in drie
bedryven

TOT WEDERDIENST
BEREID
van de auteur P. Mossinkoff.

Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.30
uur.

Kaarten a ƒ 3,— zijn in voorverkoop verkrijgbaar
bij de volgende adressen:
Sigarenmagazijn Boersma, boekhandel Hassink
en Sigarenmagazijn Eijerkamp te Vorden. Tevens
ztjn kaarten verkrijgbaar bij de leden en
's avonds vanaf 19.30 uur aan de zaal.

Bij voorbaat een genoeglijke toneel-
avond toegewenst!

De tennisvereniging

Vordens Tennispark
heeft voor haar leden georganiseerd
een

Duur van de kursus: 2 avonden nl. 16
en 22 maart 1977 in bar-bodega „'t
Pantoffeltje", aanvang 8 uur en za-
terdagmorgen 26 maart 1977 waar in
Apeldoorn het examen wordt afgeno-
men.

De kursus is gratis

Gaarne spoedige opgave voor deelname aan deze
kursus bij G. J. te Brake, Het Jebbink 39, Vorden
telefoon 05752-1863

Volleybal ver. Dash
Wij groeien hard, toch hebben wij nog

plaats voor

MEISJES van 8 tot 12 jaar

voor het

MINI-VOLLEYBAL

Aanmelding op de lessen dinsdagmiddags vanaf
16.30 uur in de sportzaal te Vorden (aan Het
Jebbink) of bij mevr. Van Houte, Brinkerhof 26,
telefoon 1903

GEVRAAGD:

loodgieters
voor burgerwerk en nieuwbouw

TECHNISCH BUREAU

KRAUS
Spittaalstraat 47 - Zutphen - Tel. 05750-13931

/̂ „speciaal

Diverse gekleurde, geruite

DAMES-
BLOUSES

lange mouw

36 t.m. 44

nu 19,50
zolang de voorraad
strekt

IcKiiel en mode

/choolclermcin
rMdhutMtraat t»H567 vonten

GEVRAAGD:

SCHOONMAAKSTER
voor onze kantoren

BOEKHOUDBUREAU
KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 40 - Vorden - Telefoon 1455

PROFIJT
AANBIEDING

KOOPJES
Uit onze koopjeshoek
STAAND DROOGREK VAN TOMADO
met 29 meter drooglengte

van 69,50 voor 54,50

ROLDROOGLIJN „ROLFIX"
van Leifheit met 18,50 meter drooglijn
van 27,95 voor 19,95

PEDAALEMMER

roestvrijstaal van 28,90 voor 19,90

HOBBYBOX van Tornado 9,95
LEPELREK roestvrflstaal met houten

greep van 43,90 voor 33,95

FLESSENDRAGER

voor zes flessen 3,75
AFWASKWAST

geheel nylon van 1,95 voor 1,65
HUISHOUDFOLIE „Glad" 30 meter

plastic folie en extra 15 meter gratis 2,70

BLOEMVERSTUIVER 3,00

HAARKRULTANG „Remington"

met mist van 65,00 voor 45,00

STOOM STRIJKIJZERS vanaf 49,50

KOFFIEMOLEN

voorsnel koffie malen 18,50
ELECTRISCH MES

van „Tefal" van 49,00 voor 39,50

Bezoek onze koopjeshoek
Tientallen koopjes

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 1334



Particulier vraagt
voor belegging be-
woonde huizen te
koop. Brieven onder
letter B aan bureau
Contact, Nieuwstad
12, Vorden.

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. Heuvelink, Metaal-
waren, Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

SUCCES HONDEBROK

ƒ 29,50 per 25 kilo
aan huis bezorgd

HABRY LANGWERDEN
Hengelo (Gld.), tel. 05753-
7258

De grote matenspecialist
Lammers confectiebedrijf
is het voordelige adres vooi
damesconfectie en stoffen
Zonodig wordt naar maat
gemaakt. Zutphenseweg 29
Vorden, tel. 05752-1971

Gardena verticuteerhark
voor 'n mooi, dicht
gazon f.3Z40*

f 29.95
Spear&
Jackson
hobbyspade
voor 't betere spitwerk

UM5- f 17.80
Goed(koop) voor de grond

VAM compost
25 liter\Jtt T 5.75

50 liter f ü^̂  f 8.95

Grandioze Wdkoopfes
Komplete Baco
tuinkassen nu al
vanaf 895.-

NXNN,

Zelf kweken onder glas... in Uw eigen
kas. /
Diverse uitvoeringen en maten, u
numetf200.- tot13QOr

 u

korting.
U krijgt t/m 30 maart een gratis pakket
Welkoop zaden plus 't boek "kas in eigen tuin".

:-:v:-:v:vX-"-:-x-:̂ x^x-:-:o:-x:-y^

Tuinafscheidingen te kust
en te keur
Rietmatten,
rietplaten,
golfplaten,
vlechtschermen,
sierhekken,
pergola's,
halfronde' palen, Vil

gaas, enz.

Welkoop
i voor de
'grote

HENGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

ragebol, dweil,
stofdoek enz.

iii m •

Voordeel voor de vrouw!

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop a.s. maandag 7 maart

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motor overalls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politie jassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte iongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W. VEENSTRA EN ZN - VARSSEVEID
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utpheiiscwoR . Vorden - Telefoon 05752-1514
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TA Autobedrijf
Bennie Wenting biedt 1
TOYOTA Corolla 1200 coupé
TOYOTA MK 11 2000
TOYOTA Carina de luxe

TOYOTA TOYOTA

|

e koop : g
1974
1972

.. 1974 2
TOYOTA Corolla 30 Hardtop coupé 1976 £
TOYOTA Carina 1600 de Luxe 1976 <

CITROEN 2CV4 2 st 1971 tr
FORD 1600 L 2 stuks
OPEL KADETT Station
PEUGEOT 404 Diesel
SIMCA 1301 Sp
CITROEN 2CV4
CITROEN 2CV4

1973 >•
1971 H
1970 <

. 1972 fc

. 1975 5:
1975 I-

Zolang de voorraad strekt nog

40% KORTING m
op alle SHELL BANDEN
Gratis montage en balanceren o

BENNIE WENTING |
OFF. TOYOTA-DEALER H|
Spalstraat 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

HYPOTHEKEN
DROOMT U OOK VAN EEN EIGEN
HUIS?

WIJ HELPEN U AAN GELD !

NUTSSPAARBANK
Dorpsstraat 15

DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

GEEN AFSLUITPROVISIE

ZOJUIST ONTVANGEN:

tweezijdig draagbare

doorgestikte stof
voor hesjes, jakjes e.d. in verschillen-
de dessins

AMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Hengelo <gid.>
tel.O5753~1461

Dansen
6 MAART

Musketiers
nu overal

airconditioning

Bal voor gehuwden zaterdag 19 maart a.s. orkest Take it Easy

bespreek tijdig uw plaatsen, telefoon 05753-1461

KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTSTI

Philips kleuren T.V. 1828,-
EEN GREEP UIT ONS GEWELDIG
ASSORTIMENT !
AL ONZE PRIJZEN INCL. B.T.W.

