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Pater G. Wienk 40 jaar priester
In het Franciscanerklooster te Kranenburg her-
dacht pater Gordianus Wienk ofm, oud-kapelaan
van de r.k. parochie op de Kranenburg met Pasen
het feit, dat hij voor veertig jaar geleden de pries-
terwijding ontving.

Pater Wienk heeft het in de binnenlanden van
West-Pakistan meer dan twintig jaar volgehouden.
,,Als missionaris moesten we voor de zielzorg onder
de christenen vele kilometers afleggen. Vaak ging
ik eerst per (gammele) bus, met een treintje of oude
auto zover mogelijk de binnenlanden in, waarna het
verder ging met de kameel, per paard of soms met
de ossewagen. Ik had meestal een catechist bij me,
die me wegwijs maakte. Soms moesten we ook onder
barre omstandigheden meermalen met de „bille-
wagen" de laatste kilometers afleggen.

Mijn werkterrein als missionaris lag in de provincie
Sind, waar ik diverse standplaatsen heb gehad. In
de provincie Baluchisten had ik Quetta als stand-
plaats en maakte daar enkele malen een aardbeving
mee."

Men kan wel zeggen, dat pater Wi-enk als missiona-
ris of pastoor in die tijd al veel aan ontwikkelings-
hulp deed. Hij hielp de arme bevolking niet alleen
voor de zielzorg, maar ook met de bouw van huizen
scholen enz. „De bevolking leefde veelal in lemen
hutten. In de grotere plaatsen als Karachi en Ra-
walpindi zijn uiteraard meer luxueuze woningen
ontstaan. Veel profijt heeft men van de in de In-
dus gebouwde dammen, waardoor hele gebieden via
bevloeiingskanalen van water worden voorzien."

De jubilaris was onder meer pastoor in Nawabsha
en Sanghar, waar de missie grond had gekocht en
een dorp stichtte, waar de christenen onderricht
kregen. Dat dit van grote invloed is geweest merkte
men later aan degenen die wegtrokken en in ande-
re gebieden onderricht gaven. Naast missionaris be-
kleedde pater Wienk ook de funktie van leraar. Op
22 november 1955 werd hij benoemd tot Delegatus
Provincialis, de reguliere Missie-overste. In 1958
kwam hij naar Nederland om deel te nemen aan het
Provinciaal Kapittel. Toen werd hij evenwel voor
zijn gezondheid voorlopig afgekeurd voor de mis-
sie: een groto verlies voor de missie van Pakistan,
daar hij door zijn grote ervaring en door zijn uit-
stekende kennis van het Urdu een belangrijk mis-
sionaris was.

NAAR DE KRANENBURG

In 1960 nam pater Wienk zijn intrek in het kloos-
ter te Kranenburg en was hierna van begin 1962 tot
1965 kapelaan aan de r.k. parochie. In die tijd
maakte hij ook de bouw en inwijding mee van de
nieuwe Christus Koningkerk in het dorp Vorden.
In 1965 werd hij gedurende een half jaar assistent
van pastoor Van Soest in Ruurlo en ging daarna
een jaar werken in Mörmter bij Xanten in Duits-
land. Eind 1967 vertrok hij van de Kranenburg en
werd na eerst assistent in de r.k. parochie in Del-
den later rector van het Verpleegtehuis. In 1972
ging hij opnieuw naar Vorden.
Op Eerste Paasdag heeft de jubilaris in de St. An-
tonius van Paduakerk een plechtige Eucharistievie-
ring opgedragen. Het feest werd daarna in intieme
kring gevierd en naderhand in de kloostercommu-
niteit.

12 mei
dag van de verpleging
Omdat nu -eenmaal ieder mens wel eens in aanra-
king is gekomen met de gevolgen van ziekte en on-
gevallen is het een juiste gedachte geweest op één
dag van het jaar de verpleging in het middelpunt
van de belangstelling te plaatsen. Voor de eerste
keer wordt dit jaar ook in Vorden aandacht ge-
vraagd voor deze dag, wat zeker gerechtvaardigd is
omdat ons dorp een groot aantal verpleegden huis-
vest, die worden verzorgd in het Herstellingsoord
„De Decanye" en de Verpleeginrichting Huize „Het
Enzerinck".

Er zijn plannen in voorbereiding om op 10 en 12
mei bepaalde aktiviteiten te organiseren met het
doel de verpleging onder de aandacht van de bevol-
king te brengen en de mogeliUd^den tot het bieden
van ontspanning te kunnen rHlseren. Van de zijde
van „Het Enzerinck" zull-en te zijner tijd meer con-
crete gegevens worden gepubliceerd. Het ligt in ons
voornemen in de komende weken een aantal aspek-
ten van de verpleging onder uw aandacht te bren-
gen. ^

Geslaagd
Wilma Heuvelink, Ganzensteeg l te Kranenburg-
Vorden slaagde voor het einddiploma fysio-thera-
peute in Enschede. Zij volgde hier de vierjarige
cursus, uitgaande van de Stichting Twente Alge-
mene Fysio-therapie opleiding.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

LEKTUUR VOOR RIA EN JAN LENSELINK

Ria en Jan Lenselink zitten al lang en breed weer
op de blinden-boerderij in Isfahan (Iran, Perzië).
Een van hun wensen (tijdens hun verlof geuit) is
lektuur. In principe is alle lektuur welkom. Hier
volgen een paar speciale wensen: damesblad Libel-
Ie. Modebladen: b.v. Knip, Marion. Hobby-tijd-
schriften, kinderlektuur (Donald Duck of Bobo),
woninginrichting. Een kerkelijk maandblad ont-
vangen ze al van het Interkerkelijk Lektuurbureau.

Wie zijn/haar gelezen tijdschriften wil afstaan voor
Ria en Jan Lenselink geve dit s.v.p. op aan mevr.
Terpstra-Bakker, Mispelkampdijk 30, Vorden, tel.
2301. Mevr. Terpstra zal namelijk namens de plaat-
selijke Raad van Kerken (Vorden-Kranenburg) voor
de verzending zorgen. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking.

Z I L V E R W I T E D E L S T A A C

KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTEMEÜWS
Telefoon gemeentehuis 05752-1541 - Telefoon gemeentewerken. 05752-1841

Openstelling gemeentehuis: 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

Bouw sportzaal.
Zoals gemeld in Contact van 5 maart j.l. hebben de
gemeenteraad, het bestuur van de Stichting Dorps-
centrum en de Sportraad op 28 februari j.l. in een
gezamenlijke vergadering besloten met behulp van
DACW-subsidie een sportzaal van 22 x 28 m met
bijbehorende akkommodaties te bouwen naast de
gymnastiekzaal in Zuid.
Het coll-ege van burgemeester en wethouders zou
een uiterste poging doen de daarvoor benodigde
provinciale goedkeuring van de aanhangige be-
stemmingswijziging te verkrijgen op een voor de
DAGW (Dienst Aanvullende Civieltechnische Wer-
ken) aanvaardbaar tijdstip. Mocht dit niet lukken,
dan zou, teneinde cle DACW-subsidie niet mis te
lopen, de sportzaal worden gebouwd in het Vogel-
bosje, dat de vereiste planologische bestemming
reeds bezit. Als voordelen van de bouw in Zuid
werden m.n. gezien:

- de relatie met de bestaande gymnastiekzaal;
- de aanwezigheid van een buitensportveldje

(vooral voor de scholen);
- mogelijke uitbouw tot dorpscentrum en

— eenvoudiger en goedkoper beheer van de ge-
noemde akkommodaties.

