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Vis gepoot
De Hengelaarsvereniging De Snoekbaars en de Hen-
gelose Visverenig. hebben zaterdag 1500 kg vis uitgezet
in samenwerking met het Pootvisfonds De Berkel. De
ruim 10000 vissen werden uitgezet in de Veengoot, de
Vordenaren welke nu ook kort bij huis kunnen vissen
zullen gaarne ingeschreven worden als lid bij de dit
jaar 25 jaar bestaande hengelaarsvereniging De Snoek-
baars of bij de Hengelose Visvereniging.

goederenhandel

derksen tijden
spalstraat 32
Hengelo gld.
tel. 05753-1884
naast r.k. kerk

betaalbare

kleding

Uitvoering
Muziekvereniging Concordia te Yorden

In de versierde zaal van Het Wapen van Vorden gaf de
muziekvereniging Concordia met drumband haar jaar.
lijkse uitvoering voor donateurs en belangstellenden. De
zaal was goed gevuld toen voorzitter Grootbod met een
kort woord opende en hij wees dat volgend jaar het 105
jaar geleden is dat de vereniging werd opgericht. Ook
verwelkomde hij de Melodica klub Vorden van het Nut
die voor het eerst medewerking aan een uitvoering van
de muziek had willen verlenen. Hij hoopte dat de 'door-
stroming' van jonge leden ook op de muziekvereniging
van invloed mag zijn.
Als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur was
loco-burgemeester Bannink aanwezig.
Voor de pauze werd een tiental werken uitgevoerd met
veel variatie en jeugdig enthousiasme, waarbij naar ons
oordeel de marsmuziek de kroon spande. De vereniging
kan zich gelukkig prijzen een jonge dirigent te hebben
namelijk de heer Karel Wolters, aangezien de inbreng
van een jonge dirigent onmisbaar is, getuige de grote
verscheidenheid in de werken bv. Dixyland Revel van
Harold L. Walters, een fijn werk met bekende melodieën
dat uitstekend werd gebracht. Een ander werkstuk was

Gospel Rhapsody van Pi Scheffer, een rijk muziekstuk
met kostelijke neger songs als Nobody Knows The
Trouble I have seen, Down by the riverside
Het optreden werd voor de pauze besloten met orkest
en drumband die tesamen prachtig uitvoerden Saint
Triphon van Arthur Ney. Na de peuze trad de Melo-
dica klub van de heer De Boer op met een fijn program-
ma. In zijn inleiding zei de heer De Boer dat dit op-
treden van de klub het eerste was in het openbaar ge-
durende 14 jaar. De klub die begon met 12 leden is
thans uitgegroeid tot 110 leden. Hij brak een lans voor
de kinderen die gaarne meezouden willen doen, doch
dat sommige ouders hun toestemming niet wilden ver-
lenen. Hij hoopte dat hierin verandering zou komen!
De avond werd besloten met het optreden van de heer
Pierre Rood uit Zutphen die met zijn muziek.parodie
veel bijval oogstte. Verder werkten mee de heer Pap-
perse met zijn dochter die gezamenlijk een trompetduo
vormden. Enkele dames van de leden van Concordia
voerden schetsjes op.

Dirigent en leden van Concordia en drumband kunnen
dan ook met voldoening op deze zeer goed geslaagde
avond terugzien. Aan de medewerkenden van de avond
werden aan het slot door voorzitter Grootbod een blijk
van waardering uitgereikt terwijl de dames een bloe-
menhulde in ontvangst namen.

Help Simavi l
Simavi's zegenrijke arbeid in tropenlanden!

Reeds 48 jaar lang doet SIMAVI haar werk, namelijk
het geven van direkte medische hulp in de tropen door
het schenken van medicijnen, instrumenten, verplegings-
artikelen, verbandmiddelen en andere medische goede-
ren. Haar dagelijks bestuur, dat bestaat uit 3 ervaren
tropenartsen en een financieel deskundige, bijgestaan
door advizen, gegeven door de direkteur van het Simavi
kantoor, waarborgt dat deze medische goederen in des-
kundige en zorgzame handen komen.

Er heerst op medisch gebied in de tropen een ontstellend
nood. Dokters, verpleegsters, ziekenhuizen, poliklinieken
enz. doen al maar door een dringend beroep op Simavi
hen bij te staan in hun tehoefte aan de meest noodza-
kelijke medische goede^^p
Juist de arme patiënten in de tropen worden geholpen
mensen, die geen geld hebben om medicijnen of een
dokter te betalen. Er wordt daarbij niet gelet op ras,
kleur of geloof. Tienduizenden worden geholpen en hon-
derden gered.
Simavi stelt zich op het^Andpunt dat een zieke hulpe-
loze mens in de tropen nW zomaar mag verkommeren!