NORDMENDE 67 cm
incl. afstandsbediening 1798,—
BLAUPUNKT 67 cm 1798 —
TELEFUNKEN 67 cm 1788,—
SCHAUB-LORENTZ 67 cm 1848,—
GRAETS 51 cm 1298,—
Zwart-wit TV's vanaf 298,—
Stereo radio's incl. boxen v.a. 348,—
Radio-cassetterecorders v.a. 148,—

In onze afdeling land- en tuinartikelen alle soorten gaas, puntdraad, draad-
materialen, weidepalen, kruiwagens, bloembakken etc.

Motorgazonmaaiers vanaf ƒ 248,—

In onze afdeling gereedschappen Haakse slijpmachines 2000 W. ƒ 298,—

Boormachines incl. standaard compleet in tas ƒ 98,—

Betonmolens 120 Itr. vanaf ƒ 398,—

Diepvrieskasten
298,-

MIELE v WASAUTOMATEN
BIJ ONS DE LAAGSTE PRIJS ! Wasautomaten

5 jaar garantie
120 Itr. vanaf ..

luim

Diepvrieskisten

| Koelkasten
5 jaar garantie
150 Itr. vanaf .

T AEG Prinses S.L. ..
Bauknecht 4704 S.
Bauknecht W.A. 600
Droogtrommels v.a.

1048,
548,
628,
298,

0 Vaatwassers vanaf 698,—

Bosch 210 Itr 548-
Bauknecht 460 Itr 798,-
Esta 300 Itr 528,-
AEG-Linde 220 Itr 498,-

AEG BOVENLADER 728,-
BOSCH INBOUWAPP. bij ons 25% KORTING

Hilton 300 Itr. 578,—

REMINGTON-
ARTIKELEN BIJ ONS
30 % KORTING

Beschikt u niet over voldoende
kontanten,
financiering mogelijk!

Dubbeldeurs koelkasten
Bauknecht p.d. 3011 828,
Bauknecht p.d. 2601 778,

Afzuigkappen
met 3 snelheden

vanaf 985'

LET OP ONZE PLUSPUNTEN:

Grote keus - lage prijs - vlotte levering.

— Eigen servicedienst.

Dag- en nachtservice op diepvriezers.

Onze wagens zijn uitgerust met mobilofoon.

— 24-uurs service op wasautomaten etc.

Vakkundige reparaties en aansluitingen.

Eigen onderdelenmagazfln.

Wij staan 365 dagen voor u klaar.

Voor geregistreerde handelaren speciale
condities.

dijkhofr
LET OP ALLEEN IN:
ZWOLLE - VAN KARNEBEEKSTRAAT 111, TEL. (05200) 14385
TEUGE - OUDE WBZEVfLDSEWEG 26, TEL. (05763) 551 - STORING 569
LOCHEM - PRINS BERNHARDWEG 2, TEL. (05730) 3531
RUURLO - BARCHEMSEWEG 40 - TEL. (05735) 1461

KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20—40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTSTREEKS 20-40% KORTING — KOOP RECHTSTI



Donderdag 3 maart 1977

39e jaargang nr. l TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Veilig Verkeer Vorden op de bres voor
voetgangers en fietsers
Tijdens de jaarvergadering van de afdeling Vorden van Veilig Verkeer bleek uit het
jaarverslag van sekretaris J. J. van Dijk, dat de verlichtingskontrole waaraan alle Vor-
dense garagehouders voor de tiende maal in suksessie geheel belangeloos mee-
werkten, ook dit jaar een groot sukses is geworden. Daarnaast mocht het ogentest-
apparaat zich in een bijzondere belangstelling verheugen.

De vergadering stemde in met het nieuwe
parkeerbesluit van de gemeente Vorden en
hoopte voorts dat dit spoedig gevolgd zal
worden door duidelijke voorschriften voor
wat betreft het uitzicht op de hoeken en we-
gen.
Wat betreft de kwestie fietspaden langs de
Ruurloseweg, een reeds jarenlang slepende
tragedie; heeft de konsulent van de VVN
voor verkeersonveilige situaties zich thans
ingezet, waarbij de afdeling op het voor
haar hoogst te bereiken plan is gekomen.
Aan Rijkswaterstaat is verzocht op korte
termijn maatregelen te nemen die de ver-
keersveiligheid met name ten aanzien van
voetgangers, fietsen en bromfietsen verho-
gen.
Het nieuwe begrip „woonerven" met de
daaraan verbonden konsekwenties vormden
een punt van bespreking. Dit temeer daar
het hierbij niet gaat om een enkele straat
maar om een komplex van wegen in be-
paalde wijken.

j Tengevolge van grote uitgaven voor de di-
verse akties en aanschaffing van materiaal
moest de penningmeester een flink tekort
vermelden, dat uit de reserves kon worden
opgevangen.
In het bestuur van de afdeling Vorden
kwam geen wijziging. Van het dagelijks be-
stuur van de afdeling is de samenstelling:
A. de Roode (voorzitter), Joh. J. van Dijk
(sekretaris), F. J. Wolsing (penningmees-
ter).
De verkeersproef voor de leerlingen van de
vijfde klassen van de Vordense basisscho-
len zal plaatsvinden op dinsdag 22 maart.
Met de uitvoering hiervan zal de jeugdver-
keerskommissie zich ook nu weer belasten.
Voor de geplande verkeerscodekursus gaven
zich tot nu toe slechts zeven deelnemers op
een te gering aantal om deze kursus te
houden. Overwogen wordt om te komen tot
een ledenwerfkommissie. Een aantal gedane
suggesties zullen nader worden bekeken en
uitgewerkt.

Ken van de praalwagens die in de optocht van De Deurdreajers meereden.
Gebouwd door een viertal jongens van de, Kranenburg (Paul Zents, Hans Bos,'
Hubert Schroër en Guus Lebbink). Gebouwd op een deel, van eigen zakgeld en
met de soepele medewerking van een hout- en verfleverancier. Want in de dagen
voor het karnaval helpen we elkaar om er samen een goed feest van te maken.
En zo is deze vrolyke wagen een symbool van de goede geest die in de koude
februari-dagen door ons dorp waait en die dingen mogelijk maakt, waar mensen
in andere plaatsen toch wel een beetje jaloers op zijn.

