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NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Nu de politieke partijen middels artikelen voorlichting
willen geven over hun programma voor de a.s. gemeen-
teraadsverkiezingen, stellen wij alle politieke partijen in
de gelegenheid dit in onze redaktionele kolommen te
doen. De tekst wordt van de betreffende partij ontvangen
waardoor deze ook de gehele verantwoording draagt voor
de inhoud ervan. Redaktie.

OOK IN VORDEN EEN
CHRISTEN DEMOKRATISCH APPEL
Sinds een aantal maanden is er een nieuw begrip in de
Nederlandse politiek: het Christen Demokratisch Ap-
pèl, afgekort CDA. Het CDA is een politieke bewe-
ging, voortgekomen uit de samenwerking van de drie
christen-demokratische partijen in Nederland, ARP,
CHU en KVP.
Wat wil deze politieke beweging? Voorop staat, dat er
dringend behoefte is aan een grondige vernieuwing
van de Nederlandse politiek. Elkaar bevechtende 'be-
langengroepen en partijen, materialisme en egoisme,
zij bepalen het beeld. Daartegen wil het CDA stelling
nemen.
Waarom? Omdat het evangelie, dat het CDA als richt-
snoer aanvaardt voor het politieke handelen, ons leert
dat mensen met elkaar moeten .samenwerken inplaats
van elkaar bevechten, meer aan de ander moeten den-
ken dan aan zichzelf en dat materieel belang niet het
enige en voornaamste doel van het leven is. Het CDA
wil vooral een appèl zijn op het hart van ons volk.
Het doet een beroep op alle Nederlanders die bereid
zijn waarden als offervaardigheid, verdraagzaamheid,
eerlijkheid, trouw, liefde en verzoening te erkennen.
Een geestelijk reveil is nodig en dat is in onze samen-
leving een moeilijke zaak. Toch ligt daar het startpunt
voor het verwezenlijken van politieke idealen. En die
idealen heeft het CDA.
Het CDA in Vorden mikt op een beleid dat o.a. wordt
gekenmerkt door de volgende politieke streefpunten.
1) Het CDA wil het rekreatief/agrarisch karakter
van de gemeente Vorden bewaren, waardoor deze
fungeert als een aantrekkelijke woongemeente. De
werkgelegenheid mag daarbij niet in gevaar komen en
het streeft naar een beperkter uitbreiding van de
schone industrie.
2) Ten behoeve van de inwoners wil het een recht-
vaardige toepassing van de van rijkswege toegestane
sociale voorzieningen.
3) Het wil de landbouw zo ruim mogelijk gelegen-
heid geven om zich te ontplooien en wil haar daarom
zo min mogelijk belemmeringen opleggen, met name
ten aanzien van de ruimtelijke ordening.
4) Teneinde het dorp zo leefbaar mogelijk te maken,
wil het de middenstand op krachtige wijze steun ver-
lenen, haar zo veel mogelijk parkeerruimte geven en
eventuele moeilijkheden uit de weg te ruimen. Waar
het in haar vermogen ligt wil het 't winkelen in eigen

plaats stimuleren.
5) Ten behoeve van de volkshuisvesting wil het
krachtige medewerking verlenen aan de totstandko-
ming van de uitbreidingsplannen Brinkerhof T en TI.
Het wil niet alleen streven naar een aanvaardbare
planologische ontwikkeling van deze nieuwe woon-
wijken, maar ook naar de totstandkoming en instand-
houding van betaalbare woningen, vooral in de sektor
van woningwet en premiebouw. Vooral de doorstro-
ming van de goedkopere naar duurdere woningen zal
het woonklimaat moeten verbeteren.
6) Ter stimulering van de gemeenschapsaktiviteiten
op het gebied van vergaderingen, sport en kulturele
beleving, wil het krachtige morele en voor zover mo-
gelijk financiële steun verlenen. Inzonderheid bij de
realisering van het dorpscentrum in Vorden. Het ini-
tiatief van de bevolking zal daarbij voorrang krijgen.
7) Voor het jeugdwerk in het 'bijzonder wil zij een
slagvaardig beleid. Zij denkt hierbij met name aan
een beroepsmatige kracht die binnen het jeugdwerk
een koördinerende funktie dient te krijgen.
8) Om het verkeer in de Dorpsstraat. Ruurlose- en
Zutphenseweg te ontlasten wil het medewerking ver-
lenen aan de totstandkoming van de zgn. oostelijke
rondweg. Daardoor wil het de leefbaarheid van de
dorpskom op krachtige wijze helpen bevorderen.
9) Om een eerbare begrafenis van onze doden te be-
vorderen wil het streven naar de totstandkoming van
een aula bij de algemene begraafplaats. Voorwaarde
daarbij is dat de rust en de intimiteit van de rusthof
onzer doden niet wordt verstoord.
10) Het wil bij het uitvoeren van de gemeentelijke
aktiviteiten een sluitende begroting handhaven, ten-
einde zelfstandig te kunnen blijven handelen. Het
subsidiebeleid moet evenwichtig en rechtvaardig zijn.
De gementelijke belastingen mogen beperkt worden
verhoogd, maar het mag de draagkracht van de ge-
meentenaren niet te boven gaan.
Het CDA wil niet alleen ARP, CHU en KVP ver-
enigen. Het CDA wil. vanuit een evangelische inspi-
ratie en op basis van konkreet aktieprogram, een be-
roep doen op al degenen die thans nog aan de kant

Z I L V E R W I T E D E L S T A A I .
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staan of zich teleurgesteld voelen in de politieke ver-
houdingen. Zoiets lukt niet één twee drie. Maar er zit
schot in de zaak. Het CDA als nieuwe politieke weg
vindt in steeds groter delen van het land weerklank.
De ontwikkeling in de richting van het CDA is on-
miskenbaar. Help mee! Uw stem is dringend nodig.
Geplaatst in het kader van voorlichting politieke par-
tijen welke deelnemen aan de gemeenteraadsverkie-
zingen. Red.

Nationale
trimwandeltocht
Aanstaande zondag 7 april wordt door de nationale
wandelsportbonden in samenwerking met de Neder-
landse Sport Federatie wederom een nationale trim-
wandeldag georganiseerd. Gymnastiekvereniging Spar-
ta, een sportvereniging die nogal veel aan wandelen
doet, is verzocht deze tocht ook te organiseren.
Daar deze tochten iets heel anders zijn dan bv. een
Avond vierdaagse, was er nu weer gelegenheid om
enkele mooie en afwisselende routes uit te zetten.
Voor de 5 kilometer, speciaal voor de zeer jonge wan-
delaars, is een route geheel door het bos uitgezet en
voor de 10 kilometer slingert de te wandelen weg zich
door bossen en langs mooie vergezichten. Voor ieder-
een een mooie gelegenheid om kennis te maken met
al wat groeit en bloeit rond Vorden.
Voor een gering bedrag kunt u deze tocht meelopen
en als bewijs dat u een goed getrimde wandelaar bent
is een mooi speldje de beloning.

BEDANKT
VOOR
UW STEM !

29 mei rekenen
we weer op u !

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Barbara Rebecc^lochter van B. Th. Ron-
deel en W. M. A. Hartel^Bfc; Monique, dochter van
H. Groot Roessink en G. J^hlaverkam p.
Ondertrouwd: E. te Velthuis en G. W. Bannink; G.
Mognidn en H. J. Vlccmingli, A. J. Kottelerij en D.
G. Bloemendaal.
Gehuwd: J. G. Hulshof en^B. Kroes.
Overleden: J. C. Oonk, (^jaar, echtgenoot van J.
Rijpma.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdag-
ochtend van 8.0012.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: dinsdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

Tn deze 76e aflevering van Gemeentenieuws komen
de volgende onderwerpen ter sprake:

/. Het ,,uitlaten" van honden (algemene politie-
verordening):

2. De nieuwe prijs van huisvuilzakken;
3. De nieuwe normen van de Algemene Bijstands-

wet en
4. Aanvragen om een hinderwetvergunning.

Ad 1)
HET UITLATEN VAN HONDEN
(algemene politieverordening)

Het gemeentebestuur acht het wenselijk om de be-
zitters van honden te wijzen op enkele bepalingen
uit de algemene politieverordening, die betrekking
hebben op de verplichtingen van deze bezitters ten
aanzien van die honden, en wel voornamelijk ten
aanzien van hun uitwerpselen.
Het komt de laatste tijd nl. veelvuldig voor dat
men. al wandelende door de gemeente, om de 10
meter deze uitwerpselen tegenkomt, hetgeen ge-
vaarl i jk is - uitglijden! - en een vieze aanblik ople-
vert. Hieraan dient dan ook een einde te komen:
elke hondenbezitter behoort er voor te zorgen dat
zijn hond op eigen terrein zijn behoefte doet: men
moet niet een ander voor de lasten van een hond
laten opdraaien!

De bepalingen luiden:
art. 22: Ieder is verplicht er voor te zorgen, dat
een onder zijn hoede staande hond zich niet van
uitwerpselen ontdoet op het gedeelte van de weg.
dat uitsluitend is bestemd voor voetgangers.

Art. 138, lid 2: Ieder is verplicht er voor zorg te
dragen dat een onder zijn hoede staand dier zich
niet van uitwerpselen ontdoet in gemeentelijke
plantsoenen en/of parken.
Het eerste artikel ziet vooral op de veiligheid voor
voetgangers en het vermijden van een lelijke aan-

blik (openbare orde); het tweede artikel beoogt de
bescherming van de openbare gezondheid en bo-
vendien het voorkomen van smerige overlast voor
de gemeentelijke plantsoenendienst (bedenkt u eens
hoeveel uitwerpselen de gemeentewerklieden om en
in het gezicht vliegen bij het grasmaaien; indien dit
bij u in de tuin zou gebeuren, zou u er toch wat
aan doen!!).
Enkele andere hondenartikelen uit de algemene po-
litieverordening luiden:
art. 70: De eigenaar, houder of verzorger van een
hond is verplicht er voor te zorgen dat zijn hond
zich niet zonder toezicht elders dan op zijn erf be-
vindt.
Art. 71: Het is de houder van een hond, of hen die
een hond onder hun toezicht hebben, verboden de-
ze honden in de bebouwde kom. anders dan aan-
gelijnd, te laten lopen gedurende het tijdvak van
l april tot 1 oktober.
Aan de politie is een afschrift van deze publikatie
gegeven, met het verzoek om in voorkomende ge-
vallen proces-verbaal op te maken; een gewaar-
schuwd mens telt voor twee . . .!

Ad 2)
DE NIEUWE PRIJS VAN HUISVUILZAKKEN
Doordat de inkoopprijs van de huisvuilzakken
meer dan verdubbeld is en de kosten voor het op-
halen van vu i ln i s aanzienlijk zijn gestegen, heeft het
gemeentebestuur de verkoopprijs van 1 set van 20
zakken moeten verhogen van ƒ 5.— tot f 8,—
waarvan akte.

Ad 3)
DE NIEUWE NORMEN VAN DE
ALGEMENE BIJSTANDSWET
Vooruitlopend op de te treffen wettelijke maatre-
gelen ziet u onderstaand de nieuwe bedragen van
de (groeps-) bijstandsnormen per l april 1974 voor
de week uitkeringen.
De normen zijn nu als volgt (per week):
a. Voor een gezin zonder kinderen ƒ 139,30 per

week te vermeerderen met woonkosten en zie-
kenondspremie: per maand ƒ 603,63.

b. Voor een gezin met minderjarige kinderen, die
voor kinderbijslag in aanmerking komen, of
zouden komen:
1 kind ƒ 142.20 p. w. ƒ 616,20 p. m.
2 kinderen ƒ 144.70 p. w. ƒ 627,03 p. m.
3 kinderen ƒ 147.15 p. w. ƒ 637.65 p. m.
4 kinderen ƒ 147.15 p. w. ƒ 637.65 p. m.
5 kinderen ƒ 148.85 p. w. ƒ 645.02 p. m.
6 kinderen ƒ 148.85 p. w. ƒ 645.02 p. m.
7 kinderen
of meer ƒ 150.45 p. w. ƒ 651.95 p. m.

c. Voor een onvolledig gezin met
1 kind ƒ 121,30 p. w. ƒ 525,64 p. m.
2 kinderen ƒ 123,97 p. w. ƒ 537,21 p. m.