Dit jaar wordt de Simavi kollekte van 9-14 april ge-
houden. Ontvangt u de kollektanten hartelijk en geef
gul, want Simavi kan onmogelijk aan alle aanvragen
uit de tropen voldoen. Hoe meer u geeft, des te meer
kan Simavi helpen! U kunt uw bijdrage ook storten op
giro 128487 ten name van Simavi, Haarlem.
Hartelijk dank. Het Simavi-komité

Benoeming
Met ingang van l april is wachtmeester Ie klas van de
Put bevorderd tot opperwachtmeester der Rijkspolitie
en als zadanig overgeplaatst van Almen naar Vorden.
De heer van de Put is nu rayonkommandant van de
groep Vorden. De heer van de Put kwam in 1964 van
Elburg naar Almen en heeft de afgelopen 9 jaar als
rayonkommandant te Almen dienst gedaan. Hij was in
Almen zeer gezien en was onder meer instrukteur der
oefenklasse reserve rijkspolitie en adviserend bestuurs-
lid van het Veilig Verkeer afdeling Almen.

NIEUWE KURSUSSEN

TYPEN
Aanvang in de laatste week van
maart en ƒ of in de 7e week van april

DOETINCHEM (in ons hoofdinstituut)
Keppelseweg 14-16 (naast hoofdkantoor GTW)
HENGELO GLD in hotel Langeler
TERBORG (De Burcht)
DOESBURG in 'De Binding'
TJLFT in De Smeltkroes
DINXPERLO in 't Wapen van Oldenburg

1. Nieuwe machine thuis of z.g.a.n.
2. Diploma 3%.4 maanden
3. Diploma Vereniging van Leraren
4. Examens te Doetinchem

In DOETINCHEM gaat de kursus ALTIJD door:
in de buitenplaatsen uitsluitend bij voldoende
deelname. Vraa^^vrijblijvend inlichtingen by:

Instituut GULDEN LOON
Doetinchem
Keppelseweg 14-16 - Telefoon 23708

Gemeente
nieuws

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

HINDERWET
Enkele weken geleden zijn wij begonnen een uit-
treksel te geven van een artikel van de heer E.
Overbosch in het juni-nummer 1972 van het 2-
maandelijks tijdschrift 19-NU, een uitgave van de
Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw te
Den Haag. Reeds toen werd gesteld dat het ge-
meentebestuur geen verantwoording kon en kan
dragen voor de inhoud van het artikel. De bedoe-
ling van het toch publiceren was (en is) om aan
te geven dat de Hinderwet allerlei konsekwenties
met zich mee kan brengen, die voor de agrariër
erg lastig zijn, maar waarin het gemeentebestuur
£<M>n verandering kan brengen: ook (en vooral)
zij is aan de wet en andere hogere voorschriften
gebonden.

De uiteenzetting eindigde vorige keer als volgt:
'De Kroon redeneert spijkerhard: Ook al was je
hier 100 jaar boer en hield je 100 varkens, je
behoort op grond van de wet een vergunning te
hebben. ledere aanvraag om 'n vergunning wordt
dan ook in principe bekeken alsof hij afkomstig
is van een ondernemer die een bedrijf wil begin-
nen'. 'Dat is uiteraard hoogst onbillijk', aldus ir
Wind, 'want de man kon niet weten dat hij een
vergunning nodig had toen hij boer werd'.

Het artikel gaat dan als volgt verder: 'De vee-
houders, varkenshouders en pluimveehouders zijn
hierdoor in een onmogelijke positie geraakt. Zit-
ten zij in de buurt van woningen, dan lopen zij een
fraaie kans dat zij geen vergunning krijgen als
zij die aanvragen. De buren krijgen immers ken-
nis van zo'n aanvraag en kunnen klachten indie-
nen bij de gemeente. Niet zelden gebeurt het,
dat buurlieden die voorheen geen blijk gaven eni-
ge last te hebben, na zo'n aanvraag opeens een
veel scherpere neus krijgen en daarvan ten ge-
meentehuize getuigenis afleggen.
Moet de boer dus maar onopvallend door probe-
ren te gaan, geen vergunning aanvragen om geen

slapende honden te wekken ? In dat geval leeft hij
voortdurend in onzekerheid of er toch niet buren
/uilen gaan klagen en daarmee een einde van zijn
bedrijf bewerkstelligen. Bovendien kan hij zijn be-
drijf dan onmogelijk uitbreiden, want zodra hij bij
de gemeente om een bouwvergunning vraagt, zal
deze hem nu wijzen op de vereiste Hinderwets-
vergunning. v

TRAGISCH
De botsingen die met de Hinderwet in de hand
zijn ontstaan tussen boeren en buren hebben al tot
een aantal tragische gevolgen geleid. Bv. de on-
dergang van een varkenshouder in de Drentse
gemeente Gieterveen, dankzij zijn niet-agrarische
overbuurman. Deze had een bungalow tegenover
de varkensmesterij gebouwd en merkte toen dat
het niet alles rozegeur is ten plattelande. De var-
kenshouder had weliswaar een hinderwetvergun-
ning van de gemeente gekregen, maar overbuur-
man ging bij de Kroon in beroep en sleepte bo-
vendien de boer voor de rechter om sluiting van
het bedrijf en schadevergoeding te verkrijgen.
In eerste aanleg besliste de rechter dat er dras-
tische maatregelen genomen moesten worden om
de verspreiding van stof en stank aanzienlijk te-
rug te brengen. Overbuurman was daarmee niet
tevreden en zocht het hogerop. Er volgde een*
langdurige juridische strijd die de varkenshouder
en zijn vrouw overspannen deed raken. Het ging
hun immers om meer dan het ondervinden van
hinder. Hun bestaan was ermee gemoeid. Maar
zij verloren de slag.