(bulten verantwoordelijkheid der redactie)

Geachte meneer Leestman,
Uw stukje in Contact, betreffende die feest-
feestcommissie is mij uit het hart gegre-
pen. Ik ben het volkomen met u eens, dat
de samenstelling van die commissie niet
goed is.
Het lijkt veel op een middenstandsaange-
legenheid en wat dunkt u daarvan: één
vrouw met dertien mannen. Wat een grove
discriminatie voor de Vordense vrouwen.
Zijn al die andere Vordense vrouwen te
licht bevonden.
U schrijft, dat ze de agrariërs vergeten
hebben, maar volgens mij hebben ze meer
vergeten.
Als het werkelijk een feest moet worden
voor de gehele bevolking, dan moet ook
zo'n commissie uit de hele bevolking wor-
den samengesteld. En dan wil ik met name
de jeugd niet vergeten en vele andere groe-
pen.
In Contact van vorige week staat: Als uit-
gangspunt bij de voorbereiding van de fes-
tiviteiten stelt de commissie, dat de totale
bevolking hierbij betrokken moet worden.
Ja daar is bij een dergelijke voorbereiding
heel veel werk aan verbonden en daar is
die totale bevolking als trekpaardje dan
wel goed voor.
Zo gaat het bij ons in Vorden.
H. W. Offereins, Nieuwstad 29, Vorden.

Vogelsport
Op de kampioenstentoönstelling van konfl-
nen, hoenders en dwerghoenders van de pro-
vincie Gelderland, welke tentoonstelling is
gehouden te Oosterbeek wist het jeugdlid
van PKV Vorden te weten Anke van Heer-
de met een klein zilver licht geel kampioen
te worden met 18 punten.
Tevens had ze met een klein zilver licht
zwart 16 punten.

10 sept. Acht-
kastelenmarahon
De ledenvergadering die de Vordense rijver-
eniging De Graafschap in hotel Bakker
hield, was zeer goed bezocht. Voorzitter J.
Norde maakte gewag van een prettig jaar

met een geslaagde kastelenmarathon en
convoursen. Hij maakte bekend dat de kas-
telenmarathon dit jaar op zaterdag 17 sep-
tember op het landgoed Kiefskamp gehou-
den zal worden. Speciaal voor de jeugd zal
er dit jaar een tweedaagse tocht gehouden
worden.
Uit het jaarverslag van sekretaris R. Groot
Nuelend bleek dat de vereniging thans 80
leden telt. In het jaarverslag werd voorts
melding gemaakt van de prestaties van B.
Wagenvoort die inmiddels tot de nationale
top is doorgedrongen. De heer G. Wunde-
rink werd dank gebracht voor zijn goede
begeleiding bij de wedstrijden van de po-
nies. Penningmeester W. Groot Nuelend kon
een klein batig saldo melden.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftre-
dende leden mej. Dolleman en Joh. Norde
bij akklamatie herkozen. Ben Wagenvoort
zal voortaan als instrukteur van de vereni-
ging gaan fungeren.
Ter afsluiting van het seizoen 1976-77 zul-
len er op zondag 13 maart in de manege
De Gompert te Hengelo onderlinge wedstrij-
den worden gehouden.

Vordens Toneel rekent op u op 12 maart

Diskussie-avond
NCVB
Dezer dagen hield de afdeling Vorden van
de NCVB in hotel Bakker een ledenverga-
dering. Voor deze avond was geen spreker
uitgenodigd maar behandelden de dames de
diskussienota „In gesprek met de tijden van
de NCVB". Deze nota is geschreven naar
aanleiding van het boek ,,Einde of nieuw
begin" van prof. Boerwinkel.
De dames Moes en Te Roller van de NCVB
hielden voor de pauze een inleiding over
het onderwerp. Na de pauze volgde een ge-
animeerde diskussie.

U komt toch ook op 12 maart naar het
Jeugdcentrum?

Klachten over
centrale antenne
Een 40-tal bewoners uit plan Boonk hebben
bij het kollege van B&W te Vorden klach-
ten ingediend over het centrale antenne-
systeem. In een schrijven stelt de aktie-
groep dat de televisie zowel links als rechts

schaduwbeelden vertoont. Men heeft door
erkende reparateurs een onderzoek laten in-
stellen, die tot de konklusie zijn gekomen
dat het wel degelijk aan het centrale anten-
nesysteem ligt en niet aan de toestellen.
Op grond van de gemeentelijke regeling
dient de geluids- en beeldapparatuur te wor-
den aangesloten op het centrale antenne-
systeem van de gemeente. Genoemde rege-
ling heeft namelijk een verbodsbepaling
voor het plaatsen van eigen antenne-appa-
ratuur (buitenshuis) ten behoeve van ont-
vangst signalen, aldus de aktiegroep in het
schrijven aan het kollege.
Van de heer J. van de Broek (direkteur
gemeentewerken) en B. Bekman kregen we
desgevraagd te horen dat de klachten van
de bewoners uit plan Boonk grondig zullen
worden onderzocht. Dat er plotseling een
40-tal personen „minder" beeld hebben von-
den beide heren wel wat overdreven, aange-
zien tot dusver incidenteel slechts een
klacht bij het gemeentebestuur is binnen-
gekomen. Men is voornemens bij de betrok-
ken personen zelf een kijkje te nemen.

Heeft u 12 maart al genoteerd in uw
agenda?

Winterinspektie
ru nd veesta m boek
Bij de onlangs gehouden winterinspectie van
het Ned. Rundvee Stamboek in het gebied
van de Pokvereniging De Wiersse werden
door Inspecteur de heer A. Landeweerd, die-
ren van de volgende eigenaren ingeschreven
L. W. Harkink: Sof ie met b 77 S; H. J.
Arendsen Raedt: Anette met b plus 81 S,
Anke met b plus 80 S, Alma met b plus
78 R; G. J. Bannink: Lianne met b plus
81 S, Netha met b plus 81 S, Norma met
b plus 81 S, Sita met b plus 80 S, Marjo met
b plus 79 S, Orgeltje met b 78 R, Diana met
b 78 S, Susan met b 77 S, Thema met b
76 S; H. J. Valkeman: Juliana 13 met b
plus 81 S, Mina 27 met b plus 80 S, Antje
9 met b plus 78 S, Mina 29 met b 78 S;
H. J. Vruggink: Coba met b pus 80 KSe„
Richard met b voorlopig; G. H. Hakken:
Maaike met b 78 S; G. J. Kamperman:
Juliaantje met b plus 81 R, Beppie met b
plus 80 R, Marijke 2 met b plus 80 S, Her-
mien met b 79 S, Elsje 2 met b 78 R en
Nellie l met ib 77 S; H. Mombarg: Paula 14
met b plus 81 S, Kato met b plus 81 S,
Annie 19 met b plus 80 S, Ciska 5 met b
77 S en Annie 21 met b 76 S.