Op het verzoek van het gemeentebestuur de plano-
logische procedure te versnellen hebben Gedepu-
teerde Staten maximale medewerking verleend.
Hoewel doorgaans in gevallen als de onderhavige
met de provinciale besluitvorming twee a drie
maanden is gemoeid (o.a. in verband met het horen
van bezwaarden, het inwinnen van adviezen en di-
verse instanti-es etc.), hebben Gedeputeerde Staten
reeds op 26 maart een principe besluit kunnen ne-
men.
Vooruitlopend op het definitieve besluit (dat bin-
nenkort bekend zal worden) is medegedeeld dat Ge-
deputeerde Staten, gelet op de ingekomen bezwa-
ren, geen goedkeuring kunnen verlenen aan de be-
oogde bestemmingswijzing door middel van de
„lichte" procedure ex artikel 11 Wet Ruimtelijke
Ordening (d.w.z. zonder beroepsmogelijkheid op de
Kroon). Daags tevoren was door Gedeputeerde Sta-
ten een hoorzitting gehouden, waar van de kant van
het gemeentebestuur de burgemeester en de chef
van de afdeling ruimtelijke ordening aanwezig wa-
ren. Door degene die namens de bezwaarden hoofd-
zakelijk het woord voerde, is daarbij o.a. naar voren
gebracht, dat ook tegen de sportzaal alleen (dus
zonder een dorpscentrum) ernstige bezwaren
bestaan en dat zo'n gebouw daar niet thuis
hoort omdat er door de bewoners van Zuid geen
gebruik van zal worden gemaakt. De hoorzitting
werd geleid door Gedeputeerde baron Van Ver-
schuer.

Op grond van het principe besluit van Gedeputeer-
de Staten heeft het college van burgemeester en
wethouders, overeenkomstig de conclusie van het
overleg op 28 februari j.l., vervolgens op 27 maart
j.l. besloten de sportzaal te laten bouwen in het
Vogelbosje. Dit is medegedeeld aan de DACW,
waaraan vooruitlopend op de beslissing ten aanzien
van de vestigingsplaats reeds ontwerptekeningen
etc. voor beide terreinen waren gezonden, zulks in
verband met de strenge termijnen die daarvoor in
acht moeten worden genomen. Zoals bekend moet
met de bouw van de sportzaal worden begonnen
vóór l juli a.s.
Over de konsekwenties van een en ander voor het
doprscentrum en andere akkommodaties waaraan
in Vorden nog behoefte bestaat, zal het gemeente-
bestuur zich op korte termijn beraden, in overleg
met de Stichting Dorpscentrum en de Sportraad.

De kosten van de zaal.
De totale stichtingskosten van de sportzaal worden
geraamd op ƒ 1.356.500,—. Naar verwachting zal
daarvan na aftrek van DACW-subsidie en doeluit-
keringen uit het gemeentefonds circa ƒ 225.000,—
voor rekening van de gemeente blijven. Daar ko-
men dan nog bij de geschatte kosten voor de inrich-
ting van het gebouw ad ƒ 145.000,—, die niet sub-
sidiabel zijn. Rekening houdend met rente en af-
schrijving, onderhoud, beheerslasten, inkomstender-
ving van de bestaande gymzaal etc. enerzijds en de
verwachte inkomsten anderzijds is het jaarlijkse ex-
ploitatie-tekort dat vermoedelijk ten laste van de ge-
meente zal komen begroot op ƒ 110.000,— (dit is on-
geveer ƒ 15,— per inwoner).
Zoals u waarschijnlijk reeds in de krant hebt ge-
lezen heeft de gemeenteraad op 25 maart j.l. beslo-
ten de voor de bouw van deze sportzaal benodigde
gelden beschikbaar te stellen.

Wat biedt deze nieuwe akkommodatie ?
De nieuwe sportzaal zal een speeloppervlak hebben
van 22 x 28 m en als zodanig ruimte bieden voor
de volgende sporten:
— volleybal: 2 velden,
— badminton: 3 velden dubbelspel (evt. 4 velden

voor enkel spel indien men genoegen neemt met
wat krappere tussenruimten);

— basketbal: l veld;
— tennis: l o-efenveld;

tafeltennis: 12 tafels;
— turnen en alle binnensporten die weinig ruimte

behoeven.
Na bezichtiging van een sportzaal in Wijk bij
Duurstde is nog overwogen of de daar gehanteerde
groteer maten (speeloppervlak van 22 x 32 m en

grotere bijruimten) ook in Vorden zouden kunnen
worden toegepast. Naast het voordeel van de gro-
tere nevenruimten (grotere kantine, groter instruk-
tielokaal) schept de ruimere sportzaal wat meer
oefenmogelijkheden voor badminton, basketbal,
tennis en zaalhandbal. Afhankelijk van de ruimte
die men accepteert tussen de velden kunnen in de
grotere zaal l a 2 badmintonvelden en l basketbal-
veld extra worden gecreëerd. Houdt men zich ech-
ter aan de officiële maten, dan is er geen verschil
in speelmogelijkneden. De extra (niet subsidiabele)
kosten van het grotere gebouw volgens het model
in Wijk bij Duurstede werden geraamd op
ƒ 150.000,—. Ter vergelijking dient men te beden-
ken, dat voor een dergelijk bedrag een tiental ten-
nisbanen kunnen worden aangelegd (hiermee is niet
gezegd dat die er ook allemaal zouden moeten ko-
men!'.
Voorts bleek een dergelijk groot gebouw niet of
nauwelijks te passen op de beschikbare terreinen in
Zuid en Vogelbosje: de ruimtelijke inbreuk zou
naar de mening van burgemeester en wethouders
te groot zijn, de parkeermogelijkheden te klein, de
buurt zou extra worden belast terwijl in het geval
van het Vogelbosje bovendien de dubbele rij oude
bomen niet langer onaangetast zou kunnen blijven.
Het college heeft om die redenen besloten de reeds
gemaakte keuze van 22 x 28 m te handhaven, een
beslissing waarmee de gemeenteraad zich in meer-
derheid heeft kunnen verenigen. (De mogelijkhe-
den om bij de DACW in dit late stadium nog een
gewijzigd projekt in te dienen waren trouwens
uiterst gering).

Reorganisatie secretarie en herverdeling
B. en W.-portefeuilles.
In verband met de toenemende aktiviteiten op het
terrein van sport-, cultuur- en jeugdzaken enerzijds
en sociale zaken anderzijds is de vierde afdeling van
de secretaris, waaronder deze zaken ondermeer res-
sorteerden, gesplitst in een vierde en vijfde afde-
ling. De taakverdeling is als volgt:

- Afdeling IV: Onderwijs, personeelszaken, sport-
en cultuur- en jeugdzaken.