3 kinderen ƒ 126,25 p. w. ƒ 547,09 p. m.
4 kinderen ƒ 126,25 p. w. ƒ 547.09 p. m.
5 kinderen ƒ 127,95 p. w. ƒ 554,46 p. m.
6 kinderen ƒ 127,95 p. w. ƒ 554,46 p. m.
7 kinderen
of meer ƒ 129,55 p. w. ƒ 561,39 p. m.

Bovengenoemde bedragen te vermeerderen met
woonkosten, ziekenfondspremie en kinderbij-
slag.

d. Voor een alleenstaande met eigen huishouding
en huisvesting ƒ 97,50 per week te vermeerde-
ren met de woonkosten en de ziekenfondspre-
mie; per maand ƒ 422,50.

e. Voor een alleenstaande zonder eigen huishou-
ding en huisvesting ƒ 115.35 per week te ver-
meerderen met de ziekenfondspremie;
per maand ƒ 499.85.

f. De uitkeringen op grond van de Tijdelijke
Rijksgroepsregeling Bejaarden in bejaardenoor-
den bedragen (uitkering voor zak- en kleed-
geld):
1. echtpaar per maand ƒ 200,— (max.)
2. alleenstaande per maand ƒ 115,— (max.)

De bedragen voor vrijlating t.a.v. vermogen (spaar-
gelden, onroerende goederen, effekten enz.) zijn
niet veranderd.

Ad 4)
AANVRAGEN OM
HINDERWETVERGUNNING
De volgende personen hebben een aanvraag om
vergunning ingevolge de hinderwet ingediend, t.w.:
1. J. J. Woltering en Zn.. Het Hoge 27 te Vorden.

voor de oprichtinc van een autoherstelinrich-
ting en olie-installaties op perceel Het Hoce 27
kadastraal bekend, gemeente Vorden sektie K
nr. 2993.

2. W. Mokkink. Mosselsewes 22 te Vorden, voor
de oprichting van een veehouderij met mestop-
slag on perceel Mosselsewec 22 kadastraal be-
kend, gemeente Vorden sektie D. nr. 1482.

Tot uiterli jk 13 april 1974 bestaat gelegenheid
schriftelijke bezwaren tegen dit verzoek bij ons in
te brengen.
Voorts bestaat de celegenheid om in persoon of bi j
gemachticde mondelinc bezwaren in te brencen in
een onenbare zitting ten gemeentehuize op dinsdag
16 anr i l 1974 te 10.00 uur .
Zij die ni^t in persoon of bii gemachtigde op bo-
venbedoelde zitting z i jn verschenen, zijn (ook) niet
gerechtigd tot beroep. Degene echter, die tijdig
schrif te l i jk bezwaren hebben ingebracht en niet op
de zit t in^ 7'in verschenen, ziin wel tot beroep gc-
rechtmd. ind '^n / i j niet woonachtic / i in in de ge-
meente waar de openbare kennisgeving heeft
nlaats gehad.
De verzoeken met de daarbij behorende bescheiden

ter gemeentesekretarie ter inzage.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 7 april (Palmzondag)
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (openbare geloofsbe-
lijdenis en bevestiging van nieuwe lidmaten); 10.00
uur zondagsschool/kinderkerk in het Jeugdcentrum;
15.00 uur interkerkelijke evangelisatiedienst ds. J.
Veenendaal

Goede Vrijdag 12 april
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (H. Avondmaal);
19.30 uur ds. J. C. Krajenbrink (H. Avondmaal);
16.00 uur ds. J. Veenendaal viering H. Avondmaal in
De Wehme

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 7 april Palmzondag
10.00 uur prof. dr. J. L. Koole te Wezep; 15.00 uur
eukumenische dienst in de Herv. kerk voorganger ds.
J. Veenendaal van Vorden m.m.v. het Zweedse mu-
ziekkorps van het Leger des Heils

Goede Vrijdag 12 april
19.00 uur ds. P. Kuyper te Lochem tevens viering
H. Avondmaal

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

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

ZONDAGSDTENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoed recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden, telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
dinsdag 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdag 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag 10—13.00 uur
vrijdag 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

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

STANKMELDTNGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220



Jubileum - koopjes
Rustiek beeld uit 1910 De verbouwing in 1968

Van Delft

Biskwie
4 pakjes

VOOR DE PRIJS VAN TOEN

100

""""""""«•'«''"""«"••'"•"••••"î ^

Fles

advokaat 375

Van Nelle

Thee
Engelse Melange, pakje 100 gr.

VOOR DE PRIJS VAN TOEN

59
Koopjes
VENZ REPEN 8 voor 99

KERSENBONBONS 150 gram ...139

PENCEE'S 6 voor 98
(aardbeien of abrikozen)

AMANDELKOEKEN pak 89

PAASKOEKJES pak 119

'Heul' KLETSKOPPEN pak 98

'Haust' SNACKCUPS pak 98

Classe Royal

Pils
flesje

VOOR DE PRIJS VAN TOEN

25

Een jarige
trakteert!

Zo zou men het kunnen zeggen. En als je 80 jaar
bereikt, is dat een feestvreugde.

Welnu, deze jarige trakteert. Alle huisvrouwen in
Vorden en omgeving kunnen 2 weken lang profi-
teren van onze jubileum-koopjes.

Koopjes die nog doen denken aan vroeger, toen je
nog een pilsje kon kopen voor een kwartje. Een
ontbijtkoek voor nog geen vijftig cent en 4 pakjes
biskwie voor maar een gulden.
Ongelooflijk, wat we toen met een gulden konden
doen.

In heel wat koopjes in deze krant herleeft die tijd
van vroeger weer. Profiteer er volop van.
't Is er voor bedoeld !

In onze koffie-shop
trakteren wij* op een gratis
kopje koffie

Voor de paasdagen
SLAGROOMSNIT
voor

SLAGROOMTAART
voor

PAASKRENTEBROOD
1000 gram

PAASSTOL
voor

TOMPOEZEN
doos é, 4 stuks, van 179 voor 149

Diepvries
PATATES FRITES
1000 gram

KROKETTEN
2 pakjes voor ...

VRUCHTENIJSTAART
van 495 voor ..

DOPERWTEN 'ZEER FIJN'
500 gram

K.G. vacuüm snelfilter

Koffie
pak 250 gram

198

Colorno

Koffiemelk
literfles

169
Honig vermicelli
middel of fijn, pak ..

Ronde hazelnoten
zak 200 gram

Rose zalm
blikje

10
kakelv

Fruitcocktail
Del Monte, heel h! -k

Knackebrod
Kraft, pak

Brinta
pak ....

Filterzakjes 102
M r l i t t a , pak 80 stuks

Borrelnootjes
Calve, /:ak

Pot pindakaas
Calve

Maggi flair dessert
blikje, diverse smaken ..

89
89
159
135
159
98

De enige echte

Seven Up
fles van 99 voor 89, bij ons

79

De Betuwe

Tweedrank
fles van 224 voor

179
Royco groentesoep

2 zakjes 98
Pracht Azalea

nu voor 159
esia's

met groen nu 139
|BMWM1ftnmnnnnnnnrnnrrfwnr"Tïrrrmnnrrnr"v

Herschi

Sinas
liter

VOOR DE PRIJS VAN TOEN
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80
JAAR

Dynamisch pand in 1973

Jus d'Orange
Of

Appelsap
3 flessen naar keuze

198

Siebrand
Pikeurtje

frambozen-bessen

met jonge jenever

geen 450 maar

289

Prachtige

ho essm

dik polyester

25,-

Uit de slagerij
SCHOUDERKARBONADE
(max. 2 kg per klant) 500 gram

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

ROOMSNITZELS
3 stuks

HAMBURGERS
3 stuks

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

MALSE BIEFSTUK
250 gram

HEERLIJKE ROSBIEF
500 gram

288
148
238
148
528
398
398
618

VOOR EEN HEERLIJKE SOEP

OSSESTAART
500 gram

Ons bekende

SOEPPAKKET

228
248

Bestel vroegtijdig uw paasrollade

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

VARKENSROLLADE
500 gram vanaf

Verder hebben wij voor u kalfsfricandeau, snitzeis, oesters, ossehaas,
runder- en kalfstongen enz.

150 gr. Gekookte ham 129
100 gr. Rosbief 179
100 gr. Gebr. Varkensrollade 179
100 gr. Gek. mager spek 89

250 gr. Amsterdamse leverw. 99
200 gr. Saksische leverworst 99
150 gr. Boerenmetworst 119
l~n rrf Snijwors^ 119

MALSE SLA
2 kroppen voor

EXPORT KOMKOMMER
per stuk

VERSE RADIJS
2 bossen

GOLDEN DELICIOUS
2 kg

MAROC. HANDSINAASAPPEEN
(honingzoet) per net

Kilo goudgele bananen
voor maar 69

PINGO

HAANTJES
1000 gram

Duyvis

Zoute
pinda's

zakje 200 gram

VOOR DE PRIJS VAN TOEN

.99

Peynenburg

Ontbijt-
koek
blokmodel

VOOR DE PRIJS VAN TOEN

49
Ui f de slijterij
BLANKENHEYM JONGE JENEVER
van 1260 voor

BLANKENHEYM OUDE JENEVER
van 1400 voor

LEGNER VIEUX
liter van 990 voor

SHERRY ADEL ROSSA
van 575 voor

JAGERMEISTER
per fles van 1495 voor

Betuwe
Appelmoes

literblik

VOOR DE PRIJS VAN TOEN

89

Duyvis
Salata

0.5 liter, geen 190 maar nu

VOOR DE PRIJS VAN TOEN

129
Deze aanbiedingen zijn geldig t.m. de paasdagen

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN l

Kassakoopje VICTORIA PANKYWAFELS per pak 89

VLEES
vers van het mes
uit onze keurslagerij KEURSLAGER

Mag. malse riblappen
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram

Varkenslappen
500 gram

Sukade lappen
500 gram voor

Roomsnitzels
3 stuks

Paprika snitzeis
nu 3 stuks

Gehaktballen
(kant en klaar) 3 stuks

vrijdag Verse Worst <
500 gram

woensdag Ge h a kt d a g <
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram

Vrijdag en zaterdag onze heerlijke

Nasi & Bami

498
568
198
198
150
298
250

uit eigen keuken 500 gram slechts

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Chocolade vla
]/2 liter nu voor .

Bloempap
een hele liter voor

Magere yoghurt
(MET VRUCHTEN) y2 liter

59
72
79

Groente en fruit dagelijks vers
Malse sla 2 kroPPen ........................... . ..... 79
Golden Delicious 2 kg ....................................... 138

per bosje

Spinazie kg

Groente en ƒ ruif rek/a me ge/dig t.m. zaterdag

98

Maandag: Dinsdag:

Rabarber* nu per kg 98

Diepvries
Vissticks
Kroketten
Soepgroenten

'Frionor' 10 stuks van 229 voor

'Iglo' 4 stuks van 109 voor ...

Iglo' per bakje van 50 voor ...

189
89
44

BOS ANJERS 225 JAPANSE LELI 198

uit eigen worstmakerij!
150 gram SAKSISCHE LEVERWORST .

150 gram PAARDEROOKVLEES

150 gram BOTERHAMWORST

100 gram GEKOOKT ONTBIJTSPEK ....

88
129
88
75

UIT ONZE BROODBOETIEK
WENER APPELTAART nu van 255 voor ...

7 BESCHUITBOLLEN van 82 voor

Ananas-Slagroom schnitte van 340 voor ...

219
69

298
Naast onze sort. Hing Corn brood steeds vers brood van Van Groningen

AZ APPELSAP
fles .

RAAK SINAS
liter .

YIN ROSE SIEBRAND
liter .

KROEPOEK
Vivo

OPLOSKOFFIE
Vivo, 200 gram

LEYERPASTEI ANTON HUNINK
200 gram

RODE BIETEN z.z.
Hak.

