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Jaarvergadering Vordens Toneel
Op maandag l maart j.l. hield de toneelver-
eniging Vordens Toneel haar jaarvergade-
ring in hotel Bloemendaal.
In het openingswoord van voorzitter A. Hil-
ferink sprak deze ojm. zijn voldoening uit
over het welzijn van de uitvoering van 31
januari j.l. in het Jeugdcentrum.
Bij deze uitvoering Vandaag geen spreekuur
zat de zaal weer goed vol. Er werd vlot ge-
speeld en het publiek heeft weer genoten.
Hfl spoorde de leden aan zo door te gaan,
zodat ook op de uitvoeringen in de Kranen-
burg op 26 en 27 maart a.s. alsook op de uit-
voering van 7 april te Laren en de uitvoe-
ring te Varsseveld, weer goed voor de dag
kan worden gekomen.
Hij achtte de mogelijkheid niet uitgesloten
dat er aan bovengenoemde uitvoeringen nog
enkele toegevoegd zullen moeten worden,
.zodat er dit seizoen weer voldoende werk
aan de winkel is voor Vordens Toneel.
Hierna werden de verslagen van de secreta-
ris en penningmeester voorgelezen, welke
zonder meer door de leden in orde werden
bevonden.
Bij de bestuursverkiezing werd de periodiek
aftredende voorzitter, de heer Hilferink met
algemene stemmen herkozen, terwijl het be-

stuur werd aangevuld met de heer Holsibee-
ke. Door vertrek van één der bestuursleden
was er n.l. een vacature ontstaan. Het be-
stuur is thans als volgt samengesteld: H.
Hilferink, voorzitter; D. Tromp, secretaris;
G. Stapper, penningmeester; W. Werler en
H. Holsbeeke bestuursleden.
Hierna werd een commissie benoemd welke
zich alvast bezig zal gaan houden met de
voorbereidingen in verband met het 25-jarig
jubileum, dat de vereniging in het seizoen
1978 hoopt te herdenken. De voorzitter hoop-
te dan wel dat deze voor de vereniging ge-
denkwaardige gebeurtenis dan ook in een
stijlvolle tonèelzaal zou kunnen plaatsvin-
den. Zoals de zaken er nu voorstaan had hij
daar echter wel zijn twijfels over.

Tenslotte werd het ledenbestand nog eens
onder ogen gezien. Er zullen, zoals de situa-
tie nl is, spoedig enige herenleden aange-
trokken moeten worden. Voorzitter Hilfe-
rink heeft een stille hoop, dat wanneer dit
verslag in de krant verschijnt, zich mis-
schien nog wel een paar heren zullen mel-
den. Nadat nog door verschillende leden van
de rondvraag gebruik was gemaakt, sloot
de voorzitter de vergadering.

Rijvereniging De Graafschap
duidelijk in de lift
Op de algemene ledenvergadering van de
Vorden Rijvereniging De Graafschap waren
ditmaal ruim 40 leden aanwezig.

Twee bestuursleden t.w. de heren B. Ties-
sink en G. Harmsen stelden zich niet her-
kiesbaar en werden opgevolgd door mej. A.
LeWbink en de heer B. Wunderink. De ver-
eniging kan terugzien op een goed jaar,
waarbij één van de hoogtepunten de acht-
kastelen-maratihon vormde.

Dank werd gebracht aan de gemeente Vor-
den, het Geldersen Landschap, eigenaren en
pachters van de gronden om kasteel Vorden.
(Dank zij hun medewerking en steun kon de-
ze marathon in een werkelijke kastelensfeer
gehouden worden.

Financieel sprong de vereniging er redelijk
uit, mede door de subsidie van de zijde van
de gemeente en de marktvereniging, maar
vooral ook door de zelfwerkzaamheid van de
leden en donateurs.
Gedurende het afgelopen jaar steeg het aan-

tal leden wederom en bedraagt thans 66. Bij
de bespreking van het zomerprogramma,
dat een groot aantal aktirviteiten zal omvat-
ten, zoals een streekconcours waarbij de se-
lektie voor de Gelderse kampioenschappen
zal plaatsvinden, waren de leden unaniem
van mening dat ook dit jaar de achtkaste-
lenmarathon niet mocht ontbreken.

Hoewel het in de bedoeling lag dit jaar uit-
sluitend een toertocht te organiseren, zal
alsnog overwogen worden deze marathon op
dezelfde wijze als in 1975 te houden.

Jong Gelre in
De Wehme
Woensdag 3 maart werd aan de bewoners
van ons huis een gezellige avond aangebo-
den door de toneelvereniging Jong Gelre.
Het blijspel in 3 bedrijven was getiteld Art.
17. Het speelde in een badplaats en bracht
door de verwikkelingen welke zich voorde-
den de lachspieren danig los. Vooral de oom
zorgde voor de vrolijke noot, maar werd
door zijn vrouw in het gareel gehouden. Ook
de andere rollen werden zeer goed gespeeld.

Een der bewoners dankte de spelers voor de
vrolijke avond en wenste hun een tot weer-
ziens.

Verjaardag vieren
met de CJV
Op vrijdagavond 5 maart was er op het ge-
zins vervangend tehuis De Zon een gezellige
drukte. Op die avond vierden namelijk vier
personen hun verjaardag.

De CJV Samuël gaf dé avond een feestelijk
tintje door het opvoeren van de toneelstuk-
jes Dat is toch al te gek en Goede raadshe-
ren zijn duur. De avond werd door de club-
leden besloten met het „koorspel". Dat dit
in zeer goede aarde viel bleek wel uit het feit
dat de enthousiaste kijkers uit volle borst
meezongen en 't warme applaus dat de spe-
lers hierna kregen.

Onze pennelikker schrif:
't Vroor vanmargen duftig en de witte bi'jen vloagen m/en urn de oorne. Bes weer
um 'n ende te wandelen en dat kwam goed van passé, want 'k wolle naor de Lode-
wijks-linde. Ze heb den boom veurig jaor onderhanden 'ehad en 'k had' um nog
neet weer 'ezeen.
Now, ze bunt t'r wel aardig met tekeer 'egaon. Der wazzen nogal wat takke uut- en
af'ezaagd. An de onderkante van de stam hebt ze um helemaole uut 'ehöld en d'r
naotied 'n kruuwagen vol grinte keien in 'egooid en toen met fien gaas dichtt'
espiekerd. Zekers bange dat t'r vri'jers inkroppen, dat wilt ze neet hemmen zo kot
bi'j 't ni'je gemeentehuus.
Op'eknapt is den boom d'r wel van, maor mo'j ok es kieken wat dat 'ekost hef:
zesduuzend gulden wordt t'r veteld. Now dat dr ... ow den duuvel maor zo neet in
de tesse. Maor jao, wat zo/ 't ok, wi'j betaalt 't toch allemaole met mekare en zo
blif t'r ok noch iets van in Vorden.
l'j vraogt ow natuurlik wel af of den boom dat geld weerd is. Veur dat bedrag kö'j
aardig wat jonge beumkes potten waor a'j oaver vieftig jaro volle plezier van hebt.
Maor dizzen boom is natuurlik 'n mooien trekpleister veur de vakantiegangers di'w
altled kriegt. Daorumme mag e d'r van m/en blieven staon.
Of Lodewijk t'r ok warkelik onder hef 'eröst, daor bunt de geleerden 't schienbaor
nog neet oaver eens. Maor laot dat de mensen ok zelf maor uutzuuken die t'r deur
Piepen Gart in eur vakantie nao too 'estuurd word bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

Koerselman
Cassettes
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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 komen de volgende onderwerpen
aan de orde:

1. Kap vergunning nodig ?
2. Afbranden van bermen en slootkanten.
3. Spreekuur burgemeester.

Ad 1.
Kapvergunningen.

Het komt wel eens voor, dat er een aantal
bomen gekapt worden, waarvan achteraf
blijkt dat voor dit kappen een kapvergun-
ning nodig was. Ook komt het nogal voor dat
op het gemeentehuis formulieren worden ge-
vraagd voor een kapvergunning.
Wanneer is een kapvergunning nodig en hoe
tmoet deze aangevraagd worden ?
De kapvergunning is gebaseerd op de ge-
meentelijke kapverordening van 30 juli 1964
en het wijzigingsbesluit van 24 april 1973.
Artikel 2 van de gemeentelijke kapveror-
dening stelt, dat het verboden is zonder ver-
gunning van burgemeester en wethouders
een houtopstand te vellen anders dan bij "wij-
ze van dunning. Opgemerkt dient te worden,
dat in deze verordening onder „houtopstan-
den" worden verstaan hakhout of één of
meer bomen.
In het tweede lid van dit artikel is vermeld,
dat het verbod tot velling van een houtop-
stand zonder vergunning van burgemeester
en wethouders niet van toepassing is op:

— wegbeplanting en eenzijdige beplantingen
op of langs landbouwgronden, beide voor-
zover deze beplantingen bestaan uit po-
pulieren of wilgen;

— vruchtbomen en windschermen om boom-
gaarden;

— fflnsparren, niet ouder dan twaalf jaar,
bestemd om te dienen als kerstbomen en
geteeld op daarvoor in het bijzonder be-
stemde terreinen;

- kweekgoed.