- Afdeling V: Sociale zaken.
Met het oog hierop is de portefeuille financiën en
belastingen (ressorterend onder afdeling III) van
wethouder Bogchelman overgegaan naar wethouder
Bannink, die deze portefeuille gaat beheren naast
die van gemeentewerken. Wethouder Bogchelman
behoudt de portefeuille sociale zaken en sport-, cul-
tuur- en jeugdzaken. In verband hiermee zal ook de
samenstelling van de betreffende raadscommissies
moeten worden aangepast, doch hierover is nog
geen besluit genomen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. y. H. Jansen (emeritus te Vorden),
J-eugddienst; 19.00 uur ds. J. C. Krajenbrink.
Het lied van de week is gezang 82 (Uit: Liedboek
voor de Kerken).

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur: dr. J. B. Kuhlem-eier; 19.00 uur: ds. A.
van Vliet van Ëibergen-Rekken.

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

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8.00 uur; woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk 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 NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor bet maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor bet maken van een afspraak is bet kantoor te
Hengelo, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen geboor kan bet
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekbandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor gebeel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: 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

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleesbalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

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

BURGERLIJKE.
STAND V

geen opgave ontvangen
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SU PER-SLAGERIJ
SLAVINKEN

ROOMSCHNITZELS

ÏLEESRIBBETJES

FIJNE VERSE WORST 500 gram

YARKENSLAPPEN

IIARKENSFRICANDEAU 5
soc

0
H?rR

ÖULI 1 AKKt 1 ons alom bekende

Vleeswaren
TONGENWORST

BOERENHETWORST

II U Lu f tK 100 gram

GEKOOKTE HAM

KATENSPEK

168

238

148

298

398

448

248

109

119

79

129

89

ZONNETUIN»
SLA
KOMKOMMER
FIJNE HANDPEER
SINAASAPPELEN
GEKOOKTE BIETEN

2 kroppen

per stuk ..

CONFERENCE
1 kilo .

2 kilo

500 gram

DIEPVRIES-VOORDEEL
IGLO SOEPGROENTE
IRISH BOOMSTAMIJS
RODE KOOL
WITLOF A LA CRÈME
KIPPELEVERTJES

bekertje nu

van 400 voor

MET APPELTJES
Iglo

Iglo

2 pakjes

Alles zolang de voorraad strekt

98
98
95
249
49

45
350
159
249
250

CHIPS
naturel of paprika - grote baal

Roosvicee

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

AARDAPPELEN
KLAPSTUK
DINSDAG

PANKLARE ANDIJVIE
VERSE WORST

5 kilo ....

500 gram

500 gram

500 gram

VL ESGEHAKl
PANKLAR RODE KOOL

98
428

89
298

228
39

A&O GRAAG TOT
• VUL NU VOORDELIG UW

DIEPVRIES
VARKENSVLEESPAKKET

SPEKLAPPENkilo

kilo

kilo

kilo

VERSE WORST

VARKENSFRIGANDEAU

HAMLAPPEN

4 kilo
normaal 33,65

2750
uw voordeel 6,15

WASVOORDEEL
SONIL ZEEPPOEDER
ALL ZEEPPOEDER
OMO ZEEPPOEDER
KNIJP AFWAS

IN FRAAIE EMMER
nu

draagkarton

fonnetje ....

literflacon ,

1298
725

1598
69
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Kleuter-
voeding

Closetpap

GANZEBOOM VIEUX

MUNDA MONTILLA

POLAR RUM

BEERENBURG

BRANDEWIJN

liter

2 literkruik

WHITE LABEL
van 13,45 nu .

EXTRA ZACHT
van 11,25 nu ..

GANZEBOOM
liter

895

795

1145

998

975

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETIEK

HAZI .NOOTSTAM
MANDARIINZANDJES

van 340 nu

6 stuks

298
179

MWfOOD VOORDEELSTUNTS
KEUKENDOEK
BADHANDDOEK

nu slechts

voor

198
359

ZOETWAREN VOORDEEL
PRINGE FOURRE
LUNETTA SPRITS
GEVULDE KANO'S
MENTOSROLLEN
VENCO DROP

rol van 129 voor

per pak

pak a 5 stuks ...

3 pack

zak van 99 voor

98
119
98
98
89

r A&O SUPERVOORDEELTJES

•

Magere Melk gQ
i4f*rflf*t v/nor . ^̂ ^ ^̂ ^literfles voor

MARGARINE CROX
500 gram

MARGARINE ZEEUWS MEISJE
per pak nu

SNELFILTERKOFFIE K.G. VACUÜM
250 gram

K.G. OPLOSKOFFIE 200 gram van 565 nu

VRUCHTENGRIES BELVÉDÈRE
zakje van 72 voor

A & O APPELMOES literblik

TOMATENKETCHUP DEL MONTE
fles

cu-co

Beschuit
2 rollen voor

A & O SOEP 4 BORDENBLIK
diverse smaken, nu

ZALMSTYLE
blik 200 gram nu

ERWTENSOEP HERO OF UNOX
literblik ,

BAMBIX GRAANVLOKKEN per pak

VOOR DE KLEINTJES:

LIMONADESIROOP SINAASAPPEL OF
FRAMBOOS nu ...

BAVARIA BIER krat a 12 flesjes
nu voor

BISTRO ROSE karaf nu voor

SONNENTUBCHEN

Mosel

89

68
198

450

59

89

98

99
75

89

169

98

Lange vingers OQ
jer oak voor ^^ ̂ ^

119
375

298

liter voor slechts 395
Nieuwstad 5

Vorden
Telefoon 1232
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JANSE UPERMA

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting!

IKEURSLAGER
'n goeie slager

Donderdag:

Vrijdag:

VARKENSLAPPEN
VERSE WORST

500 gram

HEERLIJK
500 gram

g,„
RIBLAPPEN s
DOORREGEN STOOFLAPPEN
SPEKLAPPEN
FRICANDEAU VAN DE HAM

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

CERVELAAT
150 gram

BOERENMETWORST
150 gram

ZURE ZULT
150 gram

KOOKWORST AAN STUK
250 gram

LEVERWORST
250 gram

9„m

Maandag:
riug-klaar-dag

Dinsdag:

TARTAAR
HIPSEPOOT

3 stuks

500 gram

ELKE DAG VERS BROOD
en uit onze koeling eerste klas kwaliteitsgebak

van 340 voorHAZELNOOTSTAM
MANDARIJNZANDJES dre°S6""k'van 200 voor

800 gram van 132 voor

van 170 voor

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
KLEI-AARDAPPELEN ™ÏÏ,K

HARDE UIEN
MOOIE CITROENEN 4.h*.
GESNEDEN PRE!
GESN, 40DE KOOL 50o gram

Maandag en dinsdag:

ZUURKOOL 5
urJLVAT

128 1
98
98
69
45

39

Kassakoopje 5 stuks Uddeleriiieertjes

VIVO CASSIS
1/1 liter

BRUINE BONEN
litersblik nu

GEBROKEN SPERCIEBONEN
litersblik

APPELMOES
literblik nu

100
100
100

GLAZEN VOORRAADPOT
inhoud 750 cc
alleen bij ons . 398

LOCARNO APPELSTROOP
per pot

VIVO VOORDEELKOEK
nu

BAMBIX
per pak

PANTIES
Vi vo

VIVO MAGERE CHOCOLADEMELK
per pak

VIVO HALVARINE
2 kuipjes 500 gram

100
100
100
100
100
100

VIVO HAGEL PUUR
pak 250 gram

VIVO V2 LITER EUROPILS
2 halve liters

VIVO HALFVOLLE KOFFIEMELK
halve liter

100
100
100

VIVO BESCHUIT

FLACON JIF

FLACON ANDY
van 215 voor .