70
79

359
98

395
89

129

ZONNEBLOEMOLIE
Reddy

WITTE PEPER
50 gram

KIPPESOEP
Royco

GEBROKEN RUST
1000 gram

GEDROOGDE PRUIMEN
200 gram

HUISHOUDHANDSCHOENEN
small, medium, large

KEUKENROLLEN
Pópla

198
129
60

149
118
175
119

BONTKRACHT
vat
WASKNIJPERS
50 stuks
RUYTER YLOKKEN
melk en puur

DU3RO CITRON
nu
KASTPAPIER
rol

DIP TOAST
Haust
AMANDEL KOEKEN
8 stuks

PAAS ASSORTI
250 gram

995
185
99
129
75
109
98
145

Ook zijn wij ruim gesorteerd In d/eef- en reformarfike/en Aanbiedingen geldig t.m. 8 april a.s.
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Partijen

KV P

PvdA

CHU

VVD

ARP

PSP

SGP

PPR

CPN

GPV

BP

D'66

DS70

Totaal

Zaal Smit

1970 7972 7974

84

238

132

151

114

6

1

9

3

2

20

34

—

853

43

169

123

155

151

2

4

18

1

14

34

15

34

827

37

170

167

238

89

3

4

15

2

14

39

6

12

796

Springplank

7970 7972 1974

82 74 67

237 261 277

195 129 138

89 115 170

104 148 71

l 4 2

2 3

23 34

9

11 6

3

10

5

2

18

20

7639

17

22 7

857 922 851

Zaal Eskes

1970 7972 1974

82 81 79

237 273 276

150 59 87

108 136 193

116 109 57

5 5 3

4 l l

6 31 23

4 4 6

4 11

26 17 54

30 14 2

41 23

841 884 815

Kwetternest

1970

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

7972 7974

73

240

62

110

106

5

—

23

4

12

22

36

30

75

270

93

161

73

6

2

37

2

13

37

6

6

— 786 781

Schoenaker

1970 7972 7974

160 147 143

22 43 67

89 74 79

51 66 108

55 71 46

l 3 6

2 4 4

4 15 9

l l 6

-i o
J 4*

6 31 51

9 6 4

10 7

448 526 532

Eykelkanip

7970 7972 7974

76

47

147

61

38

—

2

7

3

2

14

9

—

454

72

50

88

85

95

5

4

4

2

7

32

13

10

500

70

56

103

125

42

3

6

12

2

4

47

1

2

473

Totaal
1970 1972 1974

484 490 471

781 1036 1116

713 535 667

460 667 995

427 680 378

13 24 23

12 15 20

36 114 130

16 21 18

6 51 50

84 175 304

102 101 19

147 57

3453 4445 4248

Nu de politieke partijen middels artikelen voorlichting
willen geven over hun programma voor de a.s. gemeen-
teraadsverkiezingen, stellen wij alle politieke partijen in
de gelegenheid dit in onze redaktionele kolommen te
doen. De tekst wordt van de betreffende partij ontvangen
waardoor deze ook de gehele verantwoording draagt voor
de inhoud ervan. Redaktie.

Stichting Vordens Belang
verder van de grond
Vorige week maakten wij melding van de oprichting
van de Stichting Vordens Belang. Inmiddels heeft
Vordens Belang kennelijk niöt stil gezeten, maar hard
gewerkt aan een koncept-prioriteitenschema, dat thans
voor publikatie is vrijgekomen. De initiatiefnemers
hebben inmiddels de heer Jac. H. de Jong bereid ge-
vonden voorlopig het voorzitterschap op zich te ne-
men. Hij zal zich echter niet 'beschikbaar kunnen
stellen voor een eventuele zetel in de gemeenteraad.
Inmiddels hebben ook een aantal Vordense dames,
waaronder mevr. De Gruyter-Aartsen en me j. Joke
Gotink hun medewerking toegezegd, zodat de Stich-
ting Vordens Belang zeker niet alleen een mannen-
aangelegenheid gaat worden. Ook aan de jongeren
wordt in Vordens Belang ruim baan gegeven.
Om de inspraak var. de Vordcnse bevolking in \Y,r-
dens Belang zo maximaal mogelijk te doen zijn, zal
maandag 8 april a.s. in de grote zaal van hotel Bakker
een openbare vergadering worden gehouden. Iedereen
is daar welkom en wordt in de gelegenheid gesteld om
vragen te Stellen, aldus wethouder Gerritsen, die lijst-
trekker zal zijn van Vordens Belang. Op deze avond
zal een forum onder voorzitterschap van de heer Jac.
H. de Jong trachten alle vragen en opmerkingen te
beantwoorden terwijl tevens het koncept-prioriteiten-
programma (wensenpakket) ter diskussie zal komen.
Als stichting, die niet aan enige partijpolitiek is ge-
bonden, hoopt Vordens Belang een zo breed mogelijke
groep burgers uit de Vordense bevolking te interesse-
ren voor de toekomst van hun gemeente, die tevens
de toekomst van hot eigen leef-, woon- en werkkli-
maat 'betekent, aldus de sekretaris van Vordens Be-
lang, de heer Zeeburg j r.

PRIORITE1TENPROGRAM
VORDENS BELANG

1) Uitbouw van maatschappelijke gelegenheden
voor sport, kuituur en rekreatie voor de Vordense
bevolking zoals:
a. een dorpscentrum realiseren aangepast aan de be-

hoeften van Vorden vandaag en morgen;
b. zaalsportbeoefening in ruimere mate mogelijk

maken;
c. meer sport en uitgaansmogelijkheden voor de

jeugd kreëren;
d. stimuleren van het toerisme en rekreatie.

2) Het bevorderen van een werkelijk open gedach-
tenwisseling tussen de Vordense bevolking en het ge-
meentebestuur.

3) Het overbruggen van tegenstellingen, ontstaan
door enge partijpolitiek. Gemeenschapsbelang stellen
boven partijbelang.

4) Het bevorderen van een evenwichtige besteding
van de ons toegemeten gemeenschapsgelden door het
realiseren van de door Vordens Belang gestelde ur-
gentiepunten.

5) Het instandhouden van een kostbaar Vordens
buitengebied, waar onze geëigende landelijke bevol-
king in eigen sfeer moet kunnen wonen en werken, los
van storende van buiten komende faktoren. Toegan-
kelijk maken en houden van onze binnenwegen.
Instandhouding van 'het in eeuwen gevormde land-
schappelijk schoon van Vorden.

6) Uitbouw van ons wegennet, waar nodig aardgas-
aanleg. waar gewenst en waar mogelijk. Ontsluiten
van verzandde beddingen. Verkeersveiligheid ook in
het buitengebied.

7) Het scheppen van een gezond verzorgingsklimaat
in het belang van middenstand en konsument.

8) Het bevorderen van de werkgelegenheid, zodat
opgroeiend Vorden in eigen omgeving een toekomst
kan vinden.

9) Het healiseren van een gezond doorstromings-
beleid bij de woningvoorziening. Streven naar effi-
ciënte woningbouw met haalbare huren. Bevordering
eigen woningbezit.

10) Het betrekken van onze bejaarden in de maat-
schappij van vandaag en het scheppen van ontspan-
nings- en kontaktmogelijkheden voor de bejaarden.

VVD Vorden komt
met sterke lijst
De VVD afdeling Vorden heeft op maandagavond jl.
de definitieve groslijst samengesteld voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen. De lijst van kandidaten
ziet er als volgt uit :
1. Mr R. A. van den Wall Bake; 2. H. Tjoonk; 3. H.
A. Bogcheliman; 4. G. J. van Ark; 5. mevr. M. C. T.
Buitendijk-van Dinthen; 6. H. Pelgrum; 7. A. Harms-
ma; 8. L. Rouwenhorst; 9. mevr. J. E. Dolleman; 10.
Mr M. A. V. Slingenberg; 11. mevr. J. T. Hesselink-
van Zuitphen.
Dat deze samenstelling vcx>r de inwoners van Vorden
van groot belang was, mag blijken uit de uitslagen
van de recent gehouden verkiezingen voor de Provin-
ciale Staten. Hieruit is namelijk gebleken dat het aan-
tal VVD-kiezers met ca 50 procent is toegenomen.
Nog groter is de toename vergeleken met de vorige
gemeenteraad sverkiezing.
Het laat zich aanzien dat bovenstaande lijst van kan-
didaten dezelfde - of nog grotere - steun mag onder-
vinden van de kiezers van Vorden voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. Gezien de verhoudingen in raad
was het dus opgaaf van de ^Ap om met een sterke
lijst naar voren te komen. Va^Pe hierboven genoem-
de kand ida t en mag verwacht '^rden dat de belangen
van de inwoners van Vordei^n de gemeente goed
zullen worden behartigd.

l ^r
eiBr

Gezonheidszorg: zorg
van de vakbeweging
Het is niet toevallig dat de vakbeweging zich ook in-
tensief bezig houdt met deze vorm van gezondheids-
zorg. Al in 1922 was de vakbeweging een der voor-
naamste initiatiefnemers voor een gesprek over dit
onderwerp. De vertegenwoordiger van het NVV,
Evert Kupers, de latere N V V-voorzitter, maakte toen
deel uit van de zgn. Unifikatiekommissie, die met
voorstellen voor een ziekenfondsverzekering zou ko-
men.
Een verzekering „die niet uitsluitend bestemd was
voor werknemers maar ook voor hen die in ekono-
misch opzicht met werknemers gelijk te stellen waren.
Sedertdien hoort de gezondheidszorg tot het terrein
van de vakbeweging. In de loop der jaren evolueerde
de opvattingen om tenslotte uit te monden in eisen
van deze tijd die de basis vormen voor een algemene
volksverzekering.
1) Zowel preventieve als kuratieve voorzieningen
moeten voor iedereen bereikbaar zijn waarbij een ge-
lijke behandeling voor iedereen gewaarborgd dient te
zijn.
2) Een hoog niveau van medisch handelen.
3) Een premie die op draagkracht is afgestemd.
4) De vrijheid om zich voorzieningen, die niet wet-
telijk gegarandeerd zijn, op eigen initiatief aan te me-
ten.
Iedereen is vrij om op eigen kosten een specialist,
masseur e.d. te raadplegen. De overheid dient evenwel
te waken tegen ontwikkeling in de marge die medisch
beslist onverantwoord en/of op winstbejag gericht
zijn.
Interessant genoeg om eens dieper op deze zaak in te
gaan (zie advertentie elders in dit blad).

Instuifavond
De Stichting Jeugd sociëteit belegt op 2e Paasdag in
het Jeugdcentrum een instuifavond als vervolg op de
reunies voor de jongens en meisjes die de afgelopen
jaren de lagere scholen hebben verlaten. In totaal
'hebben zo'n 180 leerlingen de eerste reunie (die vorige
maand werd gehouden) bijgewoond.
Door de organisatoren werd toen een enquête ge-
houden, waarbij de scholieren hun voorkeur voor een
bepaald programma konden uitspreken. Van de 220
binnengekomen suggesties waren er liefst 129 die zich
uitspraken voor een disco-avond. Op de vraag wat
men op deze eerste reunie had gemist, kwamen ant-
woorden als: tafeltennis, paardrijden, modeshow. pils,
meer meisjes, leuker discoteam, terwijl er velen de
mening waren toegedaan dat de verhouding jongens-
meisjes niet goed was. De organisatoren van deze
instuifavond zullen trachten in de toekomst zoveel
mogelijk met al deze wensen en opmerkingen reke-
ning te houden.
De instuifavond die 2e Paasdag zal worden gehouden

begint 's avonds.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

De heer J. van den Broek, ouderling van de Hervorm-
de kerk te Vorden, heeft in het Kerkblad voor Her-
vormd Vorden een artikel geschreven over de viering
van Goede Vrijdag. We hebben hem toestemming ge-
vraagd en gekregen om het betreffende stuk ook in
deze rubriek op te nemen. Met dank aan de schrijver
plaatsen wij het hier en bieden het ook u ter lezing en
overweging aan.