Door de heer J. W. Nieuwenhuis, inspec-
teur van het N.R.S., worden tijdens de win-
terinpectie van de volgende eigenaren, die-
ren ingeschreven: Koeien: B. H. Koning, Al-
men: Anja 11 b plus 80, Leent je 16 b 77,
Ruth 2 b 78; D. J. v. d. Horst: Anita 2
b plus 80 KS, Anita 4 b plus 80, Terrie b
plus 80; A. Ruiterkamp: Colien b 78, Dora
b 78, Roza l b 76; D. Pardijs Almen, Elly
14 b 77; M. Kornegoor Vorden: Elly 2 b
plus 80; Elly 3 b 79; A. Th. Zents: Magda
b 78; Roza b plus 81, Grada b 77; M. Kor-
negoor: Cora 4 (b 78, Marjolein b 76; Joh.
Wentink: Saskia b 75; G. Smeenk: Grietje
2 b 79, Grada l b 78, Nelly b 77, Thineke
b 77,' Anna b 75; J. v. Amstel: Sjoukje b
plus 80, Roeli b 78, Catrien b 76; J. W.
Bijenhof: Gusta 73 b 77; L. Groot Bramel:
Gerda 29 b 76 R, Mathilda 3 b — 73, Ro-
za b 77 R; L. Gotink: Pasja b 79, Ogera b
78, Olije b 78;J. Arfman: Dora 72 b 76,
Louise b 77, Pleentje b 77; H. Regelink:
Annie 11 b 79, Deci tb 78; G. A. Gotink,
Warnsveld: Loesje b plus 81, Nardie b 77,
Alies b 78, Lies b 76, Trix 2 b 77, Leida b
77 R, Marijke b plus 80, Anja b 77, Els b
78, Saskia b plus 80, Roelie 3 b 79, Mia b
78; D. G. Wesselink Vorden: Ansje 6 b
plus 80; H. J. Rietman Warnsveld: Bet b
75, Bles b 78, Dora b 77 R; E. J. ter Ma-
ten Vorden: Truus b 79; K. Hietbrink: Elly
37 b 78, Betsie ib plus 81 R, Agnes b 78 R,
Heidie 2 b 77 R, Jenniy 5 b plus 80; M. J.
Lebbink: Lize b 78; G. Harmsen: Liesbeth
4 b plus 80, Gusta b plus 80 KS, Maaike
b 75 R, Maartje b 77, Liesbeth 3 b 77, Door-
tje b 79; D. Holtslag: Erna 2 b 77, Ellie b
plus 80; G. A. Regelink: Bora b 76, Derkje
b plus 80 R, Annie b 76, Roosje b 77; M.
Regelink: Ida b plus 81 R, Ida b 78, Carla
b 77 R, Walda b plus 80 R, Gerie b 75 R,
Janneke b 79, Doortje b 75; Gebr. Klein
Gotink: Witje b 79 R, Witje 2 b 76; Th. M.
Deunk: Greet b plus 80 R, Flora 8 b plus
80 R, Beatrix 2 b 78 R, Roosje 15 b 77 R,
Dies b 76; R. J. Kornegoor: Tonia b 78,
Nolke b plus 80, Berendien 2 b plus 82; H.
Boenink: Inmolda b 77, Birwalda b 79, Be
linda b 75; E. H. M. Looman: Annie b 77,
Carla b plus 81; D. W. Bargman: Gretha
35 b plus 80, Gina 22 b 77, Ruth 86 b 78,
Ruth 74 b 78; D. J. Tjoonk: Voltera b 77.
Stieren: D. W. Bargman: Spieker Boris b —
voorl.; Marco b voorl., Gebr. Klein Gotink:
Simon b 76 def., M. Regelink Vorden: Daan
b voorl., Joh. Rietman Vorden: Roza van
Thqrwald b plus 81 def., C. G. Vliem Vor-
den: Manus b 79 def., H. J. Rietman Warns-
veld: Frits b voorl., L. Groot Bramel Vorden
Iwan b — voorl., M. Kornegoor Vorden:
Gustaaf 2 b 78 def.

Vordens Toneel maakt geen onderscheid
wij zijn voor iedereen „tot wederdienst
bereid"

Poppenkast in de
bibliotheek
In de bibliotheek te Vorden wordt elke
woensdagmiddag voor de kleuters een half
uurtje voorgelezen. Volgende week woens-
dag 9 maart wil men de kleuters verrassen
met een poppenkast. De gedachten gaan uit
om in de toekomst meerdere aktiviteiten,
naast het voorlezen, voor de kleuters te ont-

plooien.

BI'J ONS IN VORDEN
,,ls Gart-Jan neet in huus?"
„In huus neet maor wel bi'j huus, hee is met d'n trekker nao ut vennegat
um wat dood holt en olde rikkespöste op te halen", zei zien vrouw waor 'k
ut an evraogd hadde.
Gart-Jan is in de wiete nog iets femilie van ons en woont achter in de Net-
telhors, zo tegen ut borkelose an. Zien warkelukke name is te Geersman,
maor wi'j zekt altied: Gart-Jan uut Nettelhors.
„Moe, dan zuuk ik um wel effen op. Met zo'n zachten zaoterdag is ut völs
te mooi um binnen te zitten."
,,1'j doot maor, dan loop i'j mien ok neet veur de vuute", was ut bescheid
van Diene, Gart-Jan zien vrouw. Begriepelijk want de grote kokken mos nog
un zaoterdagse beurte hemmen, da's daor die kante uut nog zo ut gebruuk.
Diene is wel un heel anderen as Gart-Jan, volle bi'j-de-hanter en venemstug-
ger, soms mien net te. As i'j an Gart-Jan vraogt hoo kom i'j zo an eur, zeg
e: „Och too'k met eur ging trouwen hef eur vader mien un koe en un var-
ken beloafd maor de koe hef e zelf ehollen".
Un kleinen keffert van un hond maken ut mien makkeluk um Gart-Jan te
vinnen, hoowel ik um haos neet weer kennen. De oldste klere dee hee had
können vinnen had e um dé hoet hen hangen. Dat had e ok wel neudug, ut
holt was allemaole gruun uuteslagen of half verot en dan wet i'j wel hoe'j
d'r uut komp te zien. ,
„Help mien maor effen", begon Gart-Jan too hee mien zaog.
„Ik dank ow de koekkoek, met mien goeie klere an. Waor wi'j eigenluk met
den pröttel hen?"
„Wi'j hebt hier m de buurte met Paosen altied un groot vuur. Un maond
veur tier beginne wi'j al zo'n betjen ut grei d'r veur an te sleppen."
„Maor dan mo'j um nogal veurda'j un betje bi'j mekare hebt."
„Oh, dat volt bes met, wi'j bunt met un helen trop, iederene an dizze kante
van ut darp help t'r an met. Den enen hef t'r wel meer tied veur as den
anderen, maor allemaole doet zee d'r wat an. A'j un paar man hebt die de
leiding hebt en de anderen d'r warm veur wet te maken, dan kump ut paos-
vuur d'r wel te staon."
„Zo zuutjesan is ut hier un aardugge attraksie ewodden waor un hoop volk
nao kump kieken, 't Mag dan van oldsher un lentevuur van de germanen en
daorumme un heidens gebruuk wean, wi'j zeet t'r neet meer in as ut in ere
hollen van un tradietsie, zonder bi'jgeleuve."
„Now, a'k in ut voddense darp komme za'k ut wel us tegen een of anderen
van de VVV zeggen. Meschien kriege wi'j dan ok nog us un groot paosvuur.
Want dood holt en ruumte veur zo'n vuur he'w nog zat bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

Nfeuwe Amrobank
wordt vrijdag a.s.