VIM

100
159
179

. 59
VIVO THEEZAKJES
per doos nu voor

VIVO MANDARIJNEN
per blikje

VIVO FRITESSAUS
pot a 330 gram

„BIC" BALLPOINTS
2 stuks .

100
100
100
100

VIVO LIMONADESIRQOP
SINAS
1 fles 100

VIVO PEDAALEMMERZAKKEN
nu

MARIE BISCUITS
2 rollen nu

VIVO KROEPOEK
per zak

100
100
100

KEUKENKRUIDEN
peterselie, bieslook, thijm
per set a 3 stuks 595

„CELTONA" SERVETTEN
(brabants bont) pak a 100 stuks

SUNKIST SINAS
liter van 125 voor

»

Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 5 april

4 rol „vivo" Toiletpapier
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37e jaargang no. 5 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Voorzitter J. A. Norde van L.R. De Graafschap:

„We moeten versnippering van
sportakkommodaties voorkomen"
Dezer dagen ontving de Vordense rijvereniging De
Graafschap van het gemeentebestuur een brief
waarin de vereniging werd medegedeeld dat bij wij-
ze van noodoplossing De Graafschap een springter-
rein beschikbaar wordt gesteld naast het terrein van
de voetbalvereniging Ratti. Dit terrein zal door
de gemeente worden gelegaliseerd zodat er binnen-
kort gebruik van kan worden gemaakt.
„Hoewel we er uiteraard blij mee zijn, is hier inder-
daad sprake van een noodoplossing. Het is momen-
teel zo dat we voor de dressuur de beschikking heb-
ben over een terrein van de heer v. d. Wall Bake.
Willen we nu met onze paarden gaan „springen"
dan moeten we eerst een afstand overbruggen van
4 kilometer. Dit is voor ons niet erg aanlokkelijk,"
aldus reageerde voorzitter J. A. Norde op het ge-
baar van het gemeentebestuur.
Overigens hoopt het bestuur van De Graafschap
dat er t.z.t. niet nog een addertje onder het gras
schuilgaat. De heer v. d. Wall Bake, oprichter van
de vereniging stelt al 40 jaar lang gratis zijn terrei-
nen voor de rijvereniging beschikbaar. „Hier zijn
we uiteraard zeer gelukkig mee. Ik hoop alleen
maar dat ,nu de Kiefskamp is aangekocht door het
Geldersch Landschap de mogelijkheden voor ons
niet beperkt gaan worden," aldus de heer Norde.
„Behoudens dan het noodterrein dat we nu door de
gemeente hebben aangeboden gekregen, hebben we
in al die 40 jaren nooit grond van gemeentewege
ontvangen. We hadden gehoopt op een stuk grond
in plan Brinkerhof. Helaas kan dit niet vanwege
de aldaar geplande woningbouw. Vanzelfsprekend
hebben we begrip voor de situatie waarin de ge-
meente zich bevindt."

GEEN VERSNIPPERING
De gedachten van de heer Norde gaan uit naar een
buitenmanege met in de toekomst de mogelijkheid
voor een binnenmanege. „Wat dit laatste betreft
dient het dan een soort kombinatie te worden waar

ook andere verenigingen gebruik van kunnen ma-
ken. Ik denk b.v. aan de tennisvereniging, de touw-
trekvereniging voor indoortoernooien. Zelfs kunnen
er dan trialwedstrijden voor motoren worden ge-
houden. Wanneer je h-et groots opzet trek je alle
wedstrijden hier naar toe."
De plek waar deze manege gebouwd moet worden
is volgens de heer Norde geen probleem. „Tegen-
over 't gemeentelijk sportpark. Het zou toch ideaal
zijn alles bij elkaar. Versnippering van sportakkom-
modaties moeten we voorkomen. Bovendien kan
Vorden in het kader van de openluchtrekreatie een
belangrijke plaats innemen door vanuit deze plek
ruiterroutes uit te stippelen. Voor deze routes ligt
dan het Galgengoor immers binnen handbereik."
Op onze vraag wie dit allemaal zou moeten betalen,
antwoordde de heer Norde dat hij in -eerste instan-
tie denkt aan een bepaalde Stichtingsvorm. „En na-
tuurlijk moet er een kantine worden gebouwd om
de exploitatiekosten van het geheel te dekken," al-
dus de zienswijze van de heer Norde, die voorne-
mens is zijn denkbeelden aan het gemeentebestuur
voor te leggen.
Intussen groeit de rijvereniging De Graafschap ge
stadig en is er -een nieuwe loot aan toegevoegd nl
de afdeling „Het aangespannen paard". Tuigpaar-
den zijn er voldoende, alleen de rijtuigen e.d. zijn
schaars. Het bestuur doet dan ook een beroep op
diegenen die een vierwielig „gerei" in goede staat
hebben deze uit te lenen aan de afdeling. Mevr. C
A. Wolt-ers-Scheffer (tel. 6886), mevr. Van Druten
Vrieze (tel. 2260) en de heer J. Krijt (tel. 1470) zul-
len de belangen van de „tuigpaarden" behartigen
en tevens alle gewenste inlichtingen verstrekken.
„U merkt het, al hebben we de akkommodatie nog
lang niet voor elkaar, we blijven uitbreiden. Het i
nu eenmaal zo in Nederland: eerst trouwen, 2 kin-
deren krijgen en dan pas kom je in aanmerking
voor -een huis!" aldus merkte de heer Norde ten-
slotte lakoniek op.

Eierzoekwedstrijd
Uitgaande van de buurtvereniging Kranenburgs
Belang werd op Eerste Paasdag de traditionele eier-
zoekwedstrijd voor de jeugd gehouden. De deelna-
me was dit jaar wat minder dan andere jaren, maai-
de weergoden waren gunstig gestemd; 't was ideaal
„zoek"-weer. Ruim zestig kinderen in de leeftijds-
groepen van 4 tot en met 6 jaar en van 7 tot en met
12 jaar namen aan dit evenement deel. Om twee
uur ging de commissie met de jeugdige „meute'
naar het Jonkerbosje achter het r.k. kerkhof, waar
men vijft ig eieren had verstopt. Om ook de klein-
sten rustig gelegenheid te geveen om te zoeken wa-
ren de groepen in tweeën gesplitst. Op een enkele
na werden alle verstopte eieren gevonden.

Voorzitter H. Wiggers reikte na afloop met een toe-
passelijk woord de prijzen uit. De uitslag was: van
4-7 jaar: 1. Ton Schotman, Vorden (3 eieren); 2.
Anita Erkelens, Moerkapelle (2 eieren na loting); 3.
Angela Bos, Vorden; 4. Wim Kornegoor, Vorden
(2 stuks); 5. René te Velthuis (2 st.); 6. Jeroen Tol-
kamp, Vorden (2 st.); 7. Erik Dimmendaal, Vorden
(2 st).