GOEDE VRIJDAG

Heeft u er wel eens over gedacht hoe wij doen niet de
Goede Vrijdag? Deze dag j^*dt door velen, ook door
vele christenen, beschouwafis een werkdag. De win-
kels zi'jn open en veel bedrijven werken gewoon door.
Voor de mensen die vrij ~ijn is het vaak een dag om
de tuin te spitten, of om andere klusjes op te knappen.
Het sterven van Christus l*>mt dan pas 's avonds aan
de orde. Eigenaardig eigeAjLdat we de Hemelvaarts-
dag en Nieuwjaarsdag alsjlmdagen vieren en aan Pa-
sen, Pinksteren en Kerst j eest nog een extra vrije dag
toevoegen om dan de Goede Vrijdag op zo'n heel an-
dere manier te gedenken. Dit dag is toch wel één van
de belangrijkste voor ons christenen. Wij mogen er
dan extra aan denken dat Hij voor onze zonden stierf
om zo de weg naar God weer vrij te maken. Naar mijn
mening de moeite waard om zo'n dag als „zondag" te
beschouwen.

Wilt u daarover eens denken en als u het er mee eens
bent, er naar handelen: voor degenen die vrij hebben
door „zondag" te houden; voor anderen door (zo mo-
gelijk) vrij te nemen of het werk te beperken. Voor
allen: door anderen zo min mogelijk lastig te vallen
met zaken en boodschappen, doch die naar de don-
derdag of de zaterdag te verschuiven. Op die manier
kunnen we naar het „zond a g houd e n" toe groeien.
Voor uw mening over hetgeen hiervoor is geschreven,
houd ik me graag aanbevolen.

Ouderling J . van den Broek, De Steege 39

NIEUWS VAN DE KERKEN

Ook dit jaar is er weer een groep belijdeniskatechi-
santen die toetreedt tot de Nederlandse Hervormde
Kerk (zie advertentie). U zult wel gemerkt hebben dat
hier dit jaar meer aandacht aan wordt besteed dan
voorgaande jaren. Dit komt doordat men zich er
steeds meer van bewust wordt dat er verandering
moet komen in de verdeeldheeid van de kerken.

Velen zijn van mening dat er in wezen maar één kerk,
één gemeente, namelijk de gemeente van Jezus Chris-
tus, is. Helaas is het niet mogelijk rechtstreeks lid te
worden van deze ene kerk, maar dat wil niet zeggen
dat men zich bij geen enkele van de vele kerken aan
moet sluiten: juist de enige mogelijkheeid toe te treden
tot „de ene kerk" is via één van de vele kerken. Zo-
doende kan men samen streven naar een verantwoord
herenigen van de kerken.

Er hoeft dan hierboven niet meer te staan: „Nieuws
van de kerken" maar er kan dan staan: „Nieuws van
de kerk".

BEZOEK VAN HET MUZ1EKKORPS VAN HET
LEGER DES HEILS UIT STOCKHOLM

Op zondag 7 april a.s. komt het muziekkorps ,.Vasa
Karen" van het LeLger des Heils uit Stockholm
een bezoek brengen aan Vorden. Fn overleg met de
Gereformeerde en Hervormde kerkeraad met het Le-
ger des Heils te Zutphen is besloten daartoe een in-
terkerkelijke evangelisatiedienst te beleggen onder
verantwoordelijkheid van deze 3 organen. Dit muziek-
korps, dat een tournee van een week door Nederland
maakt, is zeer vermaard. Het zal de samenzang van
internationaal bekende liederen begeleiden. Het zal
enige muziekstukken doen horen, variaties van liede-
ren, die betrekking hebben op de lijdenstijd en op Pa-
sen. Terwijl de muzikanten, die ook een mannenzang-
groep vormen, voor ons zullen zingen. De Zweedse
kommandant Olberg, die ook Nederlands spreekt, zal
enige woorden tot ons richten. En ds. Veenendaal zal
een korte meditatie houden uit het Palmzondagevan-

gelie over: ,,Zie. de hele wereld loopt Hem na". Deze
evangelisatiedienst wordt gehouden in de Ned. Herv.
kerk en u wordt uitgenodigd deze dienst te komen
meemaken.

GESPREKSGROEP RAAD VAN KERKEN
Op maandag 8 april komt een gespreksgroep van de
Raad van Kerken, bestaande uit Katholieke. Her-
vormde en Gereformeerde leden, voor de laatste maal
bijeen. Onderwerp: „Samen kerk-zijn". Deze avond
wordt gehouden in het zaaltje achter de kosterij van
de Hervormde kerk en zal gewijd zijn aan de vraag
hoe we aan de onderlinge samenwerking in de prak-
tijk nog duidelijker gestalte kunnen geven.

Elke maandagavond badmintonclub in het
Jeugdcentrum

Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.

ledere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.

Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.

Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.

ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.

Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden

ledere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.

Elke vrijdagmorgen week markt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.

Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.

Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.

Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.

Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

4 apri l NVEV-bijeenkomst in Concordia
4 april 13.45 uur bejaardenkring
7 april Trimwandeldag georg. door g.v. Sparta
8 april Gespreksavond NVV over ziekenfonds-

aangelegenheden
10 april Herv. vrouwengroep Linde
l O april Hervormde vrouwengroep dorp
12 april Klaverjasavond v.v. Vorden in de kan-

tine
15 april Oriëntatierit De Graafschaprijders
15 april Meubel- en tapijtshow Helmink
18 april 13.45 uur bejaardenkring
24 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
25 april Vrouwengroep Wildenborch

2 mei Herv. vrouwengroep Linde
2 mei 13. 45 uur bejaardenkring
6 mei Jaarvergadering HSV ,,De Snoekbaars"

in zaal Smit
11 mei Nationaal volleybaltoernooi Dash op

het Gemeentelijk Sportpark
13 mei EHBO Baak huis tuin en keuken onge-

vallen in zaal Herfkens
14 mei Herv. vrouwengroep Linde, reisje
15 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
16 mei Reisje bejaardenkring
18 mei Openbare les blokfluit- en melodicaclub

in het Jeugdcentrum
23 mei Hemelvoortrit De Graafschaprijders
24 mei 14.30 uur open bejaard en middag
27 mei NVEV-rcisjc
5-8 juni Avondvierdaagse Vorden
15 juni Tournooi vv Vorden af d. zaterdag 3e klas
22 juni Tournooi vv Vorden afd. zaterdag 2e klas

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteitcn aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.



Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje

MONIQUE

Henk en Gerrie
Groot Roessink

Vorden, 29 maart 1974
Hengeloseweg 9

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons dochtertje en zusje

Barbara Rebecca
(BARBABA)

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

Hartelman
Oscar

Vorden, 31 maart 1971
Ruurloseweg 42

Te koop
prima RAP bromfiets
Prins Bernhardweg 8

Te koop 1-rijige
aardappel pootmachine
H. Scheffer
Delden Telefoon 1333

Te koop melkweidewagen
± 30 koeien
J. Vruggink A 31, Ruurlo

Te koop partij dahlia
knollen in 6 verschillende
kleuren bij Dijkman
Riethuisweg 6 Tel. 1890

Te koop eetaardappelen
H. J. Beumer
Schuttestraat 16 Tel. 6616

Te koop voederbieten
B. Bargeman, Vorden
Wilmerinkweg l Tel. 1558

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel
Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

Te koop gedeelte van een
maiskuil
Almenseweg 37
Telefoon 05752-1285

Te koop zwart-wit tv
3 jaar oud met witte kast
Telefoon 1319

Te koop Ocrit aanrechtblad
3 delig, grasmachine merk
Husqvarna breed model
bromfiets merk Puch
De Boonk 55
Tel 1993 na 18.00 uur

Te koop maiskuil
H. Heuvelink, Warnsveld
Oude Borculoseweg 16
Telefoon 05751-335

Te koop eetaardappelen
D. Beek Het Hoge 61
Vorden Telefoon 1660

Te koop gemengde duizend-
schoonplanten en oranje
muurbloemen planten
A. Hissink, Heyendaalsew 3
Vorden Tel. 05752-1778

Voor tijdelijk gevraagd

flinke jongen
of 65 +

Aanmelden dagelijks aan
het bedrijf, 's avonds na 7
uur: Wilhelminalaan 9

HEUVELINK
Metaalwaren - Vorden
Kerkhoflaan l Telef. 1309

Te koop voederbieten
G. Berendsen, Vorden
Van Lennepweg 8

Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobbyblad en
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Te koop
12 GRIJ B+ beren en
dekrijpe of gedekte B.B.
zeugen
D. Lettink, Lieferinkweg l
Vorden Tel. 05753-1526

Gazelle kinderfiets
oersterk en in prachtige kleuren !

Ook uit voorraad leverbaar:

deelfietsen en familiefietsen
jeugdfietsen, kleuferfietsen

J. Th. Slotboom
Kieftendorp 11 - Hengelo Gld - Telef. 05753-7289

INTERKERKELIJKE
EVANGELISATIE-DIENST

op zondag 7 april a.s. 's middags
3 uur in de

Hervormde Kerk
TE VORDEN

Onder auspiciën van de Hervormde en Gerefor-
meerde Kerkeraad te Vorden en het Leger des
Heils in Zutphen

Medewerking verleent:
Het Muziekkorps 'VASA KAREN'
van het Leger des Heils uit
Stockholm (Zweden)

Samenzang van bekende liederen
Mannenzang van de leden van het Muziekkorps
Toespraak over 'Zie, de hele wereld loopt Hem
na' (ds J. Veenendaal)

U wordt vriendelijk uitgenodigd deze
dienst te komen meemaken
(een liederenblad is voor ieder
beschikbaar)

Koop op de markt-!

Voor al uw broeken naar

André
Voor vrijdag en woensdag
speciale aanbiedingen:

CORDUROY
GERUITE BROEKEN
per stuk f 15,- 2 stuks f 15,-

enz. enz.

Textiel André
Op de markt in Vorden

speciaal
r

-k DAMES SPENCERS

* T SHIRTS

* BLOUSES

* PULLOVERS

* PANTALONS enz.

Om leuk
te kombineren !

Zie etalages

teHticI en mode
/chooldermcift

OPGELET ! Zeer speciale aanbiedingen

GUTBROD
MOTORGAZONMAAIERS

Vraagt prijs en demonstratie

Zolang de voorraad strekt Vakkundige reparatie

Fa G. Groot Obbink & Zn
Dorpsstraat Vorden

Marktvereniging
Vorden

In plaats van Goede Vrijdag 12 april
is er

WOENSDAG 10 APRIL
MARKT VAN 2-6 UUR

U koopt toch niet zomaar

behang en verf!
Wij geven niet klakkeloos

ft EEN ROL BEHANG

yy EEN BUS VERF OF

^ EEN EMMER MUURVERF

Dat eerst goedkoop kan lijken :

Wij geven liever een goed produkt
en een goed advies

DAT LATER GESCHIKT
ZAL BLIJKEN !

Gratis technisch en kleurenadvies, desgewenst
aan huis

Plaktafels en afstoomapparaat gratis
Door massale inkoop steeds de laagste prijzen

DE WEG VOOR GLAS, BEHANG
EN VERF NAAR :

UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

Vordense Bad- en Zwemvereniging

In de Dennen'
LEDENVERGADERING

op maandag 8 april om 21.00 uur
in hotel Bakker

Het bestuur

Koop op de markt-!

Voor al uw
truien, vesten, blouses, overgooiers en T shirts

gaat u naar
SCHEPERS

Voor vrijdag en woensdag, speciale aanbiedingen:
KINDERTRUIEN
uitzoeken f 10,—

T SHIRTS
2 voor f 11,—

Speciale aanbiedingen in kinder T shirts enz.

Dit alles vindt u by TEXTIELHANDEL

SCHEPERS
ledere vrijdagmorgen op de Vordense Markt!

NVV Bouwbond
Inlevering vakantiebonnen
voor de feestdagen

op maandag 8 april van 19-20.30 uur
Berend van Hackfortweg 22, Vorden

Gevraagd

hulp
voor 2 halve dagen in de week

Cafe-Rest. Eskes
Dorpsstraat 42 - Vorden . Telefoon 05752-135.°.

Tuincentrum

GEBR. BAREN DSEN
VOORJAARS-AANBIEDING

HANDIGE POOTSET
onmisbaar in elke tuin, rnet 10 m lijn v. 9,65 voor

GAZONHARK merk Victoria
reinigt en belucht uw gazon, levert ook een
prachtig zaadbed. Van 16,60 voor

KLIMPLANTENREKJE 4K
180x60 cm houtkleurige kunststof uitvoering, zeer
dekoratief, voor binnen en buiten, van 13,50 voor

DRIEDELIGE TUINSET
zwaar verchroomd, kunststof handvatten
van 10,75 voor

HEKSENKETEL MET MUURHANGER
diameter 22 cm, Oud Hollands model, Kunststof
uitvoering met ijzeren hengsel, van 9,15 voor ...