Voor wat betreft houtopstanden die deel uit-
maken van bosbouwondernemingen, die ge-
registreerd zijn bij het Bosschap en die niet
gelegen zijn binnen de bebouwde kom, is
slechts een kapvergunning nodig wanneer
het gaat om een zelfstandige eenheid, die
geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are,
of in geval van rijbeplanting niet meer om-
vattend dan 20 bomen.
Volgens artikel 5 van de gemeentelijke kap-
verordening kunnen burgemeester en wet-
houders de vergunning slechts weigeren in

het belang van de handhaving van het na-
tuur-, landschaps- of dorpsschoon. Aan het
verlenen van de vergunning kan als voor-
schrift verbonden worden, dat binnen een be-
paalde termijn een herbeplanting moet
plaatsvinden in overeenstemming met de te
geven aanwrjzigingen.
Indien iemand zonder een vergunning toch
bomen kapt, terwijl het zonder vergunning
vellen van bomen verboden is (zie boven),
wordt hij gestraft met een geldboete van ten
hoogste ƒ 300,— of met een hechtenis van ten
hoogste twee maanden.

Hoe vraagt men een kapvergunning aan ?

Wanneer men één of meerdere bomen wil
vellen dan moet men een brief schrijven aan
burgemeester en wethouders met het ver-
zoek de betreffende boom of bomen te mo-
gen kappen. Ook dient mededeling in dit
schrijven aan burgemeester en wethouders
gedaan te worden van de soort boom, zoals
bijv. eik, beuk, wilg, populier, etc. die men
wil kappen.
Tevens dient bij dit schrijven gevoegd te
worden een situatieschetsje waarop de be-
treffende boom (bomen) is (zijn) aangege-
ven.
Op het betreffende verzoek tot het kappen
van bomen wordt door het college van bur-
gemeester en wethouders binnen 8 weken
beslist. In bepaalde gevallen kunnen burge-
meester en wethouders de beslissing met
ten hoogste acht weken verdagen.
Van dit laatste moet de aanvrager in kennis
gesteld worden. Indien de aanvrager binnen
acht weken niets gehoord heeft van burge-
meester en wethouders omtrent zijn aanvra-
gen en hem ook niet is medegedeeld dat de
beslissing is verdaagd, dan wordt de vergun-
ning geacht te zijn verleend.

Ad. 2.
Afbranden van bermen en «loten.

Het blijkt, dat helaas nog niet voldoende
wordt ingezien dat het afbranden van ber-
men en slootkanten (o.a. door landbouwers)
een kwalijke zaak is, vooral als het gebeurt
in de lentemaanden. Door dit afbranden
wordt n.l. ernstige schade toegebracht aan
flora (en fauna).
Het gemeentebestuur verzoekt dan ook aan
de mensen die bovengenoemde plaatsen wil-
len afbranden, dit te doen in het najaar. De
aanvragen tot het afbranden worden graag
2 weken, voordat tot het afbranden wordt
overgegaan door het gemeentebestuur tege-

moet gezien. De brandweercommandant
krijgt hiervan dan bericht, zodat geen
brandalarm behoeft te worden gegeven bij
het zien van rook.

Ad. 3.
Spreekuur burgemeester.

Burgemeester mr. M. Vunderink zal op vrij-
dag 12 maart a.s. g e e n spreekuur houden.

Bouwpercelen en ophalen huisvuil.

In verband met de voorbereiding van een
herziening van het bestemmingsplan „Bui-
tengebied" der gemeente Vorden, zullen op
diverse plaatsen in de gemeente voorlich-
tingsbijeenkomsten worden gehouden.
Voor deze bijeenkomsten zijn tevens uitge-
nodigd vertegenwoordigers van de plaatse-
lijke standsorganisaties en van het Land-
bouwschap. Het is de bedoeling om tijdens
deze bijeenkomsten vooral aandacht te be-
steden aan de vorm van de bouwpercelen,
waarover de aanwezigen hun mening ken-
baar kunnen maken.

De bovengenoemde voorlichtingsbijeenkom-
sten zullen worden gehouden op:

— 23 maart a.s. in zaal Eykelkamp, Ruur-
loseweg 114;

- 24 maart a.s. in zaal Van Asselt, Linde-
seweg 23;

- 31 maart a.s. in de kapel, Kapelweg, Wil-
denborch;

- l april a.s. in zaal 't Zwaantje, Hengelo-
seweg 14;

— 6 april a.s. in zaal Bakker, Dorpsstr. 24.

Al deze bijeenkomsten zullen beginnen om
20.00 uur.
Voor zoveel mogelijk zullen alle belangheb-
benden schriftelijk een uitnodiging ontvan-
gen voor 't bijwonen van één van deze avon-
den. Mocht u geen uitnodiging hebben ont-
vangen en toch betrokken zijn bg hetgeen
besproken zal worden, dan bent u van harte
welkom op één van de hierboven genoemde
data.
Om administratieve redenen zullen alleen de
bewoners van woningen in het buitengebied
een uitnodiging ontvangen. Deze bewoners
worden echter wel verzocht eventueel eige-
naars van hun panden op de hoogte te stel-
len van het plaatsvinden van de voorlich-
tingsbijeenkomst.
Overigens ligt het in de bedoeling tijdens de
bijeenkomsten ook mededelingen te doen
over het ophalen van huisvuil in het buiten-
gebied.

Geslaagde feest-
avond De Graaf-
scnaprijders
Tijdens de feestavond van de Rijvereniging
De Graafschap uit Vorden toonde voorzit-
ter Joh. Norde zich uitermate verheugd dat
zovelen waren komen opdagen. De feest-
avond werd gehouden in de gezellig versier-
de zaal van Hotel Bakker.

Hoofdschotel vormde het optreden van de
Wildenlborchse toneelvereniging TAO. Zij
bracht het blijspel De rel om de gasbel. Dit
stuk dat al diverse keren door de dames en
heren uit de Wilden/boren met veel succes
voor het voetlicht is gebracht, oogstte ook
bij de leden van de rijvereniging veel ap-
plaus. De rollen bleken nog steeds goed te
zijn ingestudeerd. Als blijk van waardering
overhandigde voorzitter Norde alle mede-
werkenden een boeket bloemen.

Hierna was het de beurt aan het dansorkest
The Evening Stars dat er voor zorgde dat
de beentjes tot in de kleine uurtjes van de
vloer gingen. Ter afsluiting van het winter-
seizoen organiseert De Graafschap op 21
maart onderlinge wedstrijden in de manege
De Gompert.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Wilhelmina Hendrika d.v. Kan;
Eva Agnes Maria d.v. Rondeel.

Ondertrouwd: B. W. Veenstra en C. J. Vos-
kamp; G. J. Radstake en G. W. Bloemendaal.

Overleden: T. Thate-Hirschig, oud 66 jaar;
A. E. Dijkman, oud 87 jaar.

Postorderbedrijf
In enkele nieuwsbladen komt de laatste tijd
een advertentie voor waarin thuiswerkers
werden gevraagd voor het inpakken van
tuinzaden.

Dit postorderbedrijf opereert onder de naam
„Kruidentuin" en het beheer wordt gevoerd
door een inwoner van Amsterdam.

Na storting van een bepaald bedrag zou vol-
gens de advertentie aan de belanghebbenden
het inpakwerk worden toegestuurd.

De plaatselijke politie waarschuwt een ieder
geen overeenkomst met dit postorderbedrijf
aan te gaan, daar elk gestort bedrag wegge-
gooid geld is.

Frankering bij abonnement
Pon payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 14 maart (2e Lijdenszondag) 10.00
uur ds J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 14 maart: 10.00 uur ds. J. C. Krajen-
brink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 14 maart: 10.00 uur ds. J. B. Kuhle-
meier, kindernevendienst klas l, 2 en 3;
19.00 uur ds. W. v. d. Kooy te Lochem

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crè-
che) ; door de week woensdag om 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om g uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, tel. 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
geltjk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

H. Warringa en C. Warringa-Hendrika, teL
1277, Horsterkamp 3, Vorden
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week ran 'a avonds 7
tot 'B morgens 7 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wiJkge-
bouw, Burg. Galléestraat, teL 1487. Spreek-
uur wflkzusters 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 spoedreccepten.

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsis-
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. 05753-2345.

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 05750-
15603. Openingstijden: ma., di., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.40
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.

Het polltle-telefoonnummer van Vorden is
05752-1230. Bij geen gehoor gelieve u te
bellen kengetal 055 telefoon 264455. De
plaatselijke politie zal dan contact met u
opnemen.

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

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 v\
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtj e
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.
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SUPER SLAGERIJ

STOOFLAPPEN

MAGER
500 gram

RUNDER
500 gram

500 gram

628
498
498

Donderdag, vrijdag en zaterdag:

SPEKLAPPEN
MAGER 500 gram 285

WIENER SNITZEL

SOEPPAKKET

100 gram 115
278

Vleeswaren
SNIJWORST grof

GEKOOKTE HAM

KATENSPEK
.