Van 7-12 jaar: 1. Edwin Woltering, Vorden (3 st.);
2. Henri Schotman, Vorden (2 st.); 3. Paul Wiggers,
Vorden; 4. Stevie Delemark, Amsterdam; 5. Dick
Pardijs; 6. Caroline Tolkamp, Vorden; 7. Josef
Schotman, Vorden. Ook de kinderen die geen ei
vonden kregen een leuke traktatie.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
DE HEER J. H. DE JONG VERTELDE OVER
„DE MENS ACHTER HET PRODUKT"

Bij de plattelandsvrouwen van de afd. Vorden is
het gewoonte dat er zo nu en dan een ééndagsbe-
stuur wordt gekozen, die de taak heeft een avond
voor de dames te verzorgen.

Ditmaal vonden ze de heer ƒ. H. de Jong, president-
direkteur van de Nedac B.V. bereid te komen pra-
ten, over zijn huishoudelijke schoonmaakartikelen.
Nadat de presidente van deze avond mevr. J. Nijen-
huis-Barendsen enkele huishoudelijke mededelin-
gen had gedaan werd het woord verleend aan de
heer De Jong.

Deze probeerde de 125 dames in de zaal duidelijk
te maken met welke problemen „de mens achter het
produkt" te maken heeft. En dat zijn er nogal wat,
zo bleek uit de woorden van de heer De Jong. Uit-
voerig ging hij in op de wijze waarop o.a. zeem-
leder wordt vervaardigd; hoe een afwasborstel wordt
gemaat etc. Hij deed hierbij de dames over het ge-
bruik van diverse artikelen enkele praktische tips
aan de hand. Deze „huishoudelijke" uiteenzetting
viel bij de dames in goede aarde.

In de pauze kregen de dames de opdracht te raden
wat de pop „Sorbolientje", di-e was gemaakt van al-
lereil huishoudelijke artikelen, zou moeten kosten.
De heer De Jong die na de pauze sprak over o.a.
de „Derde wereld", werkloosheidsproblemen etc.
reikte na afloop de pop uit, terwijl alle aanwezigen
een presentje van de Nedac kregen aangeboden.

Voetbal
VORDEN WEER STAPJl^ICHTER
BIJ TITEL
Vorden behaalde zondagmiddag in de uitwedstrijd
tegen Stokkum een verdiende 1—3 zege. H-et was
overigens een merkwaardig duel, legio vrije trap-
pen over en weer; de meesl^kansen voor Stokkum
en de goals voor Vorden, iBrarbij de laatste twee
op fortuinlijke wijze tot stand kwamen.
De eerste tien minuten van deze ontmoeting waren
voor Stokkum. De thuisclub kreeg in die periode
twee goede mogelijkheden doordat de Vordense de-
fensie aanvankelijk te lakoniek optrad. Geleidelijk
kwamen de bezoekers beter in hun spel zonder
evenwel tot grootse daden te komen. Wel groots
was het doelpunt dat Eggink met een fraaie snoek-
duik uit een voorzet van de sterk spelende Andre
te Veldhuis na twintig minuten spelen maakte.
Stokkum probeerde in deze stand verandering te
brengen, doch beging de fout overhaast te werk te
gaan.
Deze tendens zette zich in de tweede helft voort.
Veel aanvallen van Stokkum, die evenwel niets op-
leverden doordat de Vordense achterhoede het
hoofd over het algemeen zeer koel hield. Na een
kwartier kwamen de geelzwarten aan een 0—2 voor-
sprong, toen Heersink uit een pass van Nijenhuis
in duidelijke buitenspelpositie scoorde. Het was de-
zelfde Nijenhuis die de basis legde voor het derde
doelpunt, toen hij de stopper van Stokkum zo in
het nauw bracht dat deze in -eigen doel schoot. Vijf
minuten voor tijd werd de eindstand uit een hoek-
schop van links op 1—3 gebracht.

WAAROM VORDEN l KAMPIOEN WORDT
Dat het op handen zijnde kampioenschap van Vor-
den l de schoolkinderen in Vorden ook bezig houdt
merkten we bij het doorlezen van De Schakel. De
Schakel is een schoolkrant van de openbare lagere
school in het dorp dat door de kinderen zelf wordt
samengesteld.
Zo schreef één der jongens: „Vorden l wordt vast
kampioen omdat ze best vier punten kunnen halen;
ze mooie voorzetten maken; ze in vijf wetstrijden
nog- maar vier doelpunten moeten maken; ze bij
elke wetstrijd een paar punten stijgen; omdat Heer-
sink topschoorder is; omdat hij de meeste kools
maakt; Heersing heel erg goede paasjes geeft; ze al
in de vinale zijn; ze zich goed verdedigen!" Waar
een kinderhart al niet vol van is.

OOK WINST VOOR HET TWEEDE ELFTAL
Door met 1—0 van Socii 2 te winnen, heeft net als
Vorden l, het tweede elftal van Vorden een riant
uitzicht op het kampioenschap. Zondag a.s. speelt
Vorden l in Megchelen tegen SVGG. Theoretisch
kunnen de geelzwarten dan de kampioensvlag hij-
sen, maar dan moet de volle winst worden behaald
en moeten de naaste concurrenten tenminste één
verliespunt oplopen.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma ziet er verder als volgt uit: Vorden
2—Zutphen 3; Vorden 5—Voorst 3; Fortuna 2—Vor-
den 3; Rekken l—Vorden 4; Hercules 4—Vorden 7;
Pax 5—Vorden 6.

Motorsport
Tweede Paasdag organiseerde de Vordense Auto-
n Motorclub De Graafschaprijders een oriënte-

ringsrit die tevens meetelde voor de provinciale
oriëntatieritten. De rit die was uitgezet door de he-
ren Versteege en Berendsen had een lengte van 48
kilometer en trok 75 deelnemers. Na afloop reikte
de heer D. J. Rouwenhorst aan de volgende per-
sonen de prijzen uit:
Bromfietsen A: 1. v. d. Werf horst, Apeldoorn, 543
strp. Bromfietsen toer: 1. G. Lebbink, Vorden, 573
strp. Motoren PCC: 1. G. H. Hartemink, Warns-
veld, 612 strp. Motoren A-klasse: 1. J. H. Oolbek-
kink, Holten, 609 strp. Motoren toer: 1. W. G. M.
Staepelbroek, Zevenaar, 362 strp. Auto's PCC: 1.
D. J. Denneboom, Harfsen, 422 strp.; 2. J. B. Wo-
pereis, Borculo, 428 strp.; 3. M. Barendsen, Zut-
phen, 432 strp.; 4. De Wit, Zutphen, 604 strp.
Auto's A-klasse: 1. B. Regelink, Vorden, 181 strp.;
2. J. Luiten, Hengelo, 240 strp. Auto's B-klasse: 1.
A. J. v. d. Wey, Vorden, 486 strp.; 2. J. van Middel-
koop, Warnsveld, 540 strp.; 3. W. Ottenspeer, Zut-
phen, 612 strp.; 4. W. J. v. d. Peyl, Vorden, 66 strp.
Auto's toer klasse: 1. L. de Boer, Vorden, 244 strp.;
2. E. Ottenspeer, Angerlo, 252 strp.; 3. J. P. van
Ingen, Zelhem, 266 strp.; G. J. Zeeburg, Vorden,
365 strp.; 5. H. Boerman, Warnsveld, 405 strp. De
poedelprijs werd behaald door de heer H. A. A.
Roelvink uit Vorden met 1142 strp.