TUINHANDSCHOENEN
degelijke uitvoering, katoen (geïmpregneerd)
Altijd schone handen, courante maten voor dames
en heren, van 4,50 voor

f 6,75

f 12,50

f 9,25

f 7,85

f 6,60

f 2,95

Motormaaiers - Handmaaiers
ruime keus - grote sortering

Vraag geheel vrijblijvend demonstratie

Met onze hypermoderne slypmachine kunnen w\j voor u
alle motor- en handmaaiers vakkundig slijpen

Fa Gebr. BARENDSEN
ZUTPHENSEWEG — VORDEN

Onze kantoren zijn
op Goede Vrijdag 12 april 1974

de gehele dag
GESLOTEN
De avondzitting wordt verschoven naar
donderdag 11 april

Amro Bank
Nutsspaarbank
Rabobank • Kranenburg
Rabobank - Vorden

Uitnodiging
Openbare vergadering

Stichting
Vordens Belang

AAN ALLE BURGERS VAN VORDEN:
Wij nodigen u uit, om ter informatie aanwezig te willen
zijn in hotel Bakker (grote zaal) op maandag 8 april
's avonds om 8 uur

U zult daar in de gelegenheid worden
gesteld uw mening of aanvulling te geven
op ons prioriteiten-program

Ook zal een forum van initiatiefnemers van Vordens
Belang gaarne uw eventuele vragen beantwoorden

ledereen is van harte welkom !

Namens het aktie-komité
STICHTING VORDENS BELANG



t
Na een langdurige ziekte ging heden van ons

heen, voorzien van de Sacramenten der Zieken,
onze lieve broer, zwager en oom

BERNARD SCHOENAKER

op de leeftyd van 62 jaar

J. R. Schoenaker
H. J. Schoenaker-Holtslag
H. B. Th. Schoenaker
J. A. Th. Schoenaker-Holtslag
nichten en neven

Vorden, 29 maart 1974.
Ruurloseweg 41

De begrafenis heeft te Kranenburg-Vorden
plaats gehad

Hierbij geven wij kennis van het overlijden van
ons geacht lid, de heer

B. SCHOENAKER

Wij verliezen in hem een trouw lid

Bestuur en leden

Biljartvereniging Kranenburg

Vorden, 29 maart 1974

Hierbij berichten wij onze leden het overlijden
van oud-bestuurslid en ere-lid, de heer

B. SCHOENAKER

Bestuur karnavalsvereniging
De Deurdreajers

Vorden, 29 maart 1974

Heden ontvingen wij het droevige bericht dat
plotseling is overleden ons geacht lid, de heer

G. LAMERS

Zijn prettige omgang zal steeds bij ons in her-
innering blijven

Bestuur en leden
Damklub Vorden

Vorden, l april 1974

NVV Voorlichtingsavond NVV

Voor leden en belangstellenden op
maandag 8 april a.s.

'Ziekenfonds aangelegen-
heden en Volksgezond-
heidsvraagstukken'

Maandag 8 april a.s. aanvang 19.45 uur
In zaal Het Wapen van Vorden (F. P. Smit)

U KOMT TOCH OOK? Het bestuur

NVV Voorlichtingsavond NVV

GEMEENTE VORDEN
ONDERHOUD ZANDWEGEN

Belanghebbenden, die het schaven van zandwegen
tegen verminderd tarief door de gemeente willon
doen uitvoeren, dienen hiervan mededeling te doen
vóór 12 april a.s. op het bureau gemeentewerken
Na vaststelling van het te betalen bedrag, het-
welk bij vooruitbetaling moet worden voldaan,
zal de weg in het werkschema 1974 worden op-
genomen.

Bij opgave na 12 april zal op een langere wacht-
tijd moeten worden gerekend

Vorden, 27 maart 1974

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

loco.burgemeester
G. J. Bannink,

de sekretaris,
J. Drijfhout

Vorden, april 1974

GEACHTE VORDENAREN,

Zondag a.s. hopen wij als Belijdenis-catechisanten
persoonlijk en openlijk te getuigen dat de roep-
stem van Jezus de Messias ons heeft geraakt en
dat wij van harte instemmen met het geloof van
de Kerk van Christus van alle plaatsen en alle
tijden

Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen dat u
ALLEN hierby aanwezig bent en samen met ons
de trouw van God viert

Uw mogelijke aanwezigheid op Palmzondag (7
april) om 10 uur in de Hervormde Kerk te Vor-
den zal voor ons een grote steun zijn

De Belijdenis.catechisanten 1974

P.S. zie ook 'Nieuws van de Kerken'

Tarwebrood
EEN MAAL APART !

En nog 49 andere broodsoorten

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

Vordense Winkeliers
Vereniging

WINKELSLUITING

ZON- EN FEESTDAGEN '74

GOEDE VRIJDAG

Donderdag 11 april koopavond t.m. 9 uur
Goede Vrijdag 12 april t.m. 6 uur open

JELGDSCHOEISEL
MET PASVORM

GARANTIE
PUP f. 29,95
styled by Marathon
Vanaf 20
Veel aandacht kreeg het voet-
bed. Een voorwaarde voor goed
passende sandaaltjes.

PEPPER f. 35,95
styled by Jimmy Joy
Vanaf 18
Specialist voor kleuter-
schoentjes. Met het bekende
voetkundig verzorgde voetbed

styled by Jimmy Joy
Vanaf 18

Robuust flexibel voetbed-
sandaaltje. Onverslijtbonr

juchten leder.

WULLINK VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Yorden

Harmsen's voorjaarsaanbiedingen
Vraag niet hoe het kan, maar doe als zovelen en
profiteer er van !
BEHANG
een kollektie zo groot en zo goedkoop als bij Harmsen vindt u nergens
50 tot 70<# beneden de normale prijzen. DIT MOET U ZIEN:

Veegvaste
muurverf
per emmer a
geen 625
maar slechts

f3,25

4 kg

Wasbare
Latex muurverf
per emmer a ± 3 kg
geen 1350
maar slechts

f 9,—

Speciale aanbiedingen in trappen en ladders
HOUTEN
KEUKENTRAPPEN
4 treden nu f 34,—
5 treden nu f 37,—
6 treden nu f 41,—

ALUMINIUM
HUISHOUDTRAPPEN
3 treden nu f 32,50
4 treden nu f 39,50
5 treden nu f 47,50
6 treden nu f 61,--

Wasbare
Latex muurverf
per emmer a ± 3 kg
in vele moderne kleuren
geen 1500 maar

f 9,90

Originele goedgekeurde
dubbele OPSTEEKLADDERS
de zgn. Euro ladders
(de betere soorten)
2x 8 sporten f 143,—
2x10 sporten f 178,—
2x12 sporten f 212,—-
2x14 sporten f 248,—
2x16 sporten f 285,

Uit onze tapijthal
NAALDVILT TAPIJT
vele kleuren, f 10,75 per strekkende meter

VINYL OP VILT 2 meter breed
speciaal voor de tienerkamer, vele hippe kleuren. Alleen bij Harmsen
f 10,50 per strekkende meter

HUISKAMERTAPIJT
4 meter breed, bij ons slechts f 55,— per strekkende meter
Het zoveel gevraagde

SLAAPKAMER TAPIJT 4 meter breed
geen 89,- 79,- of 59,- maar slechts f 49,— per strekkende meter

KOKOSMATTEN bij ons voorradig
Nieuw: GORDIJNSTOFFEN
in ALLE kleuren en kwaliteiten nu leverbaar

Ook voor alle soorten ZONWERING bent u bij ons op het juiste en goed-
koopste adres. Vraagt ofterte. Wij komen gratis meten!

Afdeling bouwmaterialen
Bezorgd
Bezorgd

f 4,25
f 4,25

Maak nu eens eer

GEWASSEN GRINDTEGELS
afmeting 40x60 cm afgehaald f 3,90
afmeting 50x50 cm afgehaald f 3,90

BASALT BLOKJES
de zgn. kinderkopjes Bij ons afgehaald 60 cent

Originele Duitse TUIN SCHAARHEKKEN
50 cm hoog Kompleet met achterlatten en palen f 9,75 per meter
80 cm hoog Kompleet met achterlatten en palen f 13,75 per meter
Deze hekken zijn onder druk geïmpregneerd, dus praktisch geen onderhoud

n echte HOUTEN WAND !
GRENEN WANDSCHROTEN
zeer mooi en dekoratief Bij ons f 1,20 per meter

PARANA PINE WANDSCHROTEN
Deze prachtige edelhoutsoort uit Brazilië kunnen wij u aanbieden voor
slechts f 1,35 per meter

Afdeling keukens
Om niet te vergeten: Wij kunnen uw keuken ook plaatsen, het timmer- en
en metselwerk verrichten en tegels zetten, plus de vloerbedekking leggen
Door onze eigen gespecialiseerde vakmensen: Dit vindt u NERGENS !

Speciale aanbieding WANDKASTEN
50 cm breed f 62,—
60 cm breed f 65,—

100 cm breed f 94,
120 cm breed .. ,. f 107,

Aan-
rechten

KEUKENBLOKS van hoogwaardige kwaliteit
Keukenblok 150 cm, kompleet met roestvrijstalen wafelblad nu ... f 330,—
Keukenblok 170 cm, kompleet met roestvrijstalen wafelblad nu ... f 343,—
Keukenblok 180 cm, kompleet met roestvrijstalen wafelblad nu ... f 874,—
Keukenblok 200 cm, kompleet met roestvrijstalen wafelblad nu ... f 418,—
Keukenblok 220 cm, kompleet met roestvrijstalen wafelblad nu ... f 453,—

PRACHTIG MODERN KEUKENBUFFET 100 cm breed, kleur essen motief met palisander werk-
blad, 2 schuifladen en 2 onder- en 2 bovenkasten en open nis. Zeer mooi geen f 414,-
TIJDELIJK SLECHTS i 349,—

Wilt u goedkoop aan de bar zitten, dit kan:

SPAANSE BARKRUKKEN
blank hout met biezenzitting, nu slechts f 19,50

Ook leveren wij alle mogelijke in- en aanbouw keukens, in allerlei kleuren, modellen en kwali-
teiten, plus de benodigde inbouwapparatuur
Bezoek onze TOONZAAL boven de winkel ± 20 opstellingen !

Ook op het gebied van SANITAIR staan wij sterk, bijvoorbeeld:
WASTAFELS wit f 47,60
WASTAFELS in kleur f 65,40

LIGBADEN in kleur f 188,
LIGBADEN 170 cm wit . ,. f 158,

WAND. EN VLOERTEGELS ± 200.000 voorradig, kijken is kopen bij
ons. Rechtstreekse import vanuit Italië, Spanje en Duitsland
ALTIJD SPOTGOEDKOOP !

GARAGE KANTELDEUREN (geheel voorgemonteerd)
195 cm hoog x 237,5 cm breed
212,5 cm hoog x 250 cm breed

212,5 cm hoog x 237,5 cm breed
Alleen bij Harmsen f 307,50 inkl. BTW

0 35 cm f 18,44 per meter

l

GBESSCHALEN (varkeiiftvoederbakken)
0 30 cm f 17,16 per meter
UETONROOSTERS voor mestvarkens
afm. 50x100x10 cm, sleuven 2 cm f 17,67 p.stuk 50x100x7 cm, voor bigg., sleuv. l cm f 17,67 stuk
ASBEST GOLFPLATEN (blauw en zwart) per m-1 inklusief btw .,
afname t.m. 50 m- f 8,58 afname t.m. 120 m- f 8,29 afname meer dan 120 m- f 7,94

GESCHAAFDE EN GEPLOEGDE PLANKEN, LATTEN, REGELS EN
BALKHOIIT alles uit voorraad leverbaar en beslist goedkoper!