ROOKVLEES runder

150 gram

150 gram

100 gram

100 gram

135
135
115
189

ZONNETUIN
GOLDEN DELICIOUS ,«*.
BioedSINAASAPPELEN ̂
K AB A Kb 1 11 500 gram

CHAMPIGNONS
WORTELTJES aszr
BLANKE WITLOF ». ̂

189
598

79
98
59

175

DIEPVRIES VOORDEEL

SPINAZIE a la crème IGLO
450 gram 165

CHIPOLATA PUDDING'̂ " 229
KIPSOEPPAKKET 500 gram 109

10 stuks 239
Alles zolang de voorraad strekt

Soepballetj
K.G. KOFFIE

VACUÜM SNELFILTER

250 gram

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 15 maart:

ZUURKOOL

ZUURKOOLSPEK

Dinsdag 16 maart:

HUTSPOT

KLAPSTUK

Woensdag 17 maart:

RAAPSTELEN

WIENER SNITZEL

R5500 gram *J\J

500 gram C./O

500 gram l O

500 gram TT /O

panklaar C R
500 gram 9ÏJ

100 gram lUÖ

A&O GRAAG TOT
SPECIAAL STUNTVOORDEEL

Cocktailworstjes 9
HOY 3 blikken voor ••

ucijners
literblik 89

WASVOORDEEL
\/||UI
V 1 IWI

LENTE: SCHOONMAAK
citroen of glorax per bus 59

A&O AFWAS »,:: —• 79
draagkarfon 695

Uil
VLOEIBAAR SCHUURMIDDEL

van 185 nu 145

•oo iiiiiüi?
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koffiemelk margarine

SW/rfff/7
JONGE GENEVER

VIEUX

JAGERMEiSTER

PORT

Citroen brandewijn

HEINEKEN BIER

FLORIJN
liter

PARADE
liter

per fles

PEREGAS
per fles

Euroflessen
krat a 20

1325

1325

1295

695

850

1298

DIENST
UIT ONZE BROODBOETIE*

ADVOKAATSTAM

APPELMIXTAART

KRUIDKOEK

318
298
210

BLOEMEN & PLANTEN
NARCISSEN

CINERARIA
per bos

KAMERPLANT
nu voor

198
229

ZOETWAREN VOORDEEL
Roomboterringen

THEEBISKWIE

PANKY WAFELS

KNABBELNOOTJES

pak a 8 stuks nu

A & O
400 gram

pak a 8 stuks
van 135 nu voor

voo.

169

99
119

229

SUPERVOORDEELTJES

Magere melk
hele liter 65
APPELSTROOP beker 450 gram

van 115 nu voor 98

BENCO pot 400 gram
van 370 nu voor 298

Palmolive
shampoo
diverse soorten - per flacon 189
Boemboenasigoreng 89

D.E. koffie nu met dubbele waardepunten

A&O Soep
TOMATEN-, KIP- OF GROENTE- 4 bordenblik 79
RODE BIETEN MIDDELPOT

2 stuks voor 100

Hero jam 189
CONFITURE, AARDBEIEN OF ABRIKOZEN per pot

ANANAS literblik 179

Limonadesiroop A & O sinas of frambozen
van 132 nu voor 109

Herba appelmoes
NOG EEN WEEK: 2 potten voor

literles van 130 voor 109

A&O Vruchtenlim.
literfles 69 .< >

d >

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
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Wij houden open huis

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit, tot een bezoek aan ons 'OPEN HUIS, dat gehouden
zal worden op:

woensdag 10 maart

donderdag 11 maart

vrijdag 12 maart

zaterdag 13 maart

Wij houden 'OPEN HUIS' in de meest uitgebreide zin van het woord. Niet al-
leen bieden wij u een overzicht van het omvangrijke FIAT-programma, doch
tevens tonen wij u onze werkplaats en magazijn en geven u een inzicht in onze
onderdelenverwerking en het FIAT Diagnose-systeem.

GRANDIOZE AANBIEDING gedurende ons 'OPEN HUIS':
Elke koper van een nieuwe automobiel tijdens de 4 showdagen, ontvangt een
credit-card ter waarde van 150 liter benzine ... /

Er zijn nog andere attraktieve aanbiedingen, die uw komst naar onze showroom
alleszins de moeite waard maken. U bent van harte welkom!

Garage W. C.Teger F I A T
Stationsstraat 18 - RuuHo - Telefoon 05735-1426

ALTIJD OPEN HUIS
H.C.IUw bezoek wordt zeer op prijs gesteld

Speciale aanbiedingen geldig t/m 20 maart '76

H.C.I. levert nu:
Alles op het gebied van keuken!
zowel blok- als aanbouwkeu-

kens in vele prijsklassen en var?
^gegarandeerde kwaliteit.

Tevens leveren wij alle
soorten

inbouw-apparatuur.

Ook U kunt profiteren van
onze feestelijke opening.
Nu veertien dagen lang na de
openingsdatum 10% KOR-
TING op alle keukens, dit geldt
ook voor de inbouw-apparatuur.
Levering in overleg.

u- m
l

Sff

~ .Vele kompleet ingerichte badkamers
5Ba--«bij de H.C.I., mensen die met hun tijd

meegaan; kunnen hier hun hart op-
Drt altes in de nieuwste kleu-
modellen en in diverse prijs-^

klassen.
Ook hier gelden speciale,

opemngsprijzen

Plannen voor bouw of ver-
bouw?
Dan mag U een bezoek aan ons
bouwcentrum niet missen.
Volop nieuwe ideeën, grootse
kollektie open haarden, wand-
en vloertegels, bakstenen, sani-
tair, kortM^alles voor de bouw
vindt u i r h

c HE

Een wereld!
van tegels
in Hengelo Gld.

Vloertegels, wandtegels, plavuizen, mozaïek^
kenz. Een variëteit van vormen, een keur

kvan kleuren modem en rustiek,

en altijd dekoratief.

H.C.I. heeft een permanente exposrtie ingericht. Een showroom vol ideeën,
om de vloer van Uw huis te betegelen, om de wanden van Uw badkamer
warmer te maken, om Uw keuken een meer persoonlijke sfeer te geven.
En natuurlijk nu speciale openingsprijzen !

Ü

Onze steenboetiek:
Een waar domein voor iedere bouwer of toe-
komstige bouwer. Nu ruim honderd soorten

stenen o.a.
Handvorm stenen, voor binnen en buiten,

riso stenen. Gevo stenen. Klinkers.
En niet te vergeten onze zeer

laag geprijsde steen-
strips.

Breng een bezoek
aan onze show-
room, U kunt er
vele ideeën op-
doen, komplete

schouwen,
Elektrische vuren, haardac^
cessoires, barbecues enz.

't aanschouwen
waard

Est

Haal gezelligheid in huis met
een open haard van de H.C.I.
Wij leveren uitsluitend topmer-
ken o.a. Oldenstijn, Bellfires,
Ringlever. U houdt van scherpe
prijzen, wij ook.
Als openings-aanbieding, dit
prachtige haardstel (zie afbeel-
ding) GRATIS !
bij aankoop van een open haard
van minimaal / 500.-

Ook nu een speciaal ingerichte afdeling ijzerwaren en gereedschappen.
Lijmen, kitten, vulmiddelen, sanitair, enz. enz.
Ter kennismaking 14 dagen lang na openingsdatum op alle in voorraad
zijnde gereedschappen - ijzerwaren, inklusief elektrische gereedschap-
pen,

10% KORTING bij kontante
betaling

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag 9.00 tot 12.30 uur, 13.30 tot 17.30 uur
Donderdagavond 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 12.30 uur

H.C.I BOUWGENTRUM
Hummeloseweg 45, Hengelo. (GLD>. Tel. 05753-2121

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg • Vorden - Telefoon 05752-1514

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Tank

merkbenzine
Vrije prijzen

bij

6. Weulen Kranenbarg & Zn b.v,
Enkweg 1-3 Vorden Telefoon 05752-1811

Een kleuren-tv kopen
is een zaak
van vertrouwen!

Koop daarom bij een

SPECIAALZAAK

die u bij storing ook binnen 24 uur
kan en wil helpen !

Kleuren-TV-speciaalzaak

„SMEITINK"
Goor, Kerkstraat 6-8, telefoon 2631
Lochem, Nieuwstad 5-7, telefoon 2404

UW Warme Bakker
voor nodige
broodvariaties

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

DROGE WAS
AANBIEDING

DROOGREK
voor aan de wand, deur, trapleuning

enz. Drooglengte 5 meter
f8,25

STAAND DROOGREK
en inklapbaar. Drooglengte 22 meter.

Wit geplastificeerd, van f 42,50 nu
f 32,50

STAAND DROOGREK
in zware uitvoering. Inklapbaar, droog-

lengte 29 meter, f 62,50 nu
f 47,50

DROOGMOLEN
40 meter drooglengte. Oranje geplasti-

ficeerd met grondanker
f 49,95

DROOGTROMMEL
met een droogtrommel bent u onafhan-

kelijk van het weer. Altijd kast- of
strijkdroog wanneer u maar wilt.