Het bedrijf moest gestaakt worden en overbuur-
man wilde zelfs niet toestaan dat de 228 varkens
nog l maand werden aangehouden tot ze rijp voor
de slacht zouden zijn. De varkens werden bij an-
dere boeren ondergebracht en het laatste dier was
nauwelijks verdwenen of er verscheen een deur-
waarder namens overbuurman met een exploot
waarbij f 25000 schadevergoeding werd geëist
omdat de laatste gier nog niet afgevoerd zou zijn
waardoor overbuurman overlast ondervond. De
varkenshouder heeft thans een betrekking bij de
gemeentelijke plantsoendienst, als wij goed zijn
ingelicht. Zijn dromen van een zelfstandig bestaan
als ondernemer zijn krachtig de grond ingeboord.

SCHRIK
Geschiedenissen als deze hebben menige veehou-
der die niet op zeer velige afstand van niet-agra-
rische bebouwing is gevestigd met grote schrik
vervuld. Zij zien de komst van stedelingen die een
2e woning in hun nabijheid willen betrekken met
zorg tegemoet. Halen ze met deze mensen die vol
goede bedoelingen en vervuld van het verlangen
om het leven ten plattelande te begrijpen en te
waarderen, boerderijtjes en landarbeiderswonink-
jes witschilderen en zich er vervolgens temidden

van enig landelijk antiek neerlaten, halen zij met

deze mensen een Trojaans paard op het erf? Zal,
zo vraagt de veehouder zich af de vriendelijke
nieuwe buur zich na verloop van tijd ontpoppen
als een bittere vijand die het vlijmscherpe wapen
van de Hinderwet bekwaam weet te hanteren ?
Soms echter blijkt de landelijke sfeer zoekende
stadsbewoner geen klacht te uiten, maar komt
degene die hem gelegenheid biedt tot het plaatsen
van tent of caravan in aktie. Dat is het geval in
Aalten, waar vader en zoon Schutte in onmin
raakten met een campinghouder. Hun bedrijf dat
hier al sinds jaar en dag staat, is vrij kort gele-
den tot zijn huidige omvang uitgebreid. Moderne
varkensstallen in baksteen opgetrokken staan er
keurig en onopvallend in het landschap, waarin
zij geheel zullen verdwijnen als over enkele jaren
de jonge beplanting rondom wat aan dichtheid
zal hebben gewonnen.

REKREATIE
Op enkele tientallen meters afstand van de verste
hoek van het bedrijf liggen 2 brede waterlopen
parallel aan elkaar: de Keizersbeek en de Sllnge.
Aan de overkant van deze 2 beken begint het
terrein van de camping. Daarover kan geen twijfel
bestaan. De felle kleuren van de caravans tegen
de groene achtergrond verkondigen dat van verre
Dit was eens een boerenbedrijf, maar een nieuwe
eigenaar die zich in 1970 hier vestigde, vond de
rekreatie winstgevender dan de landbouw en be-
gon een camping. Een uiterst eervolle vorm van
winstgevende dienstverlening. Maar helaas voelde
hij zich daarbij gehinderd door zijn buurman aan
gene zijde van de beide beken. Toen Schutte dus
een hinderwetvergunning aanvroeg in oktober '71
bracht de campinghouder op de daartoe bestemde
hoorzitting van het gemeentebestuur in februari
1972 bezwaren naar voren. Hij zou last hebben
van stank en van het geruis van de ventilatoren.

Vader en zoon Schutte kunnen niet geloven, dat
deze bezwaren erg reëel zijn. Zij beschikken op
het bedrijf over een grote, goed afgesloten gier-
kelder, waar deze stankverwekkende materie vei-
lig opgeborgen kan worden van april tot sep-
tember, dus gedurende de hele zomerperiode. Dat
is aanzienlijk langer dan gebruikelijk. Meestal zijn
de gierkelders van geringer kapaciteit. Van de
kampeerders hebben zij nimmer klachten ver-
nomen. Zij houden het er maar op, dat hier per-
soonlijke gevoelens in het spel zijn. Een beetje
'haavgunst' speelt op z'n Achtehoeks gezegd een
rol, vermoedt vader Schutte.

Het gemeentebestuur van Vorden hoopt, mede
door de aanhaling van bovengenoemd artikel,
nogmaals duidelijk te hebben gewezen op de nood-
zaak van het bezitten van een hinderwetver-
gunning. Vooral voor agrariërs maar ook voor
anderen die een 'inrichting' hebben die naar bui-
ten gevaar, schade of hinder kan veroorzaken.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds J. H. Jansen, Heilige Doop

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds J. C. Krajenbrink, Gezinsdienst m.m.v. Zang-
groep Medlerschool en school De Wildenborch

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds J. B. Kuhlemeier, Bediening H. Avondmaal
19 uur ds J. B. Kuhlemeier, Bediening H. Avondmaal

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

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

ZONDAGSDffiNST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9. J 5 uur.