OPGELET: bij ons komt u niet voor verrassingen te staan, alle prijzen zijn
INKLUSIEF BTW
Breng geheel vrijblijvend een bezoek aan Achterhoek» grootste, best gesorteerde
en goedkoopste Doe-het-zelf, tapijt- en keukencentrum en handel in bouwmaterialen

DOE-HET^^ELF EN ~KEUKENCENTRUM

Schoolstraat 6 - VORDEN - Telefoon 05752-1486 Vrijdagavond koopavond



Grote kollekties

HIPPE KINDERKLEDING
vindt u volop bij

Modehuis Teunissen - Ruurio
COATJES EN LIGUETTEJASJES

JURKJES

IMITATIE NAPPA JASJES div. kleuren

DENIM-PAKKEN

LIGUETTE PAKKEN

STREEP- en RUITBROEKEN

SPIJKERBROEKEN

ROKJES - BLOUSES - SPENCERS

TRUITJES in allerlei kleuren

In onze speciale aanbiedingen:

KINDERJASJES EN

-JACKETS 10r- 15r- 19f80

TRICOT BLOUSES

L/M vanaf 10,- j

MHHHIIililiilliB̂ ^

Modemagazijn

TEUNISSEN - Ruurio
Vrijdags koopavond - Gratis koffie Modecentrum voor Ruurio en omg.

Telefoon 05735-1438

KUPAN ZELHEM B.V.
Industriepark 13-15 ZELHEM Telefoon 08342-1041

In ons modern georganiseerd bedrijf, waar wij Volkunst-
stof deuren, wissel-, toilet- en douchekabines, alsmede
garderobekasten fabriceren, hebben wij plaats voor
enkele

produktie-
medewerkers
Onze gedachten gaan uit naar geschoold personeel, die
ervaring hebben met machinale houtbewerkingmachines

Sollicitaties, zowel schriftelgk als telefonisch te richten aan de direktto
van bovengenoemde B.V.

f'u

H.H. kuikenmesters,
Voor hele plastik zakken,
afkomstig van houtvezel of
urfstrooisel balen, betalen

ij 50 et per stuk
HUIZE ZELLE
Hengelo Gld Tel. 05753-7200

alteen

Opvallend groot zijn de prestaties van deze
altijd parate vierdeursdoordouwer met Porsche syn-
chronisatie en radiaalbanden. Gróót is dan ook de
animo tot kopen.

Er zijn zes Simca 1000 modellen.Voordelen van
alle zes:verrassend-lage nieuwprijs, minimaal onder-
houd, hoge inruilwaarde, probleemloos rijden en
perfecte service. Onze service!
Ja, een Simca 1000 heeft alles mee. Zeker z'n prijs!

Dit zijn de prijzen
Simca 1000 LS (4 drs)
Simca 1000 GLS (4 drs)
Simca 1000 GLS Ferodo (4 drs)
Simca 1000 Special (4 drs)
Simca 1000 Rallyel (4 drs)
Simca 1000 Rallye 2 (4 drs)

v.a.f.6.495,-
f. 6.995,-
f. 7.395.-
f. 7.395,-
f.7.395,-
f. 8.895,-

Simca-Chrysler...voor alle zekerheid
Alle prijzen zijn af importeur, incl. BTW

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 95 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

[MAT R«

Zoekt u echt iets aparts, maar dan ook echt
met verschrikkelijk mooie dessins

KOM DAN EERST EENS NAAR
ONZE NIEUWE KOLLEKTIE

tuin en camping-
meubelen show
KUREN !

U vindt bij ons alles op camping en
watersportgebied, met als vanouds
de laagste prijs
Dit weekend 10 PROCENT korting

PLASTIK VERKOOPCENTRALE

ATOMICA
Hengelo Gld - Telefoon 05753-1507
Zutphen Telefoon 05750-16124

Opslag: Goossen, Steenderensew., tel. 05753-2139

Meubel- en tapijtnieuws
GOEDE VRIJDAG PAASZATERDAG
EN 2e PAASDAG van 11.00 tot 17.00 uur

Grote meubel- en tapijtmanifestatie bij Helmink, Vorden

met zeer interessante Paasaanbiedingen !

Komt u ook? Het is beslist de moeite waard
Uw meubel- en tapijtzaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Hebt u al een nieuw meubelkijkboek 1974 gehaald?

Op ons verkoopkantoor in Vorden hebben wij plaats voor een ervaren

direktie-
sekretaresse
Beheersing stenografie vereist

Eventueel bestaat ook mogelijkheid voor plaatsing voor
halve dagen

Telefonische inlichtingen:

Nedac B.V.
HU1SHOUDPRODUKTEN

Afd. Personeelszaken - Tel. 05752-1773

Nieuwstad 2 — Vorden

Voor onze winkel in :

Huishoudelijke artikelen
Elektrische apparaten
Televisie - Radio
Gereedschappen IJzerwaren
Gasapparaten

Vragen wij:

verkoopster of
jonge verkoper
Sollicitaties en nadere inlichtingen
dagelijks aan de zaak. Eventueel
telefonisch (05752-2124) of schrifte-
lijk: Postbus 2 - Vorden

GEMS WINKEL l
VORDEN (05752-2124) l

we l k® on
Uw tuin en gazon vraagt nu de aandacht

om straks een veelvoud van vruchten

te oogsten !

Nu een extra bemesting van:

N.P.K. 12-10-18, chloorarm

(12% stikstof, 10% fosfor,

18%kali)

of

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Gedroogde koemest in korrel-

vorm

te leveren in 10 en 25 liter

V.L.C. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurio: Stationsstraat 12 - Vorden: Stationsweg 20
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AANBIEDING
DRIEDELIGE
TUINSET
zwaar verchroomd
kunststof
handvatten

Van 10,75 voor

f 7,85

Voor
tufnartikelen:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124) P

Weekendaonb/ed/ng

Kinderspijkerbroeken
vanaf maat 92

f 12,95
met kleine stijging per maat

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

„PERROT"

regeninstallatie
voor weilanden e.d.

Vraagt inlichtingen bij Loodgietersbedrijf

„Takke" Zelhem
W. WEULEN KRANENBARG - Tel. 08342-1364

sommige mannen
dragen 5 paar mouwen

ouer elkaar
Het eerste paar zit aan de
borstrok, het tweede aan het
overhemd, het derde aan de
trui, het vierde aan het kol-
bert en het vijfde aan jas of
coat. Dat zo'n arm er nog
uitkomt! 2 paar mouwen zijn
sowieso totaal overbodig.
Wie draagt er nou nog een
borstrok met lange mouwen
en wie draagt nog geen
spencer zonder mouwen ? Ze
moeten maar eens bij ons
langskomen voor wat moder-
ner ondergoed en vooral voor
een mooie spencer. Daarin
hebben we een grote kollek-
tie aan te bieden, in de
nieuwste kleuren en dessins.
Er hoort natuurlijk een pas-
send overhemd bij en daarin
kunnen wij eveneens voor-
zien. Wat een bijzondere zaak
zijn we toch!

tcHtiel en mode
/choolclermciA

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

RUIME KEUZE
IN

tuinartikelen
o.a.:

tuiimidcn, gnzonxaad, kunstmest <-n
koemestkorrelg, vaste planten,
! ic i -s t i - rs . (>oni£^ii. dahliaknollen
kamerplanten

ATTENTIE Wij zijn vrijdc^avonds tot 9 uui
^^ De andereopen en zaterdags tot

tot 6 uur

Fa cebr. Kettelerij
Hoveniersbedrijf, Zutphensew. 54 Vorden tel. 1508

b.g.g. na 18 uur 2054

Voetbal
VORDEN ZATERDAG WON
De plaatselijke ontmoeting tussen Vorden l afdeling
zaterdag en Rat t i l is in een 6—5 overwinning voorde
thuisclub geëindigd. Na geruime tijd niet gespeeld te
hebben, stond Haverkamp weer in het doel van Vor-
den.
Ratti nam na twee minuten spelen de leiding door een
doelpunt van Dijkman. Het offensief dat Vorden hier-
na ontketende leverde een doelpunt op terwijl Sloetjes
voor een 2—l ruststand zorgde.
Wegens hands van Wentink kreeg Ratti direkt na de
thee een s t rafschop toegewezen die door Nijenhuis
werd benut. Het was dezelfde speler die de stand op
2 3 bracht. Eveneens u i t e en strafschop wegens
hands van Reindsen, werd het door Wentink 3—3.
De Kranenburgers lieten hot hier niet bij zitten en
namen door Ni jenhuis en Arendsen een 3—5 voor-
sprong. Vorden wenste zich niet bij een ogenschijn-
lijke nederlaag neer te leggen. Eerst was het Lubbers
die met een kopbal 5 4 scoorde en enkele minuten
later betekende een harde knal van Wentink 5—5.
Vijf minuten voor tijd greep de thuisclub de zege via
een kopbal van Sloetjes 6 5.

VORDEN l — DEN DAM l l l
Nu de slotfase van de kompetitie in zicht is, beginnen
de zenuwen bij het bovenaan staande Vorden blijk-
baar een rol te spelen, althans zo leek het in de zon-
dagmiddag gespeelde ontmoeting tegen Den Dam 1.
Gelukkig voor Vorden speelde ook mede-koploper
Ulftse Boys gelijk.
Tegen Den Dam begon Vorden overigens uitstekend
want reeds in de tiende m i n u u t bracht Te Veldhuis
de stand op l O. Vijf minuten later waren de par-
tijen weer op ge l i jke hoogte toen de midvoor van Den
Dam uit een scrinimage scoorde l -1. Na dit doel-
punt had Vorden het heft volkomen in handen. Er
werden vele aanva l l en opgezet doch de afwerking
liet te wensen over al hadden Hecrsink en Steintjcs
pech dat hun schoten tegen de paal belandden.
In de tweede helft opnieuw een sterker spelend Vor-
den. Ook nu schiepen djjgeelzwarten zich diverse
kansen, echter zonder rcs^P^t. Aan de andere kant
had doelman Meyer een gemakkelijke middag want
h i j behoefde slechts sporadisch in aktie te komen. Het
Neef l 1 .

VOETBALUITSLAGEN^

Vorden 3—Lochem 3 3- L Vorden 5 A/C 6 3 0;
AZC 5—Vorden 4 2 0; a f d e l i n u zaterdati: Vorden
2—Zelos 3 0—2; Vorden 3 SKVW 3 3 -1.

Voor komend weekend staan wat de afdeling zater-
dag betreft de volgende wedstri jden op het program-
ma: DZC 6—Vorden 2; Vorden 3 Zelos 5. De af-
deling zondag behoeft voor de kompetit ie niet aan te
treden. Er zullen enkele onderlinge oefenwedstrijden
tussen de verschillende e l f ta l len worden gespeeld.

Waterpolo
HEREN 1 VAN VORDEN WONNEN VAN AZC
In het overdekte zwembad te Vaassen boekte Vorden
in de waterpolowedstrijd tegen AZC uit Apeldoorn
een verdiende 4—l overwinning. Het zag er in het be-
gin niet naar uit dat de zege naar Vorden zou gaan,
want na amper een minuu t spelen straften de Apel-
doorners een dekkingsfout in de Vordense defensie
doeltreffend al' O 1 ^ Het spel golfde hierna op en
neer. Vlak voor het verstrijken van deze eerste perio-
de scoorde Gotink de gelijkmaker l—1.
In de tweede speelperiode had Vorden duidelijk het
ini t ia t ief . De achterhoede kreeg nauwelijks werk van
betekenis hetgeen ook in de derde en vierde het ge-
val zou zijn. Rikkering bracht in de tweede periode
de stand op 2—1. In de derde periode hetzelfde beeld.
Nu was het Mengerink die scoorde 3—1. Fn de laatste
speelperiode scoorde Blbrink het vierde Vordense
doelpunt. De numerieke meerderheid die Vorden
hierna kreeg wegens het uit het water zenden van een
der AZC-spelers. kon door Vorden niet worden uit-
gebuit.

Dammen
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de De-
venter damclub werd een simultaanwedstrijd gehou-
den waarbij Ton Sijbrands de strijd aanbond tegen
ca 70 dammers. In totaal leden 67 dammers een ne-
derlaag. Slechts drie wisten een remise uit het vuur
te slepen waaronder H. Grotenhuis ten Harkel, lid
van de Vordense damclub DCV. Dit leverde hem een
massief zilveren medalje op, geschonken door de ge-
meente Deventer.