Prijzen vanaf
f445,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

A.s. zaterdag 13 maart

voor gehuwden en
verloofden

aanvang 19.30 uur

Café-reataurant

't Wapen van 't Mcdler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden
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H.C.I. OPENDE NIEUW PAND IN HENGELO

In Hengelo Gld. werd vrijdagmiddag onder
zeer grote belangstelling, niet alleen van ge-
nodigden, buurt en relaties, maar ook van
het gemeentebestuur van Hengelo Gld. de
nieuwbouw van de Hengelose Cement Indu-
strie officieel geopend door burgemeester
jhr. mr. L. P. Quarles van Ufford.
Tijdens deze opening bood mevr. Lubbers,
namens de directie van HCI de burge-
meester een enveloppe met inhoud aan, te
bestemmen voor de Stichting Hulpverlening
Hengelo-Keyenborg i.o., een hulporganisatie
in alle vormen voor alle gezindten.
In zijn welkomstwoord relaveerde de heer

Gasseling dat nu van het oude naar het nieu-
we gedeelte wordt overgegaan, dus een ouö
voor een niemw tijdperk. Er is veel veranderd
in de laatste jaren en ook de vraag naar pro-
dukten is erg gewijzigd, aldus de heer Gasse-
ling, die daarna burgemeester Quarles van
Ufford in staat stelde de officiële openings-
daad te verrichten met het doorknippen van
een lint.
Burgemeester Quarles was ook big om van
oud naar nieuw te gaan en dat alles onder
één dak. Het blijspel dat nu opgevoerd wordt,
zo schetste de burgemeester, dat vindt zijn
oorsprong in twee hardwerkende families 50

jaar terug, n.l. van Lubbers en van Gasse-
ling, die in 1921 aan de Vordenseweg begon-
nen. De één had kennis van materiaal, de
ander had kennis van machines.
Het bedrijf heeft na de oorlog grote opgang
gemaakt. Er werken nu (met TJlft mee)
ruim 80 mensen. Wij en de gehele bevolking
zijn er erg content mee, zo besloot de burge-
meester, en onze beste wensen voor de toe-
komst.
Namens het personeel werd een fraaie klok
aangeboden, middels de heer Wiendels.
Daarna werden allen door het gehele bedrijf
rondgeleid.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
PROF. DR. K. RUNIA SPREEKT
TE VORDEN
Prof. dr. K. Runia, hoogleraar aan de Theo-
logische Hogeschool te Kampen, komt op
verzoek van de plaatselijke Raad van Ker-
ken te Vorden spreken over de vijfde assem-
blee van de Wereldraad van Kerken, die van
23 november tot 10 december van het vorig
jaar gehouden is in Nairobi, de hoofdstad
van Kenya in Afrika.
Prof. Runia was een van de vertegenwoor-
digers van de Gereformeerde Kerken in Ne-
derland op genoemde vergadering in Nairobi.
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg
nodigt u graag uit samen bezig te zijn met
„de oecumene" en wel op VRIJDAGAVOND
19 MAART in de grote zaal van het Jeugd-
centrum aan de Insulindelaan te Vorden.
Iedereen is er zeer welkom.
De genoemde hoogleraar is een goed spreker
en weet iedereen te boeien. Wat ginds in Nai-
robi is gezegd en gedaan, dat mag en moet
landen, terecht komen in de plaatselijke ge-
meenten.
De Raad van Kerken te Vorden-Kranenburg
wil ook u graag van harte opwekken ge-
noemde avond er te zijn en mee te doen.
Vrijdagavond 19 maart, Jeugdcentrum te
Vorden (Insulindelaan).

KERKEDAG HERVORMDE KERK
De Kerkedag-commissie van de plaatselijke
Hervormde kerk is bezig met het organise-
ren van een Kerkedag. Gedacht wordt aan
het weekend 11-12 september.
Deze Kerkedag wil ook de start zijn voor 't
winterwerk 1976-'77. Zo'n Kerkedag vraagt
heel wat voorbereiding.
De volgende vergadering van de genoemde
commissie is gepland op vrijdagavond 2 april
in De Voorde.

HERVORMD MODERAMEN DOET
SUGGESTIES VOOR VERZENDEN
VAN PAASGROETEN 1976
^Evenals in voorgaande jaren zendt het mo-
deramen van de Hervormde Synode ook in
1976 weer een paasgroet naar bevriende
kerken, organisaties en personen en samen
met synodeleden op VTTJ grote schaal ook
aan een aantal mensen, die om Christus wil-
le gevangen zitten.
In een brief aan de plaatselijke kerkeraden
en predikanten wordt voorgesteld ook de
kerkelijke gemeenten hierbij te betrekken
door het sturen van een paasgroet aan en-
kele „broeders en zusters, die om der wille
van de Naam worden gevangen gehouden".
Daartoe zijn een paar namen uitgezocht uit
de duizenden, die daarvoor in aanmerking
komen:

Azië:
Ohi-Ha KIM, c/o Rev. Daniel Chi, Wonju
diocese, Wonju city, Kwan Woh Province,
Korea (Engels).

Zuid-Amerika:
Rev. Jorge Valenzuela, c/o Ms. Edith D. Va-
lenzuela, Box 745, Montevideo Uruquay
(Spaans).

Afrika:
Malabelle Molokeng, Ondervragingsbureau

Veiligheidspolitie, John Vorster Square, Jo-
hannesburg, Zuid-Afrika (Engels).

Europa:
Pedro Oueto Lucas, Granada Prison, Grana-
da, Spanje (Spaans).

USSR:
gMOSKVA, p/ja 5110/1, ZCH385/1, Dlja/
Für, MORDOVSKAJA ASSR, p/o SOS-
NOVKA, UCR, Z CH385/1, Romanyuk, Va-
syl (Russisch).
Ook dit jaar heeft 't Boekencentrum (Sche
veningseweg 72, Den Haag) weer speciale"
kaarten gedrukt met een Paasgroet in ver-
schillende talen. U kunt die bestellen voor:

ƒ 0,35 p. stuk bij een afname van l- 24 ex.
ƒ 0,30 p. stuk bij een afname van 25- 99 ex.
ƒ 0,28 p. stuk bij een afname van 100-249 ex.
ƒ 0,25 p. stuk bij een afname van 250- en
meer ex.

Op uw giro vermelden: Kaarten Paasgroet
1976. Gironr. 363400.

Het is een goede gedachte op de kaarten uw
naam en adres in blokletters te vermelden.
Daaruit groeit soms een interessante brief-
wisseling.

Geslaagden
cursus EHBO
In de kantine van De Enk te Vorden von-
den maandagavond de examens EHBO
plaats. De dertien aanwezige kandidaten (2
waren er wegens ziekte afwezig en mogen
binnenkort in Ruurlo examen afleggen)
slaagden allen. Dit niet alleen tot grote
vreugde van de betrokkenen maar ook van
de heer J. J. van Dijk, voorzitter van de
EHBO te Vorden.

Hij betrok in zijn dankwoord me j. Post, die
de algehele leiding van de cursus had, als-
mede de heer Eilander. De examens werden
afgenomen door dokter B. J. Vrieze. De na-
men van de geslaagden zijn: mevr. H. J. Len-
selink-Boesveld; mevr. A. Norde-Oortgiezen;
mevr. J. E. H. Sohmitz-Wissink; mej. E.
Schurink; mevr. H. W. J. Sloot-Berendsen;
mevr. G. Velhorst-Soek; mevr. J. H. te Veld-
huis-Weekhout; mevr. G. Weesjes-Sysling;
mej. G. J. Fokkink; mej. J. H. Reusink; de
heer F. A. A. Bleumlnk; R. Spaay en J. Kis-
temaker.

Zaterdagmiddag a.s. worden in De Enk te
Vorden de voorwedstrijden gehouden voor 't
district Gelderland. Hieraan zullen 9 ploe-
gen deelnemen.

Culturele avond
Voor de culturele avond die de GMvL te
Vorden, Jong Gelre en de Plattelandsvrou-
wen organiseerde in zaal Smit, bestond een
grote belangstelling. Voor deze gelegenheid
was uitgenodigd het echtpaar Hoekmeyer
uit Alkmaar, bekend vanwege hun zeiltocht
rond de wereld in zes jaar.

Na een korte inleiding door de heer Hoek-
meyer toonde het echtpaar omstreeks 500
bijzonder fraaie diabeelden van een indruk-
wekkende doch eveneens een respect afdwin-
gende zeiltocht langs o.a. Caribische zee,
Galapagos archipel, Polinesië, Fyi eilanden,
Indonesië etc. De projektie werd door mid-
del van een geluidsband begeleid door pas-
sende muziek en toelichting.

Bijz. school
schoolkampioen

Aan het traditionele schooldamtoernooi, ge-
organiseerd door de Vordense damclub DCV
(namen ditmaal 6 scholen deel t.w. Bjjzonde-
re School Het Hoge; openbare lagere school
dorp; R.K. school dorp; Brjz. school Wilden-
borch; openbare lager school Medler en de
R.K. school Kranenburg.
De voorzitter van de damclub de heer H. W.
Esselink sprak in zijn openingswoord ver-
heugd te zijn dat alle scholen in Vorden aan-
wezig waren en dat ook het onderwijzend
personeel goed was vertegenwoordigd.

Hij hoopte dat er sportief gespeeld zou wor-
den en wenste vervolgens allen veel succes.
Dat er na enkele ronden spelen al tekening
in de strijd kwam was haast te voorzien,
daar de speler t j es van de Bijz. school Het
Hoge en de openbare lagere school dorp
haast allen lid zijn van de damclub. Niette-
min werd er door de anderen heftig verzet
geboden.

De heer W. Heuvink, secretaris van DCV
dankte aan het slot van het toernooi het
onderwijzend personeel voor de medewer-
king en de spelertjes voor hun sportieve
strijd. Hij wekte hen tevens op zich aan te
sluiten bij de jeugdgroep van de damclub.