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

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

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

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Christel Johanna Antoinette dochter van A.
A. M. Sueters en J. C. J. Besselink;
Friedo zoon van G. W. Winkel en A. Wanslnk
Ondertrouwd: G. H. Lettink en E. H. Kelder
Gehuwd: J. A. J. van Maren en A. M. Groot Wassink
Overleden: G. W. Nijhof oud 67 jaar, echtgenoot van
J. H. Nijenhuis; G. Wuestenenk oud 87 jaar weduwnaar
van E. H. Bogchelman

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

KOERSELMAN CASSETTES

^
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Ibers
presenteert:

GROOT PAK

STIXY ZOUTJES
ASSORTI

NU VAN f 7,75 VOOR

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks nu 148
MAGERE SPEKLAPPEN

500 gram 198
RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram 388
VARKENSFRICANDEAU VAN DE HAM

500 gram

W/ENER SN/TZELS

700 gram

HEERLIJK MALSE RIBLAPPEN

500 gram

OSSESTAART

488
140
538

500 gram Nu 198
150 gram PALINGWORST 89

150 gram SNIJWORST 98

150 gram HAM 129

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 89

STEEDS VOORRADIG: LAMSBOUT

Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

WEGENS ENORM SUKSES NOG EENMAAL

LfTERFLES COLORNO

VAN 185 VOOR

Herschi vruchten-

limonade

literfles 95

Elke 2e liter

59

BJP LIMONADE

SIROOP sinaas-

appel per fles

van 145 voor

119

Grote fles

JUS d'ORANGE

deze week

voor

79

Brenda Star

ADVOKAAT

grote fles

van 450 voor

389

Diverse geuren

BADSCHUIM

literflakon

nu voor

159

soorten
genever

Pak a 6 stuks

Gevulde U DDE-

LERMEERTJES

per pak

79

Enorm grote

Jumbo-Jet

ONTBIJTKOEK

van 129 voor

105

Witte

of bruine

IJSCUPS

per bakje

98

Voor de kinderen

Pak a 10 stuks

Chocolade

KOETJESREPEN

voor

89

Heerlijk snoepje

MOCCA

ROTSEN

per zakje

85

NEEM EEN PAAR BUKKEN IN HUIS •

De Betuwe

APPELMOES
LITERBLIK GEEN 7.66 of 7.49 MAAR NU

100 procent

Roomboter

KRAKELINGEN

per zak nu

139

Pak a 6 stuks

GEVULDE

KANO'S

deze week

89

Diverse soorten

KOEKJES

normaal 1.09

nu per pak

79

Groot pak 350 gr.

CROQUETTE

BISKWIE

voor

98

Sprinklettes

CHOCOLADE

HAGEL 98

Elk 2e pak

69

Vraag niet hoe het kan, maar profiteer hiervan i

Nescafe

POEDERKOFFIE
Pof a 200 gram geen 7.80 maar nu

Groente en Fruit
Donderdag
Panklare GEKOOKTE BIETJES 500 gram

Vrijdag
JONGE RAAPSTELEN 1/2 ki/o 69
Zaterdag: 2 kroppen SLA
en 7 KOMKOMMER samen sfechfs

FfJNE HANDSINAASAPPELEN
15 stuks

109

198
GROTE HANDSINAASAPPELEN

per net 198
HANDAPPELEN JONATHANS

7i/2 kil o 198
Vezef Panklare RODE KOOL

per pak 69
PANKLARE SOEPGROENTE

per pakje 55
PCD roodmerk KOFFIE

500 gram van 472 voor

Unox extra gevulde
ERWTENSOEP nu van 198 voor

359

159
Bolletje PANEERMEEL

2 pakjes voor 100
Kulpje a 500 gram
SUN MARGARINE van 89 voor 69
Grote zak RADION ZEEPPOEDER

van 545 voor 485
2 //ter Vernel
WASVERZACHTER voor 299



Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboor-
te van ons dochtertje
CHRISTEL
Bij het H. Doopsel zal zij de
namen ontvangen
Christel Johanna Antoinette
A. A. M. Sueters
J. C. J. Sueters-Besselink
Vorden, 29 maart 1973
Eikenlaan 2

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje
ARJAN
W. Wilgenhof
G. H. Wilgenhof.Veltkamp
Vorden, 2 april 1973
t>e Haar 22

Wij willen langs deze weg
allen hartelijk danken voor
de felicitaties, kadoos en
bloemen die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van ons 50-jarig huwelijks-
feest

J. W. Golstein en
echtgenote

Vorden, april 1973
Nieuwstad 30

Ook voor uw vrouw
zo'n fleurig paasei!

Banketbakkerij

J. Wiefcarf

Te huur gevraagd in dorp
Vorden: woonhuis
of evt. koophuis
Burg. Galléestr. 65 Vorden

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en grijs

OEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

Te koop damesbromfiets
Kaptein Mobylette slechts
half jaar gebruikt
L. Roei vink
Eikenlaan 21 Vorden

RIJD VEILIG
rijdt FONGERS rr|wielen !