De^pening van het nieuwe Amro-bankge-
bouw zal vrijdag 4 maart in Vorden niet on-
opgemerkt voorbij gaan. Nadat de distrikts-
direkteur Mr K. J. Glaser de genodigden zal
hebben toegesproken, zal burgemeester Mr
M. Vunderink de officiële opening voor zijn
rekening nemen. Tijdens de receptie zal de
nieuw opgerichte kapel van de muziekver-
eniging Concordia op het pleintje voor de
bank zijn beste beentje voorzetten.
Zaterdag 5 maart zal de jeugd van Vorden
volop aan zijn trekken kunnen komen. Ge-
zeten in een Rolls Royce zullen de bekende
stripfiguren Olivier Bommel en Torn Poes
een rondrit gaan maken door het dorp, voor-
afgegaan door de drumband met majorettes
van de muziekvereniging Sursum Corda. De
route van deze optocht is als volgt: Amro-
bank, Dorpsstraat, Stationsstraat, Burg.
Galléestraat, Het Wiemelink, Mispelkamp-
dijk, Het Vaarwerk, De Steege, Het Jeb-
bink, Burg. Galléestraat, Amrobank.

EXPOSITIES VAN VORDENAREN

Om een speciaal cachet aan deze opening te
geven heeft de heer A. Schipper, direkteur
van de vestiging in Vorden, een expositie
georganiseerd van vier Vordenaren, welke
wordt gehouden in de hal van het kantoor.
Zo zal de heer Korenblik laten zien wat er
allemaal gemaakt kan worden van pitriet.
Men zal kunnen genieten van een stuk
„mandenmakerswerk". Aannemer A. Bosch
zal zijn zelf gemaakte natuurstenen tonen.
In een vitrine zijn deze kunststenen uitge-
stald. Het echtpaar Colenbrander (keramis-
ten) zal iets laten zien van hun pottenbak-
kerswerk (zij hebben ook o.a. de spaarvar-
kens gemaakt voor de Amro). Mevrouw
Welzenis zal exposeren op het gebied van
naaldwerkkunst.
Voor de kinderen in Vorden die nog geen
kleurplaat gekregen hebben kunnen voor de
te houden kleurwedstrijd alsnog bij de bank
een kleurplaat in ontvangst komen nemen.
Zaterdagmiddag volgt na afloop van de
optocht een ballonnenwedstrijd. Tevens zal
de jeugd van Vorden bij de Amrobank een
attentie in ontvangst kunnen nemen.
Maandag 7 maart zal een spaaraktie van
start gaan. Bij het openen van een nieuwe
rekening wordt als premie een Vordens pro-
dukt kado gedaan in de vorm van een spaar-
varken uit de pottenbakkerij van Colenbran-
der.

Wilt u lachen, lach dan mee op 12 maart
met Vordens Toneel

Afscheid van
presidente
De jaarvergadering die de afdeling Vorden
van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
in zaal Smit hield .stond voor de laatste
maal onder voorzitterschap van mevrouw
Pelgrum-Rietman. Zij kon deze avond een

flink aantal nieuwe leden welkom heten.

Uit de traditionele jaarverslagen van de se-
kretaresse en penningmeesteresse bleek dat
de vereniging een aktief jaar achter de rug
heeft met als hoogtepunt het zilveren ju-
bileum. De bijeenkomsten die elke maand
door het bestuur worden georganiseerd,
werden bijgewoond door gemiddeld 120 le-
den.

Hierna nam de vergadering afscheid van
voorzitster mevrouw Pelgrum-Rietman en
mevrouw Wolters-Ruesink die beiden niet
herkiesbaar waren. In hun plaats werden
gekozen mevrouw Kornegoor-Garsen en me-
vrouw Wunderink-Rossel.

Na de pauze werd door eigen krachten met
enthousiasme een tweetal toneelstukjes voor
het voetlicht gebracht.

1500 bezoekers
voor Vordens
Boerenleven
De tentoonstelling „Vordens Boerenleven"
welke in de maand februari in de galerie
van de bibliotheek werd gehouden, is een
eklatant sukses geworden. Behalve voor
de expositie was er ook veel belangstelling
voor de avonden die de heren G. van Roekei
en A. G. Mennink resp. hielden over de
landbouw rond het jaar 1900 en de land-
bouw uit deze tijd. In totaal werd „Vordens
Boerenleven" door zo'n 1500 personen be-
zocht.

Vordens Toneel bezorgt u een leuke
avond

Toneelavonden
Medlerschool
Op twee achtereenvolgende avonden nl. don-
derdag 3 en vrijdag 4 maart a.s. zal de o.l.
school Linde (Medlerschool) weer de jaar-
lijkse uitvoeringen geven. Deze zullen plaats
vinden in zaal Schoenaker op de Kranen-
burg waar men een prima toneelakkommo-,
datie heeft.

Voor de pauze brengen de leerlingen het
toneelstuk „Het geheim van de clown" voor
het voetlicht (in drie bedrijven). In het
tweede gedeelte van de avond komen leer-
lingen en oud-leerlingen voor het voetlicht
met een soort aap-noot-mies-spel, waarin
allerlei over de school van vroeger en nu
aan de orde komt.
In verband met de mogelijkheid dat de
Medlerschool wordt opgeheven, daar er
plannen bestaan deze samen te voegen met
de r.k. basisschool op de Kranenburg (te-
kort aan leerlingen) is het misschien de
laatste uitvoering. Men verwacht een groot
aantal ouders e.a. op beide avonden.

De regie van de beide toneelstukken is van-
ouds in de vertrouwde handen van het hoofd
van de school, de heer Hazekamp en zijn
echtgenote.