De einduitslag van 't toernooi was als volgt
1. Bijz. school Het Hoge 10 pnt.; 2. Openbare
lagere school dorp 8 pnt.; 3. R.K. school
dorp, 6 pnt.; 4. Bijz. school Wildenborch 4
pnt.; 5. Openbare lagere school Medler 2
pnt.; 6. RjK. school Kranenburg O pnt.

Hiermede is de Bijz. school Het Hoge ge-
rechtigd om Vorden te vertegenwoordigen
op het kampioenschap van Gelderland. Dit
kampioenschap wordt in Doetinchem gehou-
den. Tussen twee haakjes: in de pauze wer-
den de deelnemers aan het schooldamtoer-
nooi allen een consumptie aangeboden het-
geen door de jeugd zeer op prijs werd ge-
steld.

Tentoonstelling
bibliotheekgalerie
De fototentoonstelling Foto's van vroeger en
vele Vordenaren. Vooral de verzameling fo-
to's en ansichtkaarten uit de verzameling
van enikele Vordenaren liet veel mensen stil-
staan bij de oude tijd toen veel situaties toch
wel anders waren dan nu of zelfs helemaal
verdwenen.
De expositie zou duren tot 6 maart, maar is
inmiddels verlengd tot en met 11 maart.
De prachtige kleurendia's van de heer Pas-
man ontlokte een warm applaus van de tien-
tallen aanwezigen. De galerieruimte bleek
goed geschikt voor dergelijke voorstellingen.
Het is al eerder vermeld, dat men zich kan
aansluiten bij de Vrienden van de biblio-
theekgalerie. Als u zich nu bij de bibliotheek
opgeeft, ontvangt u na enige tijd bericht hoe
u een bepaald bedrag kunt overmaken,
ledere expositie brengt kosten met zich mee
en u kunt op deze manier helpen de galerie
in stand te houden.
Bij de derde tentoonstelling big ven we ook
dicht bij huis. Van 15 maart tot en met 2
april a.s. is het onderwerp Achterhoek in
kaart en boek. U kunt aan de hand van ten-
toongestelde boeken zien hoeveel er over de
geschiedenis van de Achterhoek of Graaf-
schap in de loop der tijden is geschreven.
Aan de hand van ongeveer 20 oude kaarten
en plattegronden kunt u zien hoe dit gebied
er lang geleden uitzag.

De toegang tot de galerie is gratis en u kunt
er terecht tijdens de openingsuren van de bi-
bliotheek.

Zangver. Excelsior
Vorige week zaterdag heeft de Chr. Gem.
Zangvereniging Excelsior uit Vorden deelge-
nomen aan een zangersavond in Ruurlo.
Aan deze avond werkte vier koren mee t.w.
Sursum Corda Ruurlo; Gloria in Excelsis
Deo, Eibergen; Looft den Heer, Neede en
Excelsior, Vorden.
Het Vordense koor bracht o.l.v. de heer M.
L. Nuis uit I/ochem 4 liederen ten gehore,
welke goed werden gezongen.

Druk programma
GrSafschaprijders
Leden van de Vordense auto- en motorclub
De Grgafschaprijders kunnen de komende
maaij^^ weer naar hartelust crossen, want
er stlMn heel wat wedstrijden op het pro-
gramma.
Voor de onderlinge crossweds traden zijn de
volgende data vastgesteld (waarvan de tien
beste manches) meetellen voor 't clubkam-
pioensohap. Dit geldt zowel voor de A- als
B^klasse. In de A-klasse rijden in principe
alleen Startbewijshouders Cross, terwijl in
de Bnklasse alle andere rijders rijden. De da-
ta zijn: 24 april, 8 mei, 29 mei, 26 juni, 31
juli, 14 augustus en 4 september.

Voor de beste totaalprestatie uit de be-
trouwbaarheidsritten en de cross wordt de
Delden Trophee beschikbaar gesteld. De
jaarlijkse trial zal dit jaar worden gehouden
op zaterdag 10 april. De uitzetters zfln Henk
Oonk, Jan Harkink en Henk Brunsveld.
De onderlinge clubwedstrrjden tegen Hamac
uit Harfsen zullen dit jaar worden verreden
op dinsdag 18 mei in Harfsen en dinsdag 15
juni in Vorden. Voorts zullen er nog twee
onderlinge wedstrijden tegen de Hamove uit
Hengelo worden verreden. De juiste data zfln
nog niet bekend. Voorts zal er op 20 maart
a.s. een onderlinge grasbaanwedstrfld ge-
houden worden bfl Harry Stapelbroek te
Wichmond (nabij het voetbalveld van Socii).

Vrijdag a.s. is het echtpaar G. Ligtenbarg en
D. Ligtenbarg-Harmelink te Vorden 50 jaar
getrouwd. De 77-jarige bruidegom „Garrit"
is geen onbekende in Vorden. Niet minder
dan 42 jaren was hij werkzaam bfl de Empo-

JAARVERGADERING NCBO
Onder voorzitterschap van de heer G. Pot-
man hield de afdeling Vorden-Hengelo Gld.
van de Ned. Chr. Bond van Overheidsperso-
neel donderdag j.l. in zaal Eskes haar jaar-
vergadering.
De voorzitter sprak er zijn voldoening over
uit dat de opkomst der leden zo groot was
vergeleken bü andere jaren. In het bijzonder
werd welkom geheten de heer J. Ploeg,
hoofdbestuurder te Apeldoorn.
De secretaris, de heer B. Oosterink, deelde
in zijn verslag mede dat de afdeling thans
64 leden telt.
De penningmeester, de heer J. Schuurman
(Hengelo Gld) kon een batig kassaldo mee-
delen, wat door een lid van de kascommissie
de heer H. A. Bloemendaal werd bevestigd.
De voorzitter dankte de beide bestuursleden
voor hun acurate werk over het afgelopen
jaar.
Bij het agendapunt Mededelingen werd een
ingekomen schrijven van het hoofdbestuur
voorgelezen inzake eventuele samenwerking
met ARKA (Rooms-katholieke Bond van
Ambtenaren). Na bespreking werd het be-

stuur gemachtigd een schrijven aan het
Bondsbestuur te richten inzake dit samen-
gaan waarmee de vergadering zich akkoord
verklaarde.

De aftredende secretaris, de heer B. Ooste-
rink, werd bij aklamatie als zodanig herko-
zen, welke zijn herbenoeming aannam.
De heer J. Ploeg sprak vervolgens over de
loon- en salarismaatregelen van de regering
alsmede over de vervroegde pensionering
van ambtenaren, naar aanleiding waarvan
zich een aangename discussie ontwikkelde.
De voorzitter dankte de heer Ploeg voor zijn
medewerking aan deze jaarvergadering.
In verband met hun 25-jarig lidmaatschap
van de bond zal aan de heren H. A. Bloe-
mendaal en H. Wonnink zo spoedig mogelijk
het gouden insigne worden uitgereikt.
Bij de rondvraag dankte de heer A. J. Klein
Hckink voor het stoffelijk blijk van belang-
stelling van de afdeling ter gelegenheid van
azijn 80ste verjaardag.
Op verzoek van de voorzitter ging de heer
Ploeg voor in dankgebed.

rijwielenfabriek, waarvan 40 Jaar als ver-
tegenwoordiger.
Daarvoor fungeerde hij 8 jaren als chauf-
feur bij hotel Ensink te Vorden (het huidige
hotel Bakker. Het echtpaar Ligtenbarg
heeft drie kinderen en drie kleinkinderen.
Beide zijn nog kerngezond. De heer Ligten-
barg mag nog graag in de tuin vertoeven,
terwijl zijn 73-jarige echtgenote Dina het
„haken" tot haar hobby rekent.

De foto zal in het volgende nummer ge-
plaatst worden.

Gymnastiekvereniging Sparta. Lessen:
Maandag, woensdag (kleurters); woensdag
(huisvrouwen); vrijdag; zaterdag (jongens)

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln

Dinsdag:
Repetitie Drumband Sursum Corda In h«t
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
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in zaal
Smit oJ.v. mevr. Annelies Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag In de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis-
houdschool.

Donderdag:
Badmintonklub In het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.46 uur in Hotel Bakker, ledere
donderdag

Vrfldag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokflult, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bfl troephuls verkenners, welpen
Klnderklub De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen-
trum; Meisjeskluib De klub van 20 in het
Jeugdcentrum

Maart:
13 Bal voor gelhuwden in café Eykelkainp
15 Modeshow Fa. Visser in zaal Hotel

Bakker
16 KPO, damesbeurs Enschede
16 NCVB in zaal Eskes
17 Herv. Vrouwengroep dorp
18 Vrouwenvereniging Wlldenborch
18 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
20 Jaarlijkse uitvoering Ooncordia tn zaal

Smit te Vorden
20 Feestavond Kranenburgs Belang in zaal

Schoenaker
20 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, film-

avond
27 Instuif Disco Buurtver. Delden, zaal

Leemreis
27 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor,

Christus Koning kerk
28 Concert Kunst in de kamer, Christina-

laan 12, Vorden

April:
l Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
3 Noapruversbal Karnavalsver. De Deur-

dreajers in zaal Schoenaker
7 Bond van Plattelandsvrouwen

12 KPO
13 Bejaardensoos zaal Schoenaker
14 Herv. Vrouwengroep dorp
15 Vrouwenvereniging Wildenborch
15 Bejaardenkring Pasen, Jeugdcentrum

13.45 uur
17 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, film-

avond
19 Meubel- en tapijtshow Helmink
20 NCVB in zaal Eskes
29 Open bejaardenmiddag, Jeugdcentrum

14.30 uur

Mei:
11 Iflfjaardensoos zaal Schoenaker
12 Herv. Vrouwengroep dorp
12 Bond van Plattelandsvrouwen
18 NCVB in zaal Eskes jaarvergadering
20 Vrouwenvereniging Wildenborch
29 Openbare les nutsblokfluit en melodlka-

olub, Jeugdcentrum

Juni:
9 Avondvierdaagse Vorden

10 Avondvierdaagse Vorden
11 Avondvierdaagse Vorden
12 Avondvierdaagse Vorden

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



G- W. Eijerkamp
Vorden

U kunf bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

Geopend 8.30-12.30

GARAGE KUftZ
Industrieweg 5 . Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléectr.