Rijwielhandel

Groot Obblnk
Dorpsstraat 8 - Vorden

Te koop g.o.h. NSU 1200
TT bouwjaar 1969
km stand 40000
W. Zweverink Vorden
Deldensebroekw. 13 tel 1431

Te koop ± 15 kub. meter
snijmaiskuil en een weide
melkwagen met voerbak
en 2 zwaaiarmen
G. Schuerink
Enzerinckweg 10 Vorden

Weekendaanbieding !

T SHIRTS
in diverse kleuren
2 stuks voor

f 9,90
Wapen- en Sporthandel

teedc iotltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Te koop drachtige vaars
en nieuw melkte koe
G. J. Rossel
Deldenseweg 6 Vorden

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant

Handsproei-
apparaaf
Voor gebruik in
huis, tuin, kas enz.

Inhoud ca 0,4 liter
van f 7,20 voor

f4,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

SagHĝ

Op zaterdag 7 april hopen onze geliefde
ouders

G. J. ADDINK
en
J. ADDINÏK-VREEMAN

de dag te herdenken, dat zij voor 12 MJ jaar
geleden in het huwelijk zijn getreden

Hun dankbare kinderen,

Jan
Bennie
Willy

Vorden, april 1973
Het Kerspel 2
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Op 7 april a.s. hopen onze geliefde ouders en
grootouders

G. J. TEN BOKKEL
en
J. G. TEN BOKKEL.WISSELS

hun 12 Va jarig huwelijk te herdenken

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven is de wens van hun
dankbare kinderen en kleinkinderen

Vorden, april 1973
Beunkstege l

Heden overleed, nog vrij onverwacht, zacht en
kalm onze lieve vader, groot- ea overgrootvader

GERRIT WUESTENENK
weduwnaar van Everdina Hendrika Bogchelman

in de gezegende ouderdom van 87 jaar

Vorden: M. J. Wuestenenk
H. E. A. Wuestenenk-Makkink

Nijmegen: G. H. J. Kloosterman-Wuestenenk
H. Kloosterman
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, l april 1973
'Het Hofhuis' Hackfortselaan l

De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 6 april
1973 om 12.30 uur op de Alg. Begraafplaats te(
Vorden

Heden, werd uit onze familiekrjng weggenomen
onze zwager en oom

GERBIT WUESTENENK
weduwnaar van Everdina Hendrika Bogchelman

in de gezegende ouderdom van 87 jaar

fam. Wuestenenk, 't Hoetink
fam. Bogchelman, 't Ham
fam. Kornegoor, 't Hietveld

Vorden, l april 1973

Na een moedig gedragen lijden, behaagde het de
Heer tot Zich te nemen onze lieve man, vader
en opa

GEBBIT WILLEM NIJHOF

op de leeftijd van 67 jaar

Vorden: J. H. Nijhof.Nijenhuis
Vorden: G. van Amstel-Nijhof

J. van Amstel
Vorden: T. Pardijs-Nijhof

D. J. Pardijs
en kleinkinderen

Vorden, l april 1973
Wildenborchseweg 32

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 5
april om 12.00 uur in de Kapel, Kapelweg l te
Wildenborch. De teraardebestelling zal plaats-
vinden om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden

Heden is plotseling van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder en oma

WILLEMPJE VAN VELDHUIZEN
geboren van den Berg

op de leeftijd van 75 jaar

G. van Veldhuizen
D. van Veldhuizen
A. van Veldhuizen-Alofs
B. van Veldhuizen
R. van Veldhuizen-Haaring
G. van Veldhuizen
G. J. van Veldhuizen-Hulleman
en kleinkinderen

Vorden, 3 april 1973
Wiersserallee 11

De teraardebestelling zal plaats vinden op zater-
dag 7 april a.s. om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden

Heden behaagde het de Heer, na een moedig ge-
dragen lijden, tot Zich te nemen mijn inniggeliefde
vrouw

DAATJE WAABLO
echtgenote van G. H. Visschers

op de leeftijd van 56 jaar

Jesaja 43:lb

Rust zacht lieve Daatje

G. H. Visschers

Vorden, 3 april 1973
De Boonk 37
Condoleantie-adres: Galgengoorweg 6

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 7
april a.s. om 13.00 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Vorden, waarna om 14.00 uur de begrafenis op de
Algemene Begraafplaats aldaar zal plaatsvinden

Gelegenheid tot kondoleren na de begrafenis in
zaal Eskes

De overledene is opgebaard in de aula van 'Nuova'
Zutphenseweg 83. Bezoek van 19.00 tot 20.00 uur

Pot Spar AARD BEI EN JAM van 120 voor 89

Fles HALFVETTE MELK van 74 voor 59

Blik Unox KTPPE, GROENTE of TOMATENSOEP 79

5 kg BINTJES 179

IVz kg GOLDEN DELICIOUS 169

2 kilo SINAASAPPELS 198

Pak Spar SPECULAAS van 100 voor 89

Blik Spar TOMATENSOEP van 185 voor 159

2 kuipjes SPAR HALVARINE 78

Zak a 500 gram HAGELSLAG puur 139

1/3 potje APPELMOES 59

Pak Salvequick PLEISTERS van 175 voor 100

Pak NOBO SPRITS van 109 voor 89

150 gram BOERENMETWORST van 134 voor ... 108

150 gr. GEKOOKTE GELD. WORST van 114 voor 89

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Heden werd uit ons midden weggenomen, na een
langdurig, doch moedig gedragen lijden, onze in-
nig geliefde zuster, schoonzuster en tante