NIEUWS

VAN DE

KERKEN
VASTENAKTIE DEKENAAT ZUTPHEN
VOOR ZUID-AMERIKA
In het kader van de vastenaktie 1977, die
nu van start is gegaan, zullen de parochies
die behoren tot het dekenaat Zutphen, zich
richten op een onderwijsprojekt in Uruguay.
De twee parochies in Zutphen zamelen geld
in voor de instandhouding van een gemeen-
schapshuis in Rio de Janeiro.
Voor het onderwijsprojekt in Montevideo
moet 25000 gulden op tafel komen. Het
centrum behelst een bibliotheek en een do-
kumentatiecentrum die ten dienste staan
van de onderwijskrachten. Het wordt ge-
leid door een groep christenen die via het
onderwijs hervormingen in het politiek en
sociaal vervallen land willen realiseren. Bij
dragen kan men storten op giro 5850 ten
name van Vastenaktie Utrecht.
Het gemeenschapshuis in Rio de Janeiro
staat in de krottenwijk Jacarepagua. De in-
woners zijn veelal straatarm en werkloos.
Het gemeenschapshuis geeft hen de moge-
lijkheid hun problemen te bespreken. Ook
worden er kursussen gegeven. Men wil pro-
beren 8000 gulden bijeen te krijgen.

Voetbal
EPSE — RATTI 0—0
Ratti l afdeling zondag heeft na een lange
rustperiode wegens afgelastingen en derge-
lijke, zondag eindelijk de schoenen weer uit
het vet kunnen halen. Hoewel in de uitwed-
strijd tegen Epse er wel kansen lagen om de
strijd te winnen, was men met de O — O
eindstand wel tevreden. Immers bij de thuis-
wedstrijd aan de Eikenlaan tegen dezelfde
klub leed men een 6 — l nederlaag.
Het was een spannende wedstrijd met veel
wisselende aanvallen. Ratti kreeg voor rust
een unieke kans maar Frans Wolbrink, die
op het middenveld opereerde, schoot via het
lichaam van de keeper achter. Ook Epse
kwam enkele malen gevaarlijk voor doel-
man Huitink, maar het geluk was met de
groenwitten. Rudi Heuvelink werd na rust
nog vervangen door Martin Overbeek ter-
wijl in de rust Tonny Overbeek werd ver-
vangen door Harry Haverkamp.

In de tweede helft probeerde ook Polman
een treffer te plaatsen maar zijn schot be-
landde tegen de onderkant van de lat. Zo
eindigde de ontmoeting zoals ze begonnen
was: met een dubbelblanke stand.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Programma SV Ratti 5 maart: Ratti l vrij;
CJV'ers 7—Ratti 2; Ratti 3—Almen 5; Eri-
ca 2—Ratti 4; Ratti A—Zutphen A.
Programma SV Ratti 6 maart: Ratti l—
Voorwaarts 1; Be Quick 7—Ratti 2; Ratti
3—Zutphania 5. Afdeling dames: Baakse
Boys l—Ratti 1.

Programma v.v. Vorden 6 maart: Alexan-
dria l—Vorden 1; Vorden 2—SHE 2; Her-
cules 2—Vorden 3; Vorden 4—Dierense B.
3; Vorden 5—Voorst 3; Dierense Boys 4—
Vorden 7; Vorden 8—Oeken 6; Sp. Lochem
8—Vorden 9. Zaterdag 5 maart begint de
kompetiie weer voor de pupillen.

BOSLOOP V.V. VORDEN FIASKO
De moeite die de heren J. Jansen en J. Par-
dijs zich gestroost hebben om voor de leden
van de voetbalvereniging Vorden een bos-
loop te organiseren, is niet beloond. Bij de
senioren kwamen slechts zes personen aan
de start. Als eerste finishte Johan Pardijs
terwijl bij de pupillen zijn zoon Eric als
overwinnaar uit het strijdperk tevoorschijn
kwam.

VORDEN WON MET 8—0 VAN GORSSEL

Het eerste elftal van Vorden heeft de vrije
zondag benut met het spelen van een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen Gorssel. Vor-
den won overtuigend met 8—0.

Dammen
VORDEN WON VAN DOETINCHEM
Voor de viertallenkompetitie van de Gelder-
se dambond speelde DCV tegen het sterke
DVD uit Doetinchem. Dat Vorden over ster-
ke jeugdspelers beschikt bewees de uitslag.
Th. Slütter—B. Okken O—2; H. Grotenhuis
—A. van Kampen 2—0; J. Boudri—K. van
Drumpt 2—0; H. Ruesink—G. Wassink 2—
0. Totaaluitslag 6—2.
Voor de onderlinge kompetitie werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Breuker—
Sloetjes 2—0; Heuvink—Lankhaar O—2;
Ter Beest—Dimmendaal l—1; Hulshof—
Klein Kranenbarg O—2; Esselink—Lamers
0—2.

GOEDE PRESTATIES VORDENSE
JEUGDDAMMERS
De Vordense jeugddammers hebben het uit-
stekend gedaan bij de strijd om het provin-
ciaal kampioenschap. De titel ging naar
Hiensch uit Bennekom. De strijd om de 2e
plaats ging tussen de twee Vordenai^^H.
Ruesink y H. Grotenhuis ten Harkel^Pie-
sink die een punt voor stond op Grotenhuis
moest winnen van Crum uit Lunteren. Het

werd na een fel gevecht remise. H. Groten-
huis had weinig moeite met Huisman uit
Huissen, zodat beide heren op de tweede
plaats eindigden. Hier zal vermoedelijk een
beslissingswedstrijd noodzakelijk zijn om
deel te mogen nemen aan het kampioen-
schap van Nederland. De derde Vordenaar
J. Masselink werd reglementair winnaar
van Drumpt uit Doetinchem, terwijl bij de
aspiranten het talentvolle spelertje Graas-
kamp ook zijn partij in winst wist om te
zetten.

Volleybal
PROGRAMMA DASH
7 maart Hanzehal Zutphen: meisjes junio-
ren Hansa b—Dash b; heren 2a Bruvoc 3—
Dash 2; heren 2b Hansa 8—Dash 3; dames
2 Dash 4—Bruvoc 3.
7 maart sportzaal Vorden: dames promotie-
klasse A Dash l—Isala 2; dames promotie-
klasse B Dash 2—Salvo 1.

Maandag:
Repef, Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Rnpetitie muziekver. Concordla In zaal Smit
ledere maandagavond repetitie Drumband
Concordia
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes en
dames)
Dinsdag:
VoUeytoaltoainiing in bedde zalen van de
Sporthal
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Wïntertraining zwem- en poloclub Vorden
'64 in Eefde ,'it Rflaselt
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish-sohool o.l.v. mevr. Annelies Tflman.

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekvereniging Sparta (kleuters en
huisvrouwen)
FV>liklorische dansgroep De Knupduukskes,
(begin 6 okt.) om de 14 dagen zaal Lettlnk

Donderdag:
Elke donderdag Badmintonclub Flash in
zaal 2 van de Sporthal

Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Donderdagsavond judolessen in de sportzaal
ledere donderdagavond bridgen zaal Bak-
ker.
Elke donderdagavond repetitie Vordens
Kinderkoor.