PIJPROKEN
MANNENWERKI

kromme pijpen
stoere pijpen
vlotte pijpen
rechte pijpen

T-f J«™

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, teL 1553

Modecentrum

Teunissen
Ruurlo

Wie heeft per vergissing
mijn zwarte jopper op
dinsdag 2 maart bij
Schoenaker (karnaval)
meegenomen? Tel. 2043,
Vorden.

Nieuwe oliekachels
met hoge korting
bij

barg en Zonen B.V.
G. Weulen Kranen-
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

Regelmatig te koop: big-
gen, liefst mester. Olburg-
seweg 37, Steenderen, tel.
05755-367.

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

Spoorbiels
voor elk doel
Gegalvaniseerde
golfplaten
alle maten
bij

G. Weulen Kranen-
barg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

Zie onze nieuwe kollektie

JAPONNEN
EN PAKJES
van binnen- en buitenlandse
huizen

Een zeer aparte kollektie

Ook grote heupmaten tot en
met maat 53

En wat u dan meevalt,
de prijs!

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Vrijdag en zaterdag:

chipolata-
punten

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Qalléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Speciaitelt: ZWANEHALZEN

Voorjaar 1976
We zijn er klaar voor!!

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

WEEKENDAANBIEDING

KINDER-

KORRËKTIE-

SCHOENEN

* PIEDRO

* RENATA

* BUNNIE'S

Nu nieuwe

voorjaars-

modellen

WULLINK
/ooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Een groot gedeel-

te van een met

zorg samengestel-

de kollektie

voorjaars-

konfektie
hangt in onze

vakken

Modieus lijn

onze modellen

kleurrijk is hef

assortiment!

Kijk vrijblijvend

de kollektie door

Ziet onze

etalages

Modecentrum Teunissen
DAMES-, HEREN- EN KINOERKLEDING
VOOR RUURLO EN OMSTREKEN

Nylon-
dusterschorten

8,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK

UIT l
GOBD VOOR U l

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Neem de oudste!

Neem de beste voor

chemisch

reinigen

,De Achterste Molen'
Depots:

fa. Aartsen, Stationsstraat 12

H. J. Bennink, Molenweg 11

Lubbers, Het Wiemelink 15

mevr. Mombarg, Kranenburg

en... iedere dinsdag ons

Service Station
in Vorden, Wichmond, Baak
Telefoon 05780-2290

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

<gid>
tel.O5753-1461

DANSEN
14 MAART

Lotus-Land

Het is geen kleinigheid

Er zitten In Nederland en ons deel van de Noordzee Verstandig met aardgas
honderden miljarden kubieke meters aardgas. Dat is Onderhoud, werk voor de
bepaald geen kleinigheid. vakman
Maar we verbruiken ook nog al wat van deze energie,
met z'n goede eigenschappen (veel toepassingen,
milieuvriendelijk, onzichtbaar transport, voorraden
dicht bij huis).
Redenen te over om er zo lang mogelijk mee te doen.
En daarom zouden we nu al op een aantal dingen
kunnen letten.
Een voorbeeld: branden uw gasapparaten wel zo
zuinig als dat zou moeten? Hebben ze geen manke-
menten? Zijn ze wel schoon?
Het is verstandig ze regelmatig te laten onderhouden.
Door de erkende vakman. Voor 't iets veiliger stellen
van de toekomst.

En voor uw eigen veiligheid, natuurlijk.
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N.V. „GAMOG" Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35 - Zu'phen - Afdeling voorlichting, telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak

Direct opvraagbare tegoeden
4 % op spaarrekening en -boekje
6 % op spaar-selekt-rekening; retour rente

1% over ieder opgenomen bedrag

Tegoeden met opzegtermijn
4%% met een opzegtermijn van 6 maanden
51/2% met een opzegtermijn van 12 maanden
61/2% rnet een opzegtermijn van 24 maanden
7 % met een opzegtermijn van 36 maanden

Bijzondere spaarvormen
7y2% Zilvervloot sparen met 10% premie
5 % Piek-Fijn rekening, voor jongelui van

11 tot 18 jaar, met 5% premie

Spaardeposito
8 % spaardepositobewijs 5 jaar vast
6 % groeispaarbewijs aan toonder 2 jaar vast
71/2% groeispaarbewijs aan toonder 5 jaar vast
41/2-8

1/2% variabel termijnspaarbewijs

Nutsspaarbank
Dorpsstraat 15



Met dankbaarheid en
grote vreugde geven wij u
kennis van de geboorte
van ons zoontje

HARMEN

J. Klein Gotink
L. Klein Gotink-

Oosten

Wichmond, 4 maart 1976
Lankhorsterstraat 16

Met grote blijdschap ge-
ven wij u kennis van de
geboorte van ons dochter-
tje en zusje

Eva Agnes Maria
(EVA)

B. T. Rondeel
W. M. A. Rondeel-

Hartelman
Oscar
Barbara

Vorden, 3 maart 1976
Ruurloseweg 42

Dankbaar en verheugd
geven wij kennis van de
geboorte van onze zoon

NIELS

Diny en
Gerrit Groot Jebbink

Vorden, 9 maart 1976
Lindeseweg 21

Gerdie is erg blij met de
geboorte van haar zusje

Hendrïka Rtjanne
(RIJANKE)

Jan en
Henny Nijhuis

Vorden, 9 maaot 1976
Het Hoge 17

Voor de vele kaarten,
bloemen en geschenken,
die wij bij ons 55-jarig
huwelijksfeest mochten
ontvangen, willen wij u
allen heel hartelijk dan-
ken.

G. Stapper
A. H. Stapper-

Harmsen

Vorden, maart 1976
Het Jebbïnk 4S

Langs deze weg willen
wij iedereen hartelijk
danken voor de geluk-
wensen, bloerruen en ka-
doos, die wij t|er gelegen-
heid van ons 35-jarig hu-
welijksfeest mochten ont-
vangen.

Familie
J. J. van der Linden

Vorden, maart! 1976
Storm van 's-Orave-
sandestraat 13

Te koop: z.g.a.n. schom-
mel. Addink, Pr. Bern-
hardweg 11, Vorden.

Te koop: Fordl Capri,
motor defect, t.e.a.b.
T. Eggink, Kofctedeweg
5, Vorden, teL 6669.

Te koop:
nieuwe raamkbzijnen,
arm. 140x280 140x170
T. Eggink, Kostedeweg 5,
Vorden ,tel. 6669.

Te koop: jongfe konijnen,
Hollanders en Pooltjes;
en krielkip broedeieren,
Columbia, Koekoek,
Sibra en Zijde. D. Klein
Geltink, Schuttestraat l,
Vorden.

Gevraagd: flintke werk-
ster voor 2 of 3 ochten-
den per week. Mevrouw
Sterringa, Zutrphenseweg
31, Vorden.

Te koop: kippe-eieren.
H. J. Rietman, Geesink-
weg 11, Warnsveld-War-
ken.

Te koop: g.o.h. noten
bergmeubel. J. Weg, De
Haar 24, Vorden.

Te koop: konijnen en
krielen. D. Tjoonk,
Schimmeldijk 2, Vorden.

Reeds voor 352,50 bent u
in het bezit van een Ga-
zelle toer damesfiets met
ouderwets gebogen buis
en natuurijk ook voor de-
zelfde prijs een heren-
fiets (nu nog). Union Ari-
zona sportfiets voor da-
mes en heren, ook met
lage instap reeds vanaf
329,—. Westa sportfiet-
sen (Ned. fabrikaat) nog
steeds voor 248,—. Wij
hebben ook Westa sport-
fietsen, type Amsterdam
met roestvrij stalen vel-
gen. Vraagt prijs en
proefrit. Nog enkele ge-
bruikte meisjesfietsen 7-9
jaar bij Fietsenbedrijf
TRAGTER, Zutphense-
weg, Vorden.

KAREL CORNEGOOR
en
NETH KNOEF

trouwen op vrijdag 19 maart om 13.30
uur ten gemeentehuize te Hengelo (G.).

Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in
de Ned. Hervormde kerk te Hengelo G.
door de weleerw. heer ds, J. P. Kabel.

Toekomstig adres: Brinkerhof 20, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Concordia te Hengelo G.

AP HARKINK

en

ANNEKE ROSSEL

geven u kennis van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op 19 maart a.s. om 11.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening van het huwelijk
zal plaatsvinden om 14.15 uur in de
Neef. Herv. Kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. Veenendaal.

maart 1976
Laren (Gld.), Rossweg 2
Vorden, Deldenseweg 6

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Smit te Vorden.