DAATJE WAABLO
echtgenote van G. H. Visschers

op de leeftijd van 56 jaar

Zwaar valt ons dit verlies

Hengelo (G) : H. Waarlo
M. Waarlo-Hietbrink

Zelhem: G. Hietbrink
H. Hietbrink-Waarlo

Vorden: A. Groot Wassink-Waarlo
M. Groot Wassink

Vorden: J. W. Arendsen- Waarlo
G. Arendsen

neven en nichten

Vorden, 3 april 1973

Heden werd uit ons midden weggenomen, na een
langdurig, doch moedig gedragen lijden, onze in-
nig geliefde schoonzuster en tante

DAATJE WAABLO
echtgenote van G. H. Visschers

op de leeftijd van 56 jaar

Zwaar valt ons dit verlies

Vorden: L. H. Visschers
J. A. Visschers-.Zweverink
J. Kettelerij
H. G. Kettelerij-Visschers
neven en nichten

Vorden, 3 april 1973

• ftspeciaal
Mode
Voorjaar 1973

Komt u ook eens vrijblijvend kijken
in onze speciale heren-afdeling!

RAAOHUISSTR.. VORDEN

HEREN KOSTUUMS
moderne uitvoering

f 798,-

HEREN KOLBERTS
in tweed, tricot, corduroy

reeds vanaf f 89,—

PANTALONS

in klassiek en modern

f 59.50 f 45,50 f 32,50

TERLENKA

REGENJASSEN
mode kleuren

f69.-

Denk aan de DROPPING
op 7 april van de

Buurtvereniging Delden

zegt men in Israël als men brood
bedoelt. Zoals het wordt gelezen
wordt het ook aangesneden: rechts

beginnen. In de kibboets bakt men zijn broodje zelf: in de steden
heeft men bakkers genoeg. Maar of ze eenzelfde sortering brengen
als hun Nederlandse collega's? Niet waarschijnlijk. Je moet van goe-
den huize komen om zoveel soorten beter brood te bakken als 'n
Echte Bakker: mesjogge op brood!

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

U kunt bij ons
ferec/if voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGEKURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

SCHRIJFMACHINES
Speciale aanbieding!

Remington Envoy
van 198 voor f 148,-

Remington Rivier»
van 198 voor f 162,-

Royal Signet
van 231 voor f 189,-

Remington 2000
met tabulator
van 315 voor f 235,-
Alles inklusief btw

Kantoormachinehandel

Ten Have - Lochem
Walderstraat 8 - Lochem
Telefoon 05730-1667

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

1. aan de heer G. te Velthuis, Wilhelminalaan 2
te Vorden, vrijstelling te verlenen van artikel 13
van het bestemmingsplan Buitengebied 1970,
zulks teneinde de verbouw van de boerderij aan
de Oude Zutphenseweg nr 10 tot burgerwoning
mogelijk te maken;
2. aan de Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het
Uitbreidingsplan Vorden, Herziening 1962, zulks
teneinde tussen en nabij de Zutphenseweg en de
Berend van Hackfortweg 13 bejaardenwoningen
en woningen voor alleenstaanden te bouwen.
De betreffende bouw- en/of situatietekeningen lig-
gen vanaf 5 april t.m. 19 april voor een ieder ter
gemeentesekretarie ter inzage; gedurende deze
termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk be-
zwaren tegen genoemd voornemen indienen bij
burgemeester en wethouders

Vorden, 28 maart 1973

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
De burgemeester,
Van Arkel
De sekretaris,
Drijfhout



vragen voor schoonmaakprojekt te Vorden
\

3 vrouwen
voor werk in de avonduren

Goed loon
Goede sociale voorzieningen

Telefonische inlichtingen
05750-9705 of 8171

fa l m hof f
ZUTPHEN

ALGEMENE NEDERLANDSE
BOüWBEDR/JFSfiOND

INLEVERING

op donderdag 12 april van
19 tot 20.30 uur en voor de

bouw vak vcrkcrnf/e
op 14 en 15 mei

De plaatselijke vertegenwoordiger:
Berend van Hackfortweg 22 - Vorden

SIMAVI-KOLLEKTE
voor medische hulp in de tropen,
van 9-14 april

U BLIJFT TOCH NIET ACHTER !
HELPT SIMAVI HELPEN !

Adverteer steeds in Contact!

Geniet van onze

kersenvlaai
terwijl u van Een van de Acht geniet

DAT IS DUBBEL GENOT !

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Vordense Bad- en Zweminrichting

In de Dennen
Ledenvergadering
op maandag 9 april a.s. om 20.30 uur
in hotel Bakker

Het bestuur

Gutbrod
tuinier-Plezier

Om Uw perken en gazon
voorbeeldig te

onderhouden heeft Gutbrod
een groot aantal machtige

.machines. Met
aanbouwmogelijkheden,

zodat U veel méór
kunt doen dan

alleen grasmaaien.