Dammen
VORDENSE DAMMERS KAMPIOEN
VAN GELDERLAND
Het aspirantenvijftal van de Vordense damclub
DCV, bestaande uit Andre Abbink, Andre Teerink,
Joost Reuver, Jan Masselink, Gerrit Wassink en
Tjeerd Harmsma is er zterdagmiddag in geslaagd
om het kampioenschap van Gelderland te verove-
ren. Nadat de eerste twee ronden in Vorden waren
gespeeld, werd in Arnhem zaterdag de 3e t.m. 5e
ronde afgewerkt. Bij het ingaan van de laatste ron-
de kon Vorden de titel nauwelijks ontgaan of er
zou met groot verschil van DVH uit Huissen moe-
ten worden verloren. Dit laatste gebeurde inder-
daad. Huissen won met 7—3. „Waarschijnlijk een
kwestie van onderschatting, het gaat allemaal veel
te gemakkelijk en dan wordt de tegenstander on-
derschat," aldus de reaktie van leider Ab Wassink.
Gelukkig voor Vorden was ondanks deze nederlaag
't bordgemiddelde beter dan Doetinchem en Huis-
sen zodat de kampioensvlag toch nog kon worden
gehesen.
De diverse uitslagen waren zaterdag: DCL—DCH
7-3; DHV-DVD 2-8; WSDV-DCV 1-9; DCV-
DCL 9-1; DVD-WSDV 10-0; DCH-DVH 1-9;
WSDV-DCL 5-5; DCV-DVH 3-7; DVD-DCH
10-0.
De eindstand luidt: 1. DCV Vorden 5 gespeeld, 8
punten (Vorden kampioen^^r beter bordgemid-
delde); 2. DVD (Doetinch<flf5-8; 3. DVH '(Huis-
sen) 5-8; 4. DCL (Lent) 5-3; 5. WSDV (Wagenin-

5—3; f>. DCH (Harderwijk) 5-0.
Vorden (en waarschijnlijk ook nummer twee Doe-
tinchem) zal op 26 april en 3 mei uitkomen in de
halve finales om het kan^^enschap van Neder-
land. Waar deze wedstrijderffullen worden gespeeld
is op dit moment nog niet bekend.
Zaterdag werden eveneens de laatste twee ronden
gespeeld in de strijd om het jeugdkampioensdiap
van Gelderland. Hier waren de uitslagen: DVH—
DCV B 8-2; DIO-DCV A 0-10; DCV B-DIO 2-
8; BDV-DVH 7-3; DCV A-DVH 3-7; DCV B-
BDV 0-10. Kampioen werd BDV (Bennekom) met
8 punten uit vier wedstrijden; 2. DVH (Huissen)
4-6; 3. DCV (Vorden) 4-4; 4. DIO (Wolfheze) 5-
2; 5. DCV B (Vorden) 5-0.

Paardensport
GESLAAGDE PAARDESPORTDAG VAN
L.R. DE GRAAFSCHAP
In de manege van de Gompert in Hengelo hield de
Vordense ri j vereniging De Graafschap Tweede
Paasdag zeer geslaagde onderlinge clubwedstrijden
die door plm. 150 bezoekers werden bijgewoond.
Bij de dressuur voor paarden waren de uitslagen als
volgt: 1. Ben Wagenvoort met Mona 136 pnt.; 2.
Foka Voos met Golmore 135,5 pnt.; 3. Gerrit Wun-
derink met Excellent 133 pnt.; 4. Bert Wagenvoort
met Texas 132,5 pnt.; 5. Gerdien Gotink met Judith
129,5 pnt.; 6. Peter Hollander met Meteoor 129
pnt.; 7. Bert Adolfs met 1-Gusta 128,5 pnt.; 8. W.
Groot Nuelend met Marco 127 pnt.; 9. Henk Harm-
sen met Karinka 125,5 pnt.; 10. W. Groot Nuelend
met Ilona 124,5 pnt.
Springen paarden: 1. Henk Harmsen; 2. Annie Leb-
bink; 3. Anelien Weenink; 4. Ben Wagenvoort; 5.
B. W'underink; 6. W. Groot Nuelend.
Dressuur pony's: 1. J. Klein Haneveld; 2. Henni
Wagenvoort; 3. Rene Ernst; 4. Rene Ernst; 5. Wim
Lenselink; 6. Vincent Roelofs; 7. Henni Steeman;
8. Raymond Ernst.
Springen pony's: 1. Wim Lenselink; 2. Rene Ernst;
3. J. Klein Haneveld; 4. Hennie Steeman; 5-6. H.
Wagenvoort en Vincent Roelofs.
Na afloop reikte voorzitter J. A. Norde de prijzen
uit, waarbij hij woorden van dank sprak tot de be-
heerders van De Gompert t.w. de fam. Spraay en
de heer W. Groot Nuelend welke zorgde voor het
vervoer van de dieren.

Gevraagd
in onze gemoderniseerde winkel

een meisje
Vijfdaagse werkweek

Met vakantie-afspraken wordt
rekening gehouden

Slagerij Vlogman
Nieuwstad 14 - Vorden - Telefoon 1321

Dansschool
Th. A.
Houtman

leraar moderne dansen - Old-time - Latin-
American en party-dansen

HOUDT INSCHRIJVING:
a.s. zaterdag 5 april van 18.00-
19.00 uur in Jeugdgebouw Vorden;
zondag 6 april van 10.00-11.00 uur
in zaal Schoenaker, Kranenburg

Voor jongeren boven 18 jaar,
verloofden en gehuwden

Leraar lid NBD,
dansen is plezier voor 2 !

O.B.S. Linde
brengt vrijdag 11 en zaterdag
12 april de musical

„De tovenaar van Alkmaar"
en toneelstuk
„Oliebollen"
in zaal Schoenaker, Kranenburg-
Vorden

Aanvang 20.00 uur
Entree ƒ2,—

Zaal open 19.30 uur

Reklame vrijdag en zaterdag

Dessert Sausanne
BANKETBAKKERIJ

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

Pootaardappelen
verkrijgbaar bij

V.L.C. De Graafschap
Linde - Hengelo - Vorden - Ruurlo

hoe echt is
modisch nappa?

Het hoeft helemaal niet echt te zijn.
Wij hebben een medische kollektie jasjes

van imitatie nappa, die iedereen voor
echt verslijt - en dat duurt lang,

geloof het maar l

tcKtiel en mode
/choolclermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden



1925 1975
Dinsdag 8 april a.s. vieren wij ons 50-jarig rakenjubileum

Ter gelegenheid van dit feest houden wij

Open huis en receptie
van 14.00 tot 19.00 uur aan onze zaak.