Paardensport
V I E R D E PLAATS VOOR WAGEN VOORT
Tijdens het indoor pony-concours dat in De Gompert
te Hengelo werd gehouden behaalde W. Wagenvoort
met Ma ld r i Dino een vierde plaats na barrage. De
heer Wagenvoort is lid van De Graafschap uit Vor-
den.

Volleybal
Dash l heren behaalde een 2—2 gelijkspel tegen Isa-
la 3 in de tweede klas heren (15—10, 20—22, 15—10,
10 15). Dash waagde nog twee geslaagde pogingen
om de derde plaats in de kopgroep te kontinueren;
middenmoter WIK l werd met 3—l verslagen (15—
13, 15—8, 15—9), terwijl in een fel gevecht tegen
DVC/Sparta-kombinatie de eindstand 2—2 werd (15
-10, 12 15. 15—6, 15 — 17). De Dash-reserves zul-
len in het volgende seizoen in de tweede klas moeten
proberen want opnieuw kregen de Vordenaren enkele
nederlagen te slikken. Bruvoc l won met O—3 en te-
gen Hansa 2 moest men met 0—3 het veld ruimen.
\n de eerste klas dames kunnen alleen Wilp l en Wil-
helmina 2 nog een ernstige bedreiging vormen voor
t i te lkandidate Dash !. De Vordense dames speelden
tegen W i l p gel i jk 2—2. Wilp spurtte in de eerste set
naar 14 16 maar Dash herstelde zich tijdig en kon
met gemak op 15 3 komen. Opnieuw kwam Wilp
opzetten en nam een voorsprong die zij niet meer af-
stond 9 - 15. Dash moest alles op alles zetten om nog
een [Hin t je te pakken 15—12. Tegen SVS 2 wonnen
de Vordense dames met 3 -0.

Ceders bloeiend in Oost-GelderlandBOMEND OVER BOMEN

We hebben onlangs het pinetum van Jhr Feith op De
Belten bekeken. Bij die coniferenverzameling staat
ook een gering aantal Libanonceders, „Cedrus Liba-
ni". Het zijn nog kleine boompjes, al hopen wc dat ze
eenmaal zo groot en machtig zullen zijn als de andere
Libanonceders in ons gewest, die al 100-200 jaar zijn.
Want als we denken aan de ceders van Libanon, stel-
len we ons onwillekeurig indrukwekkende bomen
voor. zoals we dat op school hebben geleerd - en nog
leren. Bomen met een aureool van kracht en schoon-
heid. Bomen, die dat heerlijke geurende hout leveren,
waarin de beste sigaren zijn verpakt, maar soms is het
spuitspul of hout dat er ,,naast gelegen heeft". Bomen,
die de eeuwen trotseren door duurzaamheid.
De Libanoncedcr is de oudste en ook de geweldigste
van alle kegeldragcrs. Zo oud als de bijbel . . . Zodat
dr Abraham Kuyper in zijn dagen al schreef: „Ce-
ders, reeds stoelend op hun wortel toen David in Je-
ruzalem toog en straks Salomo de kroon aanvaardde,
en tegen wier eigen stam eens Hiram's knecht hakbijl
en houweel liet leunen". Maar bij ons in de Achter-
hoek staan ze ook. Ze zijn niet zo oud als die van de
Libanon, maar toch wel zo oud dat het gebeente van
hen die ze geplant hebben, reeds lang tot stof is ver-
gaan, in een familiebijzetkelder of in een eenvoudig
graf . . .

ALS GOUD

Het uitzonderl i jke hout was overal gewild voor oorlog
en vrede. Met uitzondering van de cypres ( h o u t voor
de bodems van schepen en paleizen), is er in de oud-
heid nauwelijks een boom geweest die zo in de belang-
stelling van regeringsleiders stond als de Libanonce-
der. Zoals in de t i jd rond de eeuwwisseling oorlogen
werden gevoerd om het bezit van goud en zilver en in
de vijftiger jaren nagenoeg een volk werd uitgeroeid
om het bezit van uranium in Tibet (en dat nagenoeg
protestloos!) zo belangrijk bleek het hout van de Li-
banon voor de toenmalige groten der aarde.
Toen de kinderen Israè'ls door liet huidige Jordanië
Palestina binnentrokken was de Libanon een groot,
haast ongeschonden woud van dennen, jenevcrebomen
en ceders. Grote rooipartijen vonden er toen plaats
om ruimt te krijgen voor de grote stam Manasse (Jo-
zua 17:18 - het gebergte zal uwe z i j n en daar het een
woud is, houw het af, zo zullen de uitgangen van u

zi jn) . Op die manier zou men waarschijnli jk ook de
strategische mogelijkheden vergroten om de Kanaanie-
ten te overvallen en te verdrijven. Eeuwen later dreig-
de Hcrodes Agrippa met oorlog tegen Fenicie wan-
neer ze aan zijn wensen om cederstammen niet te-
gemoet wilden komen. Alexander de Grote liet zich
een vloot van 500 schepen bouwen, u i t s lu i tend van
cederhout, inplaats van alleen de masten . . . Maar.,
de vredesvorst Salomo sloot een verdrag met Hiram,
de koning van Tyrus. Eén van de bepalingen luidde
evenwel: vodloende ceders voor de bouw van de tem-
pel,, dat men mij om voor de naam des Heren mijns
Gods een Huis te bouwen, cederen uit de Libanon
houwe . . ." „want niemand van ons weet te houwen
gelijk de Sidoniërs . . .". Waarna koning Hiram zich
ertoe verbond zijn knechten de stammen te laten „af-
brengen van de Libanon naar de zee, en ik zal ze op
vlot ten over de zee doen voeren."

De koning David had zich voordien al een heel huis
van cederhout laten bouwen. Herodes de Grote ge-
bruik te bij de vergroting van de Ezratempel op nieu-
we enorme transporten stammen van de zo gewenste
naald boom, met z'n oliehoudende en daardoor! zo
duurzame koperkleurige hout. Er zal nauwelijks een
boom worden gevonden die vooral oudtijds zo tot de
verbeelding van de mensen heeft gesproken als de Li-
banonceder. Vooral door de bijbelboeken, in welke
op meer dan honderd plaatsen van boom of hout ge-
wag wordt gemaakt, als historische vermelding maar
ook overdrachtelijk als symbool zowel voor de hoog-
moedige heidense koningen als ook voor de recht-
vaardigen. Maar ook in andere godsdienstige en his-
torische geschriften d u i k t de ceder onder diverse be-
namingen op. in het Arabisch, het Grieks, of in het
Latijn. „Kadar" voor „donkere koperkleur". „Erez"
of „Arrah" voor „vastgcworteld zi jn", zijn wortels „in
de rotsspleet borend".
Bij Virgi l ius leest men: „u r i t odoratum nocturna in
lumina eed rum: men brandt lot l i c h t des nachts het
geurig cederhoul". (Het cederhout werd door de kam-
perende legers ook gebruikt als f a k k e l s ) .

Het cederperk, is volgens Dodonaeus, goed voor „de
ogen en tegen hard vlees; voor het balsemen van licha-
men, voor het doden van ongedierte, tegen slangenbe-
ten , /elfs tegen melaatsheid." De v ruch t en zouden zoel
zijn om te eten, hetgeen men mag belwijfclen. Men

verwarde de cedervrucht nog al eens met die van de
jeneverboom. Nog een merkwaardige uitspraak van
Theophrastus: „de cederboom is heet in de derde
graad, zodat de (gedurige) sneeuw op de Libanontop-
pen, op de boom zelf smelt en hem tot voeding strekt.
Tacitus - en daarmee sluiten we de rij - zegt in dit
verband: „dat wonderlijk genoeg, de Libanon, temid-
den van zo grote hitte, telkens weer met verse sneeuw
werd bedekt."

OOK WIJ . . .

In het rijke Holland van de Gouden Eeuw. waar zich
onder andere de „Heren Zeventien" met retourvaarten
ook uitzonderlijke bomen lieten aanvoeren, werden
gedurig pogingen gedaan om zeldzame exemplaren
op beschutte plekken te laten akk lama t i se ren . Zo wer-
den ook Libanonceders, naar Atlasceders, (eedrus At-
lantica), aangevoerd. Eén van de oudste en mooiste
Libanonceders staat in Heemstede, bij de Blauwe
brug. Vlak voor het hu i s dat daar naderhand is ge-
bouwd en dat naar zijn naam is genoemd: „De Ce-
der". De huidige eigenaar is J. M. H. Sprierings. Zijn
300-jarige ceder, misschien wel de oudste te lande, is
hiernaast afgebeeld. Ook wij. in de Achterhoek, kun-
nen bogen op oorspronkelijke Libanonceders. Ik noem
u de machtige Libanonceder van de Wildenborch in
Vorden. van de famil ie Staring. Deze plm. 150 jaar
oude ceder vertoont, evenals die te Heemstede, de
brede schermvormige kroon, de parasolvorm gel i jk .
p lus alle kenmerken van de oprechte ceder van Liba-
non of van de Taurus en Antitauris in Klein-Azië.
De dichtb i j elkaar staande takken zijn grillig uitge-
breid, zodat het moeilijk is de stam te zien.
Ook onder Angerlo. op Bingerden. staan tal van
hooggcgroeide ceders, die evenwel de habitus verto-
nen van de Cedrus Atlantica. Men heeft geen vrije
toegang op Bingerden, maar d i e n t zich bij boswachter
Moorman te vervoegen! Onwillekeurig twijfel t men als
men de/e ceders vergelijkt, vooral als ze nog tamelijk
jong z i jn . Daarom hier enkele verschi l len: de takken
van de CL z i j n veel d ich te r op e lkaar geplaatst dan die
der CA. De CA's zijn meestal veel hoger en rechter
gegroeide bomen. Jong zijn de CL pyramidaal, oudere
bomen met brede schermvormige kroon. De kegels
van de CA z i j n tonvormig en bovenaan niet spits,
maar soms zelfs een beetje hol. De kegels van de ce-

ders op Bingerden vertonen gedeeltelijk een spitse
vorm. maar ze zijn geen 8-10 cm lang, als de kegels
van de CL. Wel staan aan de kortloten de naalden
met 30-40 stuks in één bundel. 20-35 mm lang. Zodra
de bloeitijd daar is zal ik nog eens nagaan of de man-
nelijke bloemen op Bingerden de spitse vorm van de
CL vertonen.

Hoe dan ook, zelfs de mooiste immigranten Libanon-
ceders zi jn slechts zwakke afspiegelingen van de mach-
tige exemplaren op de Libanon zelf, hoewel van het
daar eens zo dichte woud maar enkele honderden
stammen zijn overgebleven. Maar daar hebben ze nog
een omvang van 14 meter! Soms 40 meter hoog ge-
groeid! U kunt zich voorstellen wat een machtige
boom de ceder daar is, in zijn geliefd gebergte, dat
van unieke schoonheid is: met een grote verscheiden-
heid van gesteenten tot wit marmer toe, maar ook
met liefelijke groene valleien en witbesneeuwde top-
pen. De cederwouden van de Libanon boden een
schuilplaats aan vluchtelingen (Jeremia) 22:23). Al
waren er in latere tijden geen wouden meer, de meeste
dalen bleven ontoegankelijk, zodat vervolgers er vanaf
zagen er diep in door te dringen. De risiko's waren te
groot. „De vluchtelingen, (de Maronielen onder an-
dere) hebben van hun gebergten en van de wouden
een burcht van het Christendom in de Levant ge-
maakt", zo zegt een oude reisbeschrijving. Zij hebben
zich ruimte verschaft in de Libanon en zouden een
gemeenschap van meer dan 550.(XX) mensen hebben
gevormd, en a ldus hot grootste deel uitmaken van de
christenen in Libanon. Zee waren gelukkiger dan de
ceders . . . Om het resterende Libanonbos als na-
t u u r m o n u m e n t te behouden is er een hoge muur om-
heen gebouwd, met twee poorlen, die „Salomo's ce-
ders" worden genoemd. De leeftijd die deze ceders
daar bereiken wordt algemeen geschat op 2500 jaar.
Het is door deze wonderbare bomen dat het kleine
gebergte Libanon wereldfaam genoot, vroeger en nu
nog. /odat bijvoorbeeld in de protestantse kerken
over de hele wereld liederen gezongen worden als de-
ze: „Is er op het land een handvol koren. De vrucht
daarvan zal ruisen als de Libanon". Ja, dr. Kuyper
had gel i jk : „De Libanon droeg het cederwoud, maar
de cederstam heeft Libanon's naam gedragen zover
het pad der volken reikt".