Uw plezier komt weer terug. /
Hoe lang Is 't geleden

dat tuinieren Uw liefste hobby was?
Zo'n "tuin-automaat"

van Gutbrod kan een oude hobby
doen herleven.

't Is een weelde voor Uw tuin
en pure ontspanning
om ermee te werken,

Fa G. Groot ObbinJc & Zn
Dorpsstraat 8 - Vorden

KMferc
3 nieuwe kleuren:^^ . .• f . ,.»

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

HENGELOSE CEMENT

INDUSTRIE B.V.
Hummeloscweg ( - 1
Telefoon 05753-1270

HKNUKLO (iLI>.

Voor onze afd. PREFAB
INDUSTRIE vragen wij:

* Produkfiemedewerkers

* Md/femnbouwers

* Heffruck-c/iauffeur

* Kraanbediende

* Ma//enmakers

Wij bieden u flink loon en goede
sekundaire arbeidsvoorwaarden

Hebt u interesse ?

Belt u ons dan of kom langsBfcr een nader
gesprek

HET ADRES VOOR
EN PARTIJEN

LOFTEN

Café-Re«taurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Uw kookkunst
is een ATAG waard

:ORNUIS
4855 RTL
Met ruit, thermostaat
en lade. VIJ F JAAR
FABRIEKSGARANTIE.

KOOKPLAAT
Incl afdekplaat, met cen-
trale aansteekinrichting.
VIJF JAAR FABRIEKS-
GARANTIE

Gasfornuis 4855 RTL van f 539-- voor f 439,-
Kookplaat van f 199 voor f 159,-

Zelfde fornuis met Grill v f 59° vo°' f 490,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

D4NSSCHOOL
HOUTM4N

INSCHRIJVING
OP VERZOEK

Nieuwe lessen voor
half gevorderden

A.s. zondag van 5-7 uur in zaal Schoenaker
of vormt zelf een klubje en kom eens praten

Üissel
VORDEN TEL (05752) 1381

#

ZATERDAG 7 APRIL

dampen
in

Café-restaurant

't Wapen v€n Vorden
F. P. SMIT

Dorpsstraat 10 - Vorden . Tel. 05752-1391

AANVANG 19.30 UUR

Muziek 'The Woodpeckers'

voor weekend-aanbf'edingen
xie onze

Inversa
courant
INVERSA
IS 100 l>ROr-KNT KWALITEIT

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
de Raad dezer gemeente in zijn openbare verga-
dering van 27 maart 1973 heeft besloten dat be-
treffende het perceel Oude Zutphenseweg nr 10
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie B nr
1958 een herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied 1970 wordt voorbereid, zulks tenein-
de de verbouw van de aldaar aanwezige boerde-
rij tot burgerwoning mogelijk te maken
Het voorbereidingrsbesluit en de betreffende situa-
tie tekening liggen vanaf 5 april 1973 voor een
ieder ter gemeentesekretarie ter inzage
Vorden, 28 maart 1973

De Burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

KAPEL DE WILDENBORCH
l̂ iMfcP£'
Zondag 8 april om 10 uur

gezinsdienst
met medewerking van Zanggroep

M e< Herschool en school Wildenborch

.speciaal

^ANÖRAKJE met capuchon van
sterke polyester/katoen met tricot
manchetten en boordzijden.
Een stoer en sportief anorakje.dat
tegen een slootje kan.

HEREN PULL-OVER, die over
het overhemd wordt gedragen.
Staat sportief en is helemaal
modisch. Een eigentijdse pullover
voor vrij en zorgeloos dragen.