Door onze goede relaties met u allen stellen wij het bijzonder op prijs u op deze dag te mogen
ontvangen. Vanzelfsprekend is onze zaak vóór de middag GESLOTEN.

Natuurlijk deelt u ook mee
in onze feestvreugde

Bij aankoop van 10,- tot 25, - krijgt u

een mooie keukendoek kado
Bij aankoop van 25,- tot 50,-

een prachtige badhanddoek
Bij aankoop boven 50,- ontvangt u

15% korting in waardebonnen
deze bonnen zijn g«Pig tof en met 31 mei 1975 W

Deze aktie loopt van 9 april t/m 26 april

Voor kinderen tof en met de lagere school houden wij op woensdag 9 april van 2-4 uur
EEN GROTE BALLONNEN WEDSTRIJD BIJ ONZUAAK. Te winnen prijzen zijn:

1e prijs 75,- aan kinderkleding
2e prijs 50,- aan kinderkleding
3e prijs 25,- aan kinderkleding

U

M Oe prijs een fijne spijkerbroek
10-20e prijs leuk T-shirt
20-30e prijs zo'n vlotte jute schoudertas

Modecentrum TEUNISSEN
voor Ruurlo en omgeving

opleuering
altijd
op tijd!

__ BOUWBEDRIJF
TB A JEN BRIIMKE S
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Adverteren doet verkopen
••••••••••••l

„DE HUISVRIEND"
uitg. leesportefeuille

Als inhoud:
Panorama
Margriet
Kuifje
Xeue Revue
Story
Donald Duck

De Post
Mirao
Diana (roman)
Dummy (lach)
Jaguar (d-etect.)

Wees zuinig,
maar niet ongezellig:

Neem 'n
leesportefeuille
11 tijdschriften al vanaf 1,50

vraag naar een gratis
proefnummer
Houtmolenstraat 12
Doetinchem, tei 24836

eoneoniMfi
Hengelo <gid>
tel.05753-1461

DANSEN
6 april

DANNYCARDO
and Carrousel

Hotel-Café-Restaurant

Bakker - Vorden
Telefoon 05752-1312

vraagt voor de ochtenduren

kamerhulp
Werktijden nader overeen te
komen.

ERFHUIS
Notaris Jhr. Mr J. J. A. Greven te Vorden zal
woensdag 9 april, nam. 1.30 uur, t.v.v. de heer
D. A. Lenselink, „Spekop", Zomervreugdweg
9, Vorden, aldaar

publiek a kontant verkopen
9 neurende koeien en vaarzen, l volbloed
vaarskalf, 7 stieren (alles t.b.c.- en abortusvrij),
drachtige varkens, varkens met biggen, 4 vol-
bloed dwerggeiten, wagen, kar, kevie's, droog-
voederbakken voor varkens en kippen, melk-
kar, kruiwagen, snelhooier, trommelschudder,
2 driepuntsmaaibalken, varkensroosters, hang-
kettingen, stalroosters, rubber matten, drink-
bakken voor rundvee en varkens, weidesleep,
oude Duitse brik, petroleumtoestel, gastoestel
met tafel, trog, ouderwetse ploeg, schoffelma-
chine, trap, televisietoestel met tafel, bieten-
snijder, kapbroek, paardetuigen, meikrek, vee-
scheermachines, tormedo's, meelbakken, bas-
cule, maaibalk, watermotor met pomp, cement
pannen, mestgreep, trekhaak, grondschuif en
hetgeen verder ten verkoop wordt aange-
boden.
Te bezichtigen: vanaf 11.00 uur vóór de ver-
koop.
Kosten kopers: vee 10%, het overige 12/2%.

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Inwoners van Vorden en onis l reken
Als de Heere Jezus komt!
Of als u sterven moet!

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

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

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

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

LOOT
Siyled by Lancia.
Black is beautifull!
First-class heren-

~f"-rn van

INTERNATIONAL

* POLO
Vrije-tijd-mode

met echte flexibel
crèpe zool. Uit solide

york overleder.

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Uw vakman'bloemist

Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334



Hiermede betuigen wij
onze hartelijke dank voor
de vele blijken van mede-
leven, zowel persoonlijk
als schriftelijk, tijdens de
ziekte en na het overlij-
den van onze lieve moe-
der en oma

J. M. Vruggink-Tjoonk

Namens kinderen
en kleinkinderen

Vorden, april 1975
Riethuisweg 4

Hebt u iets voor de Pret-
ty-Markt? Bel de zwem-
club no. 1270 en 't wordt
gehaald!

Te koop: jonge konijnen.
Julianalaan 21, Vorden.

Vermist: sinds 29 maart
zwarte (gesneden) kater
met witte bef, stukje wit
aan buik en onderste
helft achterpoten wit. Be-
loning ƒ 25,-. J. B. J.
Chevalking, Schoolstr. 13.

Gevraagd: zelfstandige
hulp in de huishouding,
l ochtend per week. Lin-
deseweg 11.

Gratis af te halen: jonge
langharige fox, teef.
Baakseweg 14, tel. 1691.

Te koop: z.g.a.n. tour-
caravan -f- voortent, prak-
tisch niet gebruikt. Type
Sport 435 en 5-pits gasstel.
Tel. 05752-2388.

Paardrijlessen „De Hes-
senkamp", Kerkhoflaan,
Vorden, tel. 05752-1736.

Maandag 7 april begint
de verkoop weer van de

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's-morgens tussen 9-13.30
uur. Indien dit onmogelijk
is, dan 's-avonds tussen
5-7 uur.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

PIJPROKEN
MANNENWERK!

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Inplaats van kaarten

EVERT JAN LUBBERS
en
INA VOORHORST

gaan trouwen vrijdag 4 april a.s. om
14.15 uur ten gemeentehuize te Vorden.

april 1975
Groene Kruisstraat 8, Hengelo (Gld.)
Berend van Hackfortweg 8, Vorden

Toekomstig adres:
Rozenstraat 27, Hengelo (Gld.)

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in
Hotel Concordia, Hengelo (Gld.).

Spade

l
zeer degelijke
spade van be-
kend merk
Bladafmeting
255 x 165 mm
met steel

Prijs van 33,70

nu 21,95
Voor tuinartikelen

Triumph-Wala

verkoop aan huis.
Geopend 8.30-12.30
uur en volgens afspr.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Af te halen: 2 jonge fox-
hondjes. G. Berendsen,
v. Lennepweg 8, Vorden.

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Inplaats van kaarten

WIM BOOLTINK
en
TONNY BARINK

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen kerkelijk huwelijk.
De inzegening zal plaatshebben D.V.
vrijdag 11 april om 14.00 uur in de
Herv. Kerk te Vorden door de weleer-
waarde heer ds. J. Veenendaal.

maart 1975
Schiphorsterstraat 6, Toldijk
Nieuwstad 26, Vorden

Toekomstig adres:
Het Hoge 48, Vorden

Receptie van 16.00-17.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10, Vorden.

OoA: foor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

Op Eerste Paasdag, zondag 30 maart 1975,
stierf mijn echtgenoot

Ir. M. H. VIJZELAAR

Ingevolge de wens van de overledene is zijn
lichaam ter beschikking gesteld van de weten-
schap.