Vr«dag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Iedere vrijdagavond dammen in de Sporthal
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta (meisjes,
Jongens en heren)
Meisjesklub De Klub van 2o in het Jeugd-
centrum.
Jeugdsociëteit open van 19.30 tot 22.30 uur

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuis verkenners, welpen
Kinderklub De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum;
Gymnastiekvereniging Sparta (jongens)
Jeugdsociëteit open van 19.30 tot 23.00 uur
Zondag:
Jeugdsociëteit open van 20.00 tot 22.00 uur

Maart:
3 Zendingsavond Herv. kerk in

De Voorde
5 Feestavond LR en PC De Graafschap

in zaal Bakker
5 Jong Gelre: Prov. Binnensportdag,

Barneveld
7 Herv. vrouwengroep Linde
9 Poppenkast in de bibliotheek
9 Jong Gelre: Quiz-avond Laren

10 Open bejaardenmiddag in zaal Schoen-
aker te Kranenburg, 14.00 uur

10 Gezamenlijke vergadering GMvL,
ABTB en CBTB Vorden

11 Jong Gelre: Dropping Hotel Bloemen-
daal

12 Uitvoering Vordens Toneel in het
Jeugdcentrum

13 Onderlinge wedstrijden LR en PC De
Graafschap in De Gompert, Hengelo G.

14 KPO/CDA-avond
15 Bejaarilensoos Kranenburg, 14.00 uur
15 NCVB in Hotel Bakker
16 Plattelandsvrouwen
19 Naopruuversbal De Deurdreajers in re-

sidentie Schoenaker, Kranenburg
23 KPO
23 Jong Gelre: Culturele wedstrijd, Exel-

se Molen
24 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Avond van en met oud-ambtsdragers

van de Herv. gemeente te Vorden in

•
De Voorde
Dropping Buurtvereniging Delden

26 Feestavond Kranenburgs Belang in
zaal Schoenaker

26 Bal voor gehuwden en verloofden in
café-rest. ,,'t Wapen van 't Medler"

29 Bejaardensooa Kranenburg, 14.00 uur

April:
l Open huis in „de Voorde"
1 Toneelstuk „Die vrouw past niet bij

onze Jan" in zaal Schoenaker
6 Hervormde vrouwengroep dorp
6 Plattelandsvrouwen
7 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

(Pasen)
11 Meubel- en tapijtshow Helmink
12 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
13 Jong Gelre: Filmavond Hotel Bloemen-

daal
19 NCVB in Hotel Bakker
21 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
23 Jong Gelre: Prov. Voorjaarsvergade-

ring Dieren
26 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
27 KPO

Mei:
5 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.

10 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
11 KPO uitstapje
16 Herv. vrouwengroep Linde
17 NCVB in Hotel Bakker
19 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
24 Bejaardensoos Kranenburg, 14.00 uur
25 Plattelandsvrouwen
28 Jong Gelre: Prov. Buitensportdag,

Brummen

Juni:
2 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
8 Avondvierdaagse
9 Avondvierdaagse

10 Avondvierdaagse
11 Avondvierdaagse
18 Uitvoering nutsblokfluit- en melodika-

club
18 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti
19 Toernooi afd. veteranen SV Ratti
25 Toernooi afd. zaterdag SV Ratti

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktlviteiten aan ons door te
geven dan kunnen deze in deze rubriek
worden opgenomen.

Beweging voor
elke Nederlander

Doe mee!

Uw garantie voor vakmanschap

GRAETZ 51 cm
KLEURENTELEVISIE
type Peer, inklusief draadloze afstandbediening ..., 1698,-

GRAETZ 66 cm
KLEURENTELEVISIE
type Excellenz inklusief draadloze afstandbediening 2298,-

51 cm.
KLEURENTELEVISIE type Fahmisch

GRAETZ 44 cm.
PORTABLE KLEURENTELEVISIE met ingebouwde antenne l ï B*O j"

GRAETZ 66 cm.
2098,-KLEURENTELEVISIE type Kornett

EIGEN SNELLE
SERVICE-DIENST

SERVICE-VOORAAN IN TECHNIEK

DEVELD
Sinds 1924 - Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 13813



Koop uw vloerbedekking
bij de vakman woninginrichter
en u geniet van veel voordelen

Uit voorraad te leveren

Uitsluitend merktapijt

Met 5 jaar slijtgarantie

Tegen de laagste prijs

Terwijl wij het ook nog vakkundig en
gratis voor u leggen

ZIE ONZE TAPIJTSHOWROOM

Uw tapijtzaak:

Zutphenseweg 25 - Yorden - Tel. 1514 b.g.g. 2512

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Geachte klanten,
Houdt u maandag 7 maart vrij voor
een

in zaal Bakker te Vorden, aanvang
7.30 uur.

U wordt hierbij uitgenodigd namens

Fa Gebr.
BLOEMISTERIJ
HOVENIERSBEDRIJF

Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 1508 b.g.g. 2054

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Staat uw huls al met foto
retrmeld in

„Woongaard"
het landelflk onroerend

goed magazine?

Dat is mogelflk ria elk bfl
het Makelaars Computer

Centrum aangesloten
makelaarskantoor.

Gratis „Woongaard" b 8
Makelaarskantoor o.g.

W. J. de Wilde Jr.
B.V.

Rijksstraatweg 134
Warnsveld lid NBM/MCC

telefoon 05750-16627
V.

Maandag 7 maart begint
weer de verkoop van

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's morgens tussen 9-13.00
uur en van 17.00-19.00 u.

Mevr. Stoffels
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

KWARKPUNTEN

„'T WINKELTJE"
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22
telefoon 1877, Vorden

BROOD ?

WARME BAKKER

Zutphenseweg — Vorden - Telefoon 13N4

ZWEEDSE
MET YOETBED

speciale prijs

f29,90

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

WECKEND-
AANBIEDING

Herenheupslips

9,-BEDRUKT
2 stuks

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

H E LM lN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Brood is brood
zegt men . . .

probeert u ons brood eens
dan komt u er wel achter!

WEEKENDREKLAME

tompoezen
5 HALEN 4 BETALEN

Î ^É^ \J

WARME BAKKER

plaat
Dorpsstraat, tel. 1373

Komt
Wim Polman bij

over de vloer!
Kijk dan eens naar het

(van Besouw)

Een eerlijk stuk tapijt, dat u kunt leggen in

de slaapkamer, hall, trap, woonkamer . . .

en zelfs in uw winkel of kantoor.

Wij hebben 3 jaar getest en zijn

dol-enthousiast. U wordt het ook, als u een

katoen tapijt
kiest, maar dan wel van Besouw.