Toekomstig adres: Hermaat 7, Doesburg

Deze advertentie is te laat opgenomen door
een misverstand onzerzijds.

In volle vrede is heden van ons heengegaan
onze lieve vader, behuwd-, groot- en over-
grootvader

Jan Derksen
weduwnaar van G. Eenink

in de ouderdom van 91 jaar.

Vorden: M. A. Pardijs-Derksen
H. J. Pardijs
S. Derksen-Polak
Klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 25 februari 1976
„De Wehme"
Correspondentie-adres: Hoetinkhof 17

De teraardebestelling heeft plaatsgehad op
maandag l maart op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Op 5 maart j.l. is te Victoria (Canada) over-
leden onze lieve broer, zwager en oom

Gerrit Jan Begieneman
(geb. 26-11-1902)

echtgenoot van
Janny Teuntje v. d. Linde

J. M. Begieneman-
Oosterink

J. Kieft-Begieneman
J. Kieft
Neven en nichten

Vorden, maart 1976
Het Jebbink 56

O.B.S. Linde
Opvoering van het toneelstuk
DE BOM

en de musical
DE GROENE MANNETJES

op woensdag 17 maart en
donderdag 18 maart in zaal
Schoenaker, aanvang 19.30 uur,
zaal open 19.00 uur

Entreeprijs f 2,—

Nieuws
Automatisch
NU voorradig in:

TYPE 1300
TYPE 818

De auto met de
laagste onderhoudskosten

Spec. Automobielbedrijf

ONSTENK EEFDE
Schoolstraat 11 - Tel. 05750-12834

Playtex-nieuws
Nu BH's met naadloze cups

Onzichtbaar voor uw
bovenkleding

Heden reklame-
aanbieding
Bij aankoop van de 1 e BH

de 2e voor halve prijs
wit en huidskleur

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

De Raad van Kerken
te Vorden/Kranenburg

hoopt op 19 maart a.s. om 20.00
uur een BIJEENKOMST te hou-
den in de grote zaal van Het
Jeugdcentrum aan de Insulinde-
laan 4 met als spreker:

Prof. Dr. K. Runia
Prof. Runia zal spreken over de
vorig jaar gehouden Assemblee
van de Wereldraad van Kerken
waar hij als afgevaardigde
aanwezig was

U bent van harte welkom!

maandag 15 maart a.s

— 8 uur 's avonds —

in zaal Hotel Bakker

Kaarten

verkrijgbaar

aan de zaak

MME VERKOOP

Klasse rozijnenbrood
van de warme bakker

Bijzonder lekker

Haal er een of meer bij

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 26, Vorden, telefoon 1877

TRENOKOAT
modisch en nonchalant

Gewoon een lekkere, sportieve jas voor
tal van weersomstandigheden.

Modisch en sportief.

tOHtlCI dl MOvO

/chooldcrmon

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 maandag 15 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, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (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 jongensschoenen,
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.

F» W. VEENSTRA EN ZN - »«»HI
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

BOEKI-NKASl :N

172 hoog
grenen/bruin
wit/oranje
wengé/groen

127 hoog
grenen/bruin

lubbor/
uuoninginrichting

Hengelo (Gld.) - Telefoon 05753-1286



Vers vlees alléén
bij uw echte slager

VERSE RUNDERTONG
500 gram

VARKENSFRICANDEAU
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

BIEFBURGERS
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

ROLLADESCHIJVEN
3 stuks

ROOMSCHIJVEN
3 stuks

Voor de boterham:

150 gram GEBR. KALFSGEHAKT

100 gram HAM

150 gram PEKEL VLEES

4,50

6,98

4,98

6,30

3,60

2,25

3,60
2,70

150 gram BOTERHAM WORST

250 gram LEVERWORST (eig. fabr.)
•ren . . tff\r\if\Arr\ncf

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden Telef. 1321

HEROPENING en
LANDBOUWSHOW

op vrijdag 19 maart

vanaf 10.00 uur

en zaterdag 20 maart
U KUNT O.A. ZIEN

VERSCHILLENDE SOORTEN EN TYPES TRACTOREN

LANDBOUWWERKTUIGEN B.V. OPRAAPWAGEN

DOSEERWAGEN CYCLONMAAIER

GIERVATEN STALINRICHTING ENZ. ENZ.

ONTHOUD DE DATUM, WANT U KOMT TOCH OOK

Landbouwmechanisatiebedrijf

Lindeseweg 19
Te koop: z.g.o.h. Opel
Kadett de Luxe.
Inlichtingen: Drukkerij
Weevers, Nieuwstad 12,
Vorden

NIEUW

eiken spoorbiels
eiken planken en
balken
Bielzentafels

KEUNE
Nijverheidsweg 4 Vorden
tel. 05752-1736 - 1737

Gevraagd: stierkalveren
voor de mesterij.
W. Heusinkveld, telefoon
05753-1728

Goede en voordelige
damesconfectle

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

met hielband

Maten 26 tot en met 35

Speciale prijs ̂  f 14,-

WULLINK
Vooraan in schoenmode
DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

AMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

AfoMndagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Propaangas
in fles of tank

KEUNE Vorden
tel. 05752-1736 - 1737

Te koop:
HANOMAG

diesel
bestelwagen

met zijruiten

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12,
telefoon 05752-1404

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Te koop: open haard
hout en bezemwerk
[berk). Tel. 05752-6646.

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

OPENBARE LAGERE SCHOOL - Dorp
VORDEN

Aangifte
nieuwe leerlingen
schooljaar 1976-1977

Ouders, indien u uw kind voor onze school
nog niet hebt opgegeven, kunt u dit alsnog
doen en wel: aan school, Kerkstraat 17, tel.
1360, dan wel aan huis bij het hoofd der
school, G. W. Brinkman, Zutphenseweg 66,
tel. 1953.

Uw kind moet wel voor 1 oktober 1976 de leeftijd van
zes jaar bereikt hebben.

Wij vragen per 15 april a.s. een

flink meisje
of *

jonge vrouw
die geheel zelfstandig onze

huishouding kan doen

Met evt. gemaakte vakantie-

afspraken wordt rekening

gehouden

wim polman b.v.
Dorpsstraat 22 te Vorden. tel. 05752-1314

Tuintopper
Een Forsythia struik
(bloeiend hout)

voor slechts 1,50
Voor al uw tuinplanten naar

Boomkwekerij - Tuincentrum
M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden - Tel. 05752-1464
Part. verkoop alleen op vrijdag en zaterdag

Voorjaarstijd - Schoonmaaktijd
Een nieuw stukje TAPIJT op uw vloer doet
wonderen!

SLAAPKAMERTAPIJT
al vanaf

WOLLEN BERBER
pracht kwaliteit voor 'n
zachte prijs. Per meter
400 cm breed

39,50

99,00
Verder keuze uit meer dan 200 kwaliteiten
en kleuren

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
GROOTS IN TAPIJT

BROOD
/an uw WARME BAKKER

HANDWEBK ^̂ ^̂

(00)Oplaat
Hifi] 's a'*'Jd een gezonde hap

Weekend-reklame:

Tompoucen
en krentenmik

Tevens gevraagd per 1 april

leuk en

vlot meisje
voor winkel en huishouding

Vorden

Autorijles nemen ?
Met uw eigen inzet
slaagt u snel bij

BULTMAN
Erkend Vamor gediplomeerd
H.K. van Gelreweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1753

r
.speciaal

Overpull's
de grote mode
in effen en streep
dessins

in effen en geruit
modekleuren

textiel en mode

/chooldermcifi
raadhuisstraat tel. 1367 vonten

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt!
Of als u sterven moet I

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

2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38

Se Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36

Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
3e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld
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Werkgroep leefbaarheid Vorden
Er zullen weer een aantal bomen worden
geplant in Vorden, op kosten van en met
dank aan de gemeente. De gemeentearchi-
tect, de heer J. v. d. Broek, gaf ons een over-
zicht, dat er als volgt uitziet:
Linden: Vier stuks voor de woning van de
pottefbakker op 't Hoge te Vorden (familie
Colenbrander). Lindensoort: Tilia europaéa
(L), de zogenaamde Hollandse Linde en wel
in een variëteit die zich te zijner tgd gemak-
kelijk laat leiden en waarvan alsdan de krui-
nen kunnen ineenilopen en kunnen worden
„geschoren" tot een één rechthoek vormend
blok. Dezelfde soort linden, maar dan te zij-
ner tijd verlopend in 2 maal een blok, voor
en naast de kapsalon van de familie Heer-
sink, hoek Zutphense/weg-Smidsstraat. Ook
zal er voor Slagerij Vlogman een Hollandse
Linde worden geplant.
Beuken en platanen: Twee platanen zullen
geplant worden op de Gems parkeerplaats
aan de Zutphenseweg, tegenover de plata-
nen voor de sigarenwinkel van de familie
'Eflerkamp.
Opzg van de Gems^winkel zullen drie of vier
'bruine beuken worden geplant, te weten de
cultuurvorm „Atropunicea" mogelijk var.
„purpurea" (Aiton), duidelijk duidend op
roodachtig, maar alle handboeken spreken

van „Bruine beuken". Met de kerkeraad c.q.
de commissie van beheer van de Gerefor-
meerde Kerk te Vorden zal nog eens contact
worden opgenomen en verzocht worden 2 a
3 platanen te mogen planten voor de kerk
op een nader te bepalen c.q. overeen te ko-
men plaats, behoudens goedkeuring.
Op de Nieuwstad voor Supermarkt Albers
izullen eveneens bruine beuken en l gewone
Ibeuk (Fagus sylvatica (L) worden ge-
plaatst. De gemeentearohitect voornoemd is
bereid pogingen aan te wenden, dat hier een
paar zeldzame Varenbeuken worden ge-
plant. Weinigen zullen ooit zo'n merkwaar-
dig exemplaar hebben gezien, maar er staat
er toch een in Vorden, namelijk op Het En-
zerinck, de boom komt verder in Nederland
zelden voor. Het is de Fagus c.v. Asplenife-
lia (Sweet). De bladeren zijn verschillend
gevormd: Laciniata, lancet- en lijnvormig.
Iedereen blijkt zo z'n voorkeur te hebiben
voor bepaalde boomsoort. De pottebakker
houdt van geleide linden. De wethouder en
de directeur zien kennelijk liever beuken.
En voor ons geestesoog rijzen de bomen on-
zer jeugd op, die met hun liefelijk lover de
dagen onze prille jaren versierden.