Vorden, f/cnri van Dorsten



De grootste sortering TUINSTOELEN enz.
Gebr. Barendsen Zutphenseweg

Vorden

Telefoon 05752-1261

Puur klassieke Queen Anne kamer voor de fijnproevers.
Met zulke stijlmeubelen krijgt elke kamer de allure van een paleissalon.
Geheel met originele mohairverlours
overgestoffeerd bankstel 'Reims' meteen
schitterende kapitonnering en prachtige
medaillons op de kussens.

Queen Anne salontafel in ovate vorm
van mat notehout.

Bijpassende Queen Anne salonkast, eveneens
uitgevoerd in mat noten, waarin een bar met
verlichting en een lade met bestek-indeling;
170 cm breed, 160 cm hoog en 55 cm diep.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

1950.-
370.-

1BTJW
«Mor

Voor al uw

loodgieterswerken
Loodgietersbedrijf

„Takke" Zelhem
W. WEULEN KRANENBARG - Tel. 08342-1364

Wij zoeken

HUISHOUDELIJKE HULP

om ons te helpen met grote
schoonmaak (tijdelijk)

Kleuterdagverblijf VAN HASSELT
Decanijeweg 15 - Vorden - Telefoon 1929

ONZE TELEVISI
COLETTE
f. 49,95
«tyledby Boert
Exduiieve hondjes itng.
ModekW rot*. Beleend
van televisie en dames

STARS CHANEL f. 47,95
styted by Anito
Luchtige sondolet
uit onze t.v.-reclamespot.
Malckelqke trotteur
hok. Modeldeur Uue-jean»

ityied by Aero
UHpoets leder van Koog-
woordias lewaliteit. Televiti»
model.

WULLIMK Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat

Kamperen ?
Ook wij kunnen u

CAMPINGGAZ
leveren voor verlichting, venvarmim
koken

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 Vorden Telef. 1261

Reklame
Vrijdag - Zaterdag

APPELPUNTEN MET

SLAGROOM

BEIERS

HAZELNOOTTAARTJE

Grote sortering

paaseitjes en opgemaakte eieren

BANKETBAKKERIJ

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

LAWN-BOY

motorgazonmaaiers
de super machine

Vraagt ^Bonstratie

De zaak met de 100 procent service

Fa G. GrootObbink & Zn
Dorpsstraat Vorden

Al is het zwembad nog niet open,

Toch maar vast een zwembroek kopen

Enorme sortering in:

/WEMBROEKEN in hippe kleuren

/WEMVLIEZEN

UriKBRlLLEN

ZWEMBANDEN

ARMMANCHETTEN

Wapen- en Sporthandel

Zutphenseweg - Vorden

Vorden

Voor uw aufori/fessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferlnk, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk instrukteur, tel. 1905
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Koopt nu reeds uw

tuinstoelen
Grote sortering

en voordelige prijzen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

kostuums uoor
weledele heren

In spijkerbroek is een man gewoon Arie
en in kostuum de heer A. van Achteren.

Draagt hij een kostuum uit onze bijzondere
kollektie, dan wordt hij weledele heer

genoemd. Draagt hij óók nog
een overhemd en das van ons,

dan ziet Arie er weledelgeboren uit.

IcHtiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

VOOR BETAALBARE MANNENMODE

Te koop

huis naast de
Lindese Molen
Zeer geschikt voor gezin met
inwonende ouders

Inlichtingen by eigenaresse . Vorden Tel. 6874
en Makelaarskantoor Hoogenraad, Lochem
Telefoon 2410

ALGEMENE

LEDENVERGADERING

van het

VW Vorden
op dinsdag 9 april in restaurant
Eykelkamp, aanvang 20.00 uur

AGENDA:
1 Opening
2 Mededelingen
3 Notulen ledenvergadering 1973
4 Jaarverslag sekretaris
5 Jaarverslag penningmeester
6 Verslag kaskommissie
T I ' . rnoiMuini ; nieuwe kaskommissie
8 liestuursverkiezing

Aftredend zijn de heren A. E. van Arkel,
H. Emsbroek en N. van Goethem
Eventuele tegenkandidaten moeten voor i)
april bij de si;k re in ris worden ingediend

9 Zomerprogramma 1974
10 Rondvraag
11 Sluiting

Namens het VVV bestuur
G. W. Eijerkamp, sekr.-penn.



Open Huis bij

JAN DIJKERMAN
op vrijdagavond 5 en zaterdag 6 april a.s.

Expositie en
demonstratie

Pottenbakken
De heer Nijkamp uit Twello toont u zijn kollektie en geeft
doorlopend demonstraties van dit fascinerende beroep.
Speciale aanbieding: vaasje of potje voor f 1,95

\ i

Edelsmid
Don Quichotte uit Rotterdam zal pasklare ringen smeden
klaar terwijl u wacht en ... voor de feestelijke prijs van
twee gulden !

Tekeningen, schilde-
rijen en Macramé
Riet de Krosse-Keune exposeert en demonstreert door
haar gemaakt werk

Grote kollektie Cacteeën, aparte planten en
plantenbakken

Speciale aanbiedingen:
FREESIA's
1 bos .

TULPEN
1 bos .

HANGBOL MET PLANTJES
van 1350 voor

f 1,95
f 1,75

111,50
Kom kijken dit mag u niet missen!

Bij uw vakman-bloemist

J. J
Zutphenseweg 13 — Vorden

Teletoon 05752-1334

Het adres voor modern bruidswerk

l

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

HEBT U INTERESSE IN

verwarming
GAS- OF OLIESTOOK

Vraagt inlichtingen

Beleefd aanbevelend, INSTALLATIEBUREAU

„Takke"
Zelhem - W. Weulen Kranenbarg . Tel. 08342-1364

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

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

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus

Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Droogmolens
Aluminium, geplastificeerd of zincor

gelakt. Er zijn droogmolens met een

drooglengte van 32, 40 en 50 meter

en worden kompleet met grondanker

geleverd

Prijzen vanaf

f 49,75

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

L.AMMERS
de grote maten-specialist^J
Indien nodig wordt naar ̂
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorden
Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrijdag-
avond van 7-9 uur

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

HENGELO (GLD)

Zondag 31 maart

LA MARA

TOELEVERINGSINDUSTRIE
Productontwikkeling en fabricage van

electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.

In ons nieuwe bedrijf in Hengelo Gld zi]n funkties vakant voor NIET technisch ge-
schoolde medewerksters. Deze nog ,,open" plaatsen zien wij gaarne bezet door

IVIEISüES. die handig en nauwkeurig zijn

en de wil hebben om te werken.

Momenteel zijn reeds meer dan 60 meisjes in onze ateliers werkzaam. Zij kunnen u
vertellen dat het werk uitermate geschikt is voor vrouwenhanden.

Ongetwijfeld hebt u vragen over de verdiensten, de sociale voorwaarden, de werk-
sfeer, etc. Kom dan gerust vrijblijvend even praten of bel ons onder nr
05753-3900 voor een afspraak, eventueel bij u thuis. U kunt ook 's avonds terecht
bij onze personeelschef, de heer Kootinck, telef. te bereiken onder nr 05440-2285

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek

NEDAP - Hengelo Gld.
H Zelhemseweg 22a



Zweedse klompen en-of muilen Zowel voor dames, heren als kinderen
in tientallen soorten, modellen en kleuren voorradig

Natuurlijk bij Schoenenhuis JANSEN SHEETS Vorden

Dorpsstraat Tel. 1403

Bakkersvakantie
Wij hebben vakantie van 8-20 april

Bakkerij J. van Groningen
Dorpsstraat 11 - Vorden

Lente 1974
Ook in onze uitgebreide kollekties is het al weer leut*' !

VLEES op z'n paasbest haalt u bl)

UW KWALITEITSSLAGER

VLOGMAN!
A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

RUNDERROLLADE
500 gram

BIEFLAPPEN
500 gram ..

500 gram RUNDERLAPPEN 398
1 kilo

500 gram RIBLAPPEN 548
1 kilo

HAMBURGERS
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

Bestel vroegtijdig uw PAASROLLADE

f4,98
f5,98
f7,00
f 10,-
f 1,50
f 1,50

Voor de boterham
100 gram GEBRADEN GEHAKT 75
100 gram PEKELVLEES 98
150 gram BOTERHAMWORST 89
100 gram ONTBIJTSPEK 89
250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VARKENSS1.AOEKI.I

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

Japonnen
met korte en lange mouwen

Japonnen met jasjes
Deux-pièce's
Pantalons met spencers
Rokken - Blouses

Echt weer een aparte en frisse kollektie
Ook in heupmaten vanaf 41 t.m. 53

Prijzen vallen u mee i

Als speciale attraktie tot de Pasen bij uw JAPON of PAKJE

een paar panty's GRATIS

H.LUTH
NIEUWSTAD VORDEN

Hondenpenston - Triimhop

„UNIQUE"
Mevr. L. de Rijk-Verwoest (gedipl. trimster)

Batsdijk A :51a - Ruurlo - Telefoon 05736-386

Tijdens uw vakantie prima

verzorging van uw hond !

( Veterinair toezicht )

TEVENS TRIMMEN en SHOWKLAAR MAKEN
V A N ALLE HONDEMIASSEN

Bestel nu reeds uw

zonneschermen
!><• vroli jko wimpers van uw woning

1'RAKTISCII U N Dl' l R/AA1M

Snelle levering en als speciale
aanbieding, nemen wij gedurende do
maand april de plaatsingskosten
voor onze rekening!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Lunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

R tphenseweg 2 . Vorden
lefoon 2219

Op foto- en filmgebied

nu mini.prijzen
toch service en Ie keus
vakhandels kwaliteit !

Foto Dolphijn
Vorden

Foto A. D. G. Teelen
Ruurlo

VOOR AL UW

ri
i
i

Slijterij-Wijnhandel SMIT
DORPSSTRAAT 10 — VORDEN TELEFOON 05752-1391

JONGE EN OUDE BLANKENHEIM
tijdelijk 1 GULDEN GOEDKOPER!

ERISTON WODKA f 11,95
JONGE GANZEBOOM per liter f 9,85
BOBADILLA SHERRY per fles f 7r20
RICCADONNA VERMOUTH (met gratis glas) p.fl. f 4,45
ZOETE SPAANSE WIJN per fles f 2,25

EXTRA PAASAANBIEDING:
4 flessen ROSé DE FRANCE voor f 10,—

De best gesorteerde wijnkelder vindt u bij SMIT !

Wapen en Sporthandel

Martens

Uw was buiten drogen in het voorjaarszonnetje !

SPECIALE AANBIEDING

Droog molens
'Egalite'
voor slechts f 49,75

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Mevrouw Harmsma
De Horsterkamp 3
Telefoon 1277

Vraagt voor 2 halve
dagen per week
hulp in haar
huishouding

Bezorg
uw advertentie

op tijd !

stijlvol vakmanschap tot in het
kleinste detaiLbij mooier wonen!

""i V •••• •:>

Klassieke vormen in volle schoonheid. Gedegen van afwerking. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Dat is de
kracht van Mooier Wonen. Dit bankstel bijvoorbeeld. Gestoffeerd in een fraaie gqbelinstof. Stljlbewust van aanzien
in eiken. Met bijpassende salontafel en 3-delig wandmeubel. Met op de achtergrond een beslist de aandacht
verdienende eethoek. Bij Mooier Wonen als volgt geprijsd:

Bankstel 2398 j•• Salontafel 535,-. Wandmeubel 2270j"«

Eiken schaartafel compleet met 4 tuiglederen eetkamerstoelen

ADVISEUR VOOR
Zaterdags
tot 5 uur

VORDEN
MOOIER WOW N

MW7408

duiten
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