De kleuren zijn veelzijdig, mooi, sterk, apart

. . . en de prijs f 259,- 400 breed

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

signatuur van beter woonkomfort
WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

Tel. 05750-17332

ZOJUIST ONTVANGEN:

DAMES-
KLOMPEN
IN NATUREL EN LEDER

prijs slechts

f 27,90

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Verdeo

l

BROEKROKKEN
LEGERGROEN

KHAKI EN DENIM

vanaf 55,-
WONINGINRICHTING

.MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

J L J L J t J L

Donderdag 3 maart
gaat onze
zaak weer open
KOM EVEN KIJKEN HOE HET
GEWORDEN IS EN PROFITEER
GELIJKTIJDIG VAN ONZE

speciale aanbiedingen
HAZELINO'S
van 6,50 voor

COINTREAU-GEBAK
van l ,05 voor

UDDELERMEERTJES
per 6 stuks van 4,05 voor

AMANDELKOEKJES gesorteerd
per 250 gram van 4,50 voor

WESTMINSTER BONBONS
250 gram van l ,75 voor

VRUCHTENKOEKJES
250 gram van l ,98 voor

Aanbiedingen gelden tot en met zaterdag
en zolang de voorraad strekt

MEERDERE AANBIEDINGEN
IN DE WINKEL

5,00

0,90

3,45

3,50

1,40

1,45

Banketbakkerij

J. WIEKART
Telefoon 1750

i L '11 JU

HAIG WHISKY
nu

JONGE OLIFANT
met borrelglas ...

FRIESCHE BEERENBURGER <•/>
Gildester ..................... IU

HAZELNOOTADVOCAAT
iets aparts 6,95

MOCCAWIJN
nieuw, per fles

GROLSCH

GROLSCH
pullen

5,75

12,75

13,25

WIJNNIEUWS:
DE RIJN- EN MOEZELWIJNOOGST
1976 ZIJN BINNEN !
KWALITEIT: GRANDIOOS

Slijterij - Vinotheek

S T
Dorpsstraat 10 - Vorden - Telefoon 1391

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

SLAGROOM-
MOKKAPUNTEN

„'T WINKELTJE"
A. G. SCHURINK
Burg. Galléestraat 22
telefoon 1877, Vorden

Te koop: zeer mooie Renault
6 b.j. 1970 met mistlampen,
1ste eigenaar, vraagprijs
ƒ 1150,—. Tel. 05755-367

Te koop: i.g.st. verkerende
Renault 4 b.j. 1973, vraag-
prijs ƒ 2750,—. Tel. 05755-
367

Te koop: Renault 4 b.j. 1972
vraagprijs ƒ 2250,—.
Telefoon 05755-367

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-2532



\

U komt toch ook op donderdag 10 maart?

De verkoop begint vrijdag 11 maart
met als openingsaanbieding

10% KORTING
OP ALLE ARTIKELEN

deze aktie is geldig t.m. 31 maart 1977

Reserveer dan alvast tijd voor onze grandioze heropening 's mid-
dags van 16.00 tot 21.00 uur. Wij nodigen u uit om te komen rond
dwalen in onze vernieuwde en vergrote zaak.

MEUBELEN - TAPIJTEN - LEDERWAREN B. LAMMERS
Burg. Galleestraat 26 - Yorden - Telefoon 1421

U w huis wordt
\januL
|̂ H» Op veel plaatsen tegelijk zelfs.

Laat de schilder't beschermen.

l

Maar bel eerst even.
Dan komen we bekijken wat er gebeuren moet,
en hoeveel dat gaat kosten.
In overleg met u.
En helemaal vrijblijvend, dat spreekt.

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Meester schilder - Ruurloseweg 35
Vorden - Telefoon 05752-1523

Uw huisiseen vakman waard.

ri

Wat dacht u bijvoorbeeld van :

Unieke
KETEL - RI JNCRUISE

Onbezorgd
genieten

vaneen
heerlijke
vakantie!

Rabobank VOOR f 540,- PER PERSOON

NAAR BAZEL/ZWITSERLAND

OP 11 EN 25 APRIL A.S. MET HET

GLOEDNIEUWE LUXE PASSAGIERSSCHIP

Prinses Juliana

m.6«47

Administratiekantoor Vorden bv
Dir. B. H. J. de Regt

Ten gerieve van onze partikuliere cliënten zal ons kan-
toor op de volgende woensdagavonden van 19.30 tot
22.30 uur geopend zijn:

Woensdag 9 maart
Woensdag 16 maart
Woensdag 23 maart
Speciaal op deze avonden zullen wij gaarne met u de
gegevens bespreken inzake het invullen van uw aan-
giftebiljet

INKOMSTENBELASTING 1976
Ruurloseweg 21 - Vorden - Postbus 8 - Telefoon 05752-1485

Demeyere pannen
voor gas en elektra

20% korting

WMF pannensets

Gordijnstof f en van
Wim Polman als 't
zo mooi mogelijk mag

want onze kollektie mag u gerust uniek
rmam AMnoemen.

Ploegstoffen
Boussacstoffen
JAB-stoffen
dat zijn stoffen van naam en kwaliteit.

En denkt u eens aan onze

• SANDERSON-KOLLEKTIE

• „LUCIEN LIAGRE"-STOFFEN

• „THEA ERNST--STOFFEN

namen die u misschien niet veel zeggen,

maar die Wim Polman in zijn kollektie kan

laten zien en ...

dat moet toch voldoende zijn !

inter-style signatuur van beter woonkomfort
Vorden, Dorpsstraat 22, telefoon 05752-1314
Warnsveld, Rijksstraatweg 108, tel. 05750-17332

5-delig voor gas en elektra
van 369,50 voor

199,95

Rberselman
Burg. Galléestraat 12 - Telefoon 05752-1364

• •t

Diverse gekleurde, geruite

KINDER-
BLOUSES

lange mouw

116 t.m. 164

vanaf 15,90
zolang de voorraad
strekt

textiel en mode
/chooldermcm

madhuiwtraat tal 1367 vorsten

WAS Zutphen e.o.
WAS AUTOMATEN SERVICE

Reparaties allttyd aan huda,
binnen 24 uur.
AM* onderdelen vrit ed#en

DE WILD
Rietberg»traat 84 - ZUTPHEN
Telefoon 05760-15410

Voorjaarsfeest
bij:

RUURLO

De nieuwe kollektie
is voor een gedeelte reeds binnen met

modellen uit binnen- en buitenland

Nieuwe kleuren,
nieuwe modellen

o.a. in:

mantels
blazers
jasjes, coats
| japonnen
| pakjes
^ rokken, blouses
\ pullovers, T-shirts

Vrijdags gezellige koopavond

RUURLO

toonaangevend in mode voor Ruurlo en
omstreken

WOENSDAG 23 MAART

Grote
voorjaarsshow
IN „DE KEIZERSKROON" TE RUURLO

kaarten verkrijgbaar vanaf zaterdag a.s.