H. van Dorsten

Uitslag Scholenwedstrijd
In verband met de aanstaande boomplant-
dag werd door de Werkgroep Leefbaarheid
Vorden een wedstrijd georganiseerd voor die
leerlingen van de lagere scholen in deze ge-
meente, die aan deze boomplantdag zullen
deelnemen.
Opdracht was het vervaardigen van een
werkstuk met gedroogde bladeren. Eind fe-
bruari sloot de inzending, waarna een kleine
commissie onder leiding van mevrouw Vun-
derink-Dunnink de binnengekomen werk-
stukken aan een oordeel onderwierp. Men
jureerde in twee rubrieken: „individueel" en
„school-inzending als geheel".
De individuele prijs werd gewonnen door
Dick Tjoonk en Tonie Snelleniberg van de
O.L. in het dorp, tweede werd een groep
leerlingen van de St. Antoniussohool in Kra-
nenburg, t.w. Carla Lichtenberg, Vinzenz

Dostal, Mary Rutgers, Jannet Jaaltink, An-
gelique Hartman en Ingrid Hoessink, en op
de derde plaats kwam een inzending van An-
dré en Ricco van de RJK. school De Vorde-
ring.

In de rubriek ,scholen' kwam de R.K. school
De Vordering als eerste uit de bus, goede
tweede werd de St. Antoniusschool. De Chr.
school op het Hoge had een groot aantal te-
keningen ingezonden en daarmede niet aan
de opdracht voldaan. De commissie vond hier
echter een prjjsje voor alle verrichte arbeid
wel op zjjn plaats.
De prijswinnaars kunnen hun prfls binnen-
kort tegemoetzien. De meest geslaagde in-
zendingen zijn op woensdag 17 maart, de
boomplantdag dus, te zien in de Vordense
leeszaal.

Pax Christi kinderhulp
Pax Christi Kinderhulp, een organisatie van
bijna vijftien jaar oud die in die jaren voor
duizenden kinderen uit West-Berljjn en
Noord-Ierland een vakantiegezin in Neder-
land heeft verzorgd, verwacht opnieuw de
•medewerking te krijgen van honderden Ne-
derlandse gezinnen. Om het aantal van 1600
kinderen dat begin juli naar ons land komt
te kunnen onderbrengen, zijn aanmeldingen
nodig van nieuwe adressen. Van ouders die
'kinderen uit het geïsoleerde deel van de we-
reldstad Berlijn vijf weken lang aan normale
gezinsomstandigheden willen laten wennen.
Elk jaar nodigen ruim duizend gezinnen hun
vakantiepleegkind weer uit, maar om uit-
eenlopende redenen is telkens aanvulling
nodig.
Een gezamenlijke aktie van Nederlandse or-
ganisaties die zich met vakantiegezinnen be-

•at^i-
zighouden via het tv-programma WerJ
kei heeft een overweldigend resultaat'
had, maar het merendeel van de verzoeken
ging uit naar Nederlandse kinderen. Welis-
waar heeft Pax Christi Kinderhulp via de
televisie-oproep 400 aanmeldingen ontvan-
gen, maar dit aantal is niet voldoende
West-OBerljjnse probleemkinderen een!
kantie in Holland te kunnen beloven. Pax
Christi hoopt vóór 15 april nog een groot
aantal aanmeldingen binnen te krjjgen.
Mevrouw Heekman van het kindertehuis in
de Kruppstrasse deed, en hierin wordt zij
door velen bijgevallen, een dringend beroep
op Pax Christi Kinderhulp én de bevolking
van Nederland, door te gaan met het opvan-
gen van kinderen uit de stad West-Berlfin.
Informaties en aanmeldingen bfl: J. Hoppen,
«et Vaarwerk 12, Vorden, tel. 05752-2017.

SPECIALE

MATRASSENAANBIEDING
Merkmatrassen 2 x doorgestikt

s.g. 25 vanaf $9,

s.g. 30 vanaf 119,

s.g. 35 vanaf

s.g. 40 vanaf

Alle mafen uit voorraad fe leveren

135r-

149,-

Profiteer van deze unieke aanbieding

UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 15 i4

o.g.g. 2512

opgericht:

Makelaarskantoor
Van Heeckeren

aan- en verkoop onroerende
goederen - taxaties
onroerende goederen

Ruurlo, B la
telefoon 05735-2385 en 18.00 uur 085-135117

Velen zien
uw etalage

duizenden
zien uw

advertentie

Voor
keurig

verzorgd

DRUKWERK
ZOALS:

Briefpapier

Rekeningen

Enveloppen

Folders

Orderbloks

Prijslijsten

Raambiljetten

Convocaties, enz. enz.

Toegangsbewijzen

Alsmede alle

familiedrukwerken

EEVERS b.v.
Drukkerij-Uitgeverij Nieuwstad 12 - Vorden • Tel. 1404



VIVO
SUPERMARKT

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

IKEURSIAGER
'n goeie slager

het beste vlees inkopen
en vakkundig afleveren

Promeer nu! Karbonade

Speklappen

Braadvlees

Riblappen

Vleesribbetjes

oe^geheie Runderlappen

Gehakt
Woensdag:

schouder
500 gram

500 gram

mager
500 gram

500 gram

alleen vandaag
dikke, 500 gram

FIJNE VLEESWAREN
Het is zeker en gewis, Jansen is uw vlees- en vleeswarenspecialist!!!

ALLES UIT EIGEN

WORSTMAKERIJ

GEKOOKT SPEK
150 gram

KOOKWORST
250 gram

BOTERHAMWORST
100 gram

Maandag:
ZURE ZULT
100 gram

Dinsdag:
GEKOOKTE HAM
150 gram

500 gram

1000 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
Onze broodboetiek is gevuld met heerlijk OVEN VERS BROOD van de
WARME BAKKER A

VAN ONZE BANKETBAKKER
Slagroomstam nu voor 318

398
195

nu voorAbrikozenvla

Mandarijnzandjes 6stuks

Grote bloemkool

Citroenen

Soepgroenten

Cox Orange

Jonathan
Golde^Delicious

Conference

per stuk

net a 4 stuks

bakje

2 kg

2 kg

2 kg

(handpeer)
1 kg

168 1
88 1
58 1

298
225
225
189

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT |

Maandag en^nsdag:

Holl. andijvie
Woensdag:

Rode kool

500 gram

gesn. 500 gram

98 1

49 1

Jansen's voordeel prijzen nog lang geen fabeltje !!
HAUST SNACK CUPS
klein

HAUST SNACK CUPS
groot

Langeberg drop
gemengd, kokindjes of katjes
per zak

MENTOS
pakje a 3 rol nu

VIVO CHIPS
nat. of pap. nu slechts p. familiezak

Pink zalm
220 gram
nu per blik

5MITH FRIETSTICKS
paprika, per zak

VIVO KORRELOPLOSKOFFIE
200 gram nu per pot

HEINEKEN PILS
krat a 24 flesjes, afhaalprijs

109
548

1095

Deze week heeft u 15 et korting
op alle vivo gloeilampen en

dat zijn toch maar 12 soorten

ZUIVEL-AFDELING
Deze week heeft u op

DOMO BESSOLA nieuwe
verpakking 15 et korting

BRUINE BONEN
500 gram

FRANSE MOSTERD
Luycks, halspot

FLORA HAPKLARE BROKKEN
groot, per blik

CATTY HAPKLARE BROKKEN
groot, per blik

Robijn
1,5 liter bij ons slechts

CONIMEX KETJAP-MANIS
250 gram, per fles

POPLA 1000 TOILETPAPIER
wit, pak a 4 rol, nu slechts

POPLA 1000 TOILETPAPIER
gekleurd, pak a 4 rol, nu

/IVO DAMESVERBAND
net hechtstrip nu bij ons

VIVO halvarine
250 gram
2 kuipjes voor slechts

SANDEMAN SHERRY
Seco of Medium Dry per fles

3ONTE REUS koffers
i u nog

Deze aanbiedingen zijn geldig t.m. 14 maart 1976

ROOSVICEE Recter
0,6 liter slechts
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