Voorlopig liever geen bezoek.

A. C. E. Vijzelaar-Nash

Huize „Melati"
Dr. Staringstraat 17, Vorden

Ondergetekende betuigt hierbij haar oprechte
dank aan de heren doktoren De Vries en Van
Tongeren, verplegers, verpleegsters en het per-
soneel van „Huize Nuova", die mijn echtge-
noot met zoveel zorg behandeld en verpleegd
hebben.
Ook mijn grote dank aan de Groene Kruis
zusters die al die jaren met zoveel geduld hem
behandeld hebben.

A. C. E. Vijzelaar-Nash

Huize „Melati"
Dr. Staringstraat 17, Vorden

Langs deze weg willen wij alle
mensen die de heropening van
onze winkel opluisterden met hun
aanwezigheid en voor de vele
felicitaties, bloemen en geschen-
ken hartelijk dank zeggen.

U kunt er verzekerd van zijn dat
uw belangstelling door ons zeer op
prijs is gesteld.

Altijd tot uw dienst

Slagerij Vlogman
Nieuwstad 14 Vorden Telefoon 1321

Veel meer woonkomfort en
gezelligheid in een huis voorzien van

vraag vrijblijvend prijsopgave, ook
voor uw huis, bij

gedipl. gas-, water-,
sanitair-, centrale verwar-
ming- en elektro technisch
installateur

WINTERS
Spalstraat 8-10 - Telefoon 05753-1280

Voor 65-plussers en mindervaliden
mogelijkheid tot rijkssubsidie

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

ALFA
Maat 36-46
StyledbyWindsor.
Flexibel,
natuurlijke leestvorm,
gezond voetbed
en noors luchten leder
onontbeerlijk voor
deze klassieker.

f/LOF-lfi'MODE

» SPEED
Voor snelle modepakkers.
Stoer cachet

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

TE KOOP:

Luxe woningen
te bouwen aan de Rondweg
in het plan Brinkerhof l

Alleen voor inwoners der gemeen-
te Vorden of personen met een
ekonomische binding aan Vorden.
Koopsom vanaf ƒ 113.000,—

Nadere inlichtingen:

J.W. Bijenhof s Bouw bv
Vorden — Het Vaarwerk l — Telefoon 1524

Voor

AANLEG EN ONDERHOUD

VAN

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

H

l
Tevens uw adres voor huishoude- j
lijke elektrische apparaten

TECHN. INSTALLATIEBEDRIJF

Slagman&Esselinkkv. i
Het Hoge 35 - Telefoon 1511

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dageiyks komen er bfl bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
M kuut het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK is ook onae kollektie

Comp/èfs en
4von c/japonnen

Gaarne voigens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan In alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurio

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis in de
omgeving i

VLAM
ATTENT
Aktle voor Goed Gas Gebruik

Ook bij gasapparaten
openheid in de schoorsteen;

verbrandingsgassen
moeten ongehinderd naar

buiten kunnen.
Voor Inlichtingen:

N.V. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

regen stoot onze klonten goed!
Een dóórdenkertje om onze kollektie regenjassen

en jacks aan te prijzen. Om naar een wolkbreuk te verlangen
Voor niet-klanten klinkt dat misschien wat overdreven.

Nou, die wachten de bui dan maar af.
Onder een boom of in een portiek.

IcKtiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden



PINKSTERAKTIE
-^^^^^-

tot Pinksteren ontvangt u voor

elke volgeplakte oranje zegelkaart

GEEN f 2,50 M AAR f 3,50

Na Pinksteren t/m 31 mei ontvangt u 2,50 voor

de oranje zegelkaart.

Vraag tot Pinksteren

ORANJE ZEGELKAARTEN

bij elke ZD-winkelier gratis verkrijgbaar

l

LENDE
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

STOOFLAPPEN
500 gram

VERSE WORST
500 gram

SPEKLAPPEN
500 gram

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

ROOMSCHIJVEN
3 stuks

HAMBURGERS
3 stuks

648
548
398
298
198
425
240
195

Voor de boterham
CASSELERRIB 100 gram 120

PEKELVLEES 150 gram 148

BOTERHAMWORST 150 gram 98

KOOKWORST (stuk) 250 gram 140

LEVERWORST (stuk)
eigen fabrikaat 250 gram 129

A.S. DONDERDAG, VRIJDAG EN ZATERDAG KUNT U
IN DE WINKEL KIJKEN OF ER OP UW GELUKSNUMMER
EEN PRIJS IS GEVALLEN.

DIT GELDT DUS ALLEEN VOOR DIE DRIE DAGEN !

Slagerij Vlogman Wffffil

Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Meubelnieuws

Als u van plan bent meubelen te gaan ko-
pen heeft u daarvoor het juiste tijdstip
gekozen. De gloednieuwe

Woonvisie katalogus 1975
is nl. zojuist verschenen.
Wacht dus even voor u naar een winkel
stapt en haal eerst even een nieuw meubel-
boek. U zult daar geen spijt van krijgen,
want woonvisie staat voor uitgekiend
woongenot, topkwaliteit, ouderwetse
service en scherpe prijzen.

Uw woonvisie-zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1295

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,-
in kleur

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Voordelige
dameskonfekfie
koopt u bij de
igrote matenspecialist
KONFEKTIEBEDRIJF

AMMERS

Zutphenseweg 29, Vorden
Indien nodig maken wij
naar maat. Keuze uit meer
dan 100 modellen.

Vel-e nieuwe

VOORJAARS
STOFFEN

ook in coupons

LAMMERS
Zutphenseweg — Vorden

Drukwerk
voor

handel
en
industrie

aoals:

briefpapier
rekeningen
briefkaarten
enveloppen
orderbloks
folders
konvokaties
raambiljetten

Drukkerij
WEEVERS

eigentijdse vormgeving
Strakbelijnde aanbouwwand

met vele mogelijkheden. Ombouw
in wengé- print en fronten in wit laqué.

Wengékleurlge grepen. Hoogte 142 cm en diepte

Voor goed wooncomfort

EXTRA VOORDELIG

WINSTON APPELS
\y2 kg 198

JAFFA SINAASAPPELS
14 stuks 289

BAMIGROENTEPAKKET
per stuk 119

Maandag en dinsdag
GESNEDEN WITTE KOOL
% kilo 49

DAGELIJKS VERS GESNEDEN
GROENTE

vVEEKENDAANBIEDING BLOEMEN
vrijdag en zaterdag:
1 KAAPS VIOOLTJE ... 185

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Vorden - Zutphenseweg 13 - Telefoon 05752-1334

/̂ ..speciaal

Imitatie nappa

Meisjes
jasjes
moderne kleuren
maat 128

51,50
Kleine stijging per maat

twrtid cfl mode
/chooldermon

B R O O D
EEN MAAL APART

BAKKERIJ

A

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Wasautomaten
service
reparatie van alle merken

RIETBERGSTRAAT 34
ZUTPHEN
TELEFOON 05750-15410

Bel tussen 12 en 2 en na 5 uur

Woensdag 9 april de gehele dag

gesloten

Roerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

Vorden