Schoolderman Vorden



Donderdag 5 april 1973

Tweede blad Contact
35e jaargang nr l

De vrouw was an et opruumen, et veurjaor zit in de
loch en dan kuj dat vewachten. Wat grei kon der weg
andere dinge werden nog es terugezet et kan der nog
es ene te passé kommen. 'Wat moj met dat krantenspöT
vroeg ze 'dat kan toch now ook wel weg' ? Ik nebbe
ze es naorekekken, jao et meeste kon wel bi'j et olde
papier. Maor ene hek nog es deur ekekken en terug
elegt, een aoverdruk uut l april 1872 dus meer as 100
jaor old.
Een groot artikel aover de geuzen die driehonderd jaor
eerder Den Briel veroveren, dat vehaal is wel bekend.
Maor dan leas ik een woord van Willem van Oranje
an zin anhang dat et vandage ook nog goed doen zol.
'So sal een iegenlijk van hen aan een sijde zetten alle
ambitie ende eigenbaat!' Daor bunt altied mensen e west
die hooge baoven eur tiedgenoten uutstokken, maor
weinigen van eur is dat in dank afenommen. Wieterop
geet et aover Bismarck den leaven dus now een 100
jaor eleden, dat was een heel ander soort kearl. Hi'j
had toe pas zien zin ekregen in de oorlog tegen Frank-
riek, wat die man op et ende zet hef was met politiek
en geweld tot stand ekommen. En et is net of dat een
fabriekfoute is, et get ook meestal met politiek en ge-
weld weer onder.
Hi'j zal wel nooit van een Oost en West Duitsland ge-
heurd hemmen Weer een endjen verder leas ik dat e
met onenigheid in de kerke te maken kreeg. Dat kon
in die tied nog. En ook de jeug wier der bi'j betrokken
In Berlien steet der, hadden tröppe schooljonges ge-
vochten, veur en tegenstanders van i'j raojt et nooit,
'et leerstuk van de onfeilbaarheid!'
Daor hadden dus die schoolblagen ook al eur mening
aover, en lek et eur wel prettig um de jonges die daor
anders aover dachten es flink de jas uut te kloppen.
En te laoten vuulen dat ze ongeliek hadden. Hadden ze
dat van de olden of zöllen de scholen daor ook een hand-
jen met eholpen hemmen? In elk geval: 'Indoctrinatie
van de jeug' waor at now wel es aover eklaagd wudt
Is gin uutvinding van onze tied. Maor honderd jaor
later kiek i'j der toch wel vremd tegenan. En wat zol-
len ze aover honderd jaor van ons zeggen?
Now nog iets van de televisie van onze tied. Der kwam
een beeld op et scharm, der wodden een vogelname
enuumd. Ik zegge: 'Wat kiek I'J der kaal op, et is
net of e In de ruuj Is.' Hi'j is ook slim mager ewodden,
zei de vrouw. HI'J mag bli'j weazen dat et zo'n zachte
winter ewest is, zei ik weer. Hi'j had veur 3 maond
al goed in de veer's motten zitten! Maor now wudt et 'n
keer tied, et zal toch niet lange meer duren, menen de
vrouw.
Veur disse kere had ik et laatste woord. Ik hole anders
niet van dat lange ruun, ik hoppe et beste veur ieder-
ene, maor as et een kippe was zok zegen: 'Ik mot
nog zien of e de zommer deurkump'! Now mag ieder-
ene raojen 'Welke vogelname nuumen ze toe dat beeld
op de televisie kwam?'

Lezing
Notaris Callcnfels sprak voor het Nut
In de laatste Nutsavond van dit seizoen sprak notaris
Callenfels over de werkzaamheden van een notaris in
het publieke leven. De Wet op het Notarisambt dateert
van 1842. In de vroege oudheid waren het al de Egyp-
tenaren. de Grieken en de Romeinen welke 'schrijvers'
in dienst hadden. Verder had men Keizerlijke en Pau-
selijke notarissen welke elkaar nog al eens In de haren
zaten. Heden Is het notarisambt een eerbiedwaardig
ambt geworden en Is hfj de vertouwensman voor het
publiek. Men mag niet verwachten dat hij overal ver.
stand van heeft. Op een notariskantoor vinden soms
geheime besprekingen plaats, aldus de heer Callenfels.
Hij Het daarna het werk van de notaris de revu passe-
ren zoals het opmaken van akten, huwelijkstoestemmin-
gen, testamenten enz. Een prettige zaak is het vermel-
den van schenkingen voor een of andere instelling of
aan personen. De heer Callenfels ging uitvoerig in op
benoemingen van voogden of voogdessen waar btj over-
Itfden van ouders moet worden voorzien.
Tenslotte wees hij op de geheimhouding van de notaris
z'n handelingen. Na de pauze moest de notaris een
flink aantal vragen beantwoordden dat htj op zeer dui.
delrjke wijze deed. Namens het bestuur van het Nut
dankte de heer Duursma de spreker voor zijn gehou-
den betoog en bood hem onder couvert een bewijs van
waardering aan.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

Gezinsdienst In kapel te Wildenborch

Zondagmorgen 8 april zal in de kapel in de Wildenborch
een bijzondere dienst gehouden worden. Een dienst voor
heel het gezin, voor klein en groot. Aan deze dienst
hoopt mee te werken een zanggroep van de Medler-
school onder leiding van mevrouw Hazekamp-Aalpoel
en leerlingen van de school in de Wildenborch. De dienst
begint om 10 uur. Liturgieën worden gestencild.
Iedereen is er hartelijk welkom. (Zie advertentie).

Ouderavond
In de Maria Goretti kleuterschool op de Kranenburg
werd een goed bezochte ouderavond gehouden, waarbij
tevens het voltallige schoolbestuur van de St Antonius
scholen aanwezig was, benevens pastoor Sutorius en
pater Keverkamp en hoofdleidster Wolbert. Nadat de
voorzitter H. Havekes in het kort het wel en wee der
school in het afgelopen jaar onder de loupe had ge-
nomen gaf de heer H. Scherpenzeel adm. een financieel
overzicht. Hieruit bleek dat de school door 33 kinderen
wordt bezocht. Om de financiële zorgen te drukken
werd voorgesteld speelgoed in te zamelen. Na de pauze
waarin koffie werd aangeboden, toonde pater Kever-
kamp fraaie dia's van het bezoek van de Sint aan de
school, schaapherder Boudewijn en het bloemenkorso
in Lichtenvoorde

Tapijt van de oude stempel
herkent u zó: 'n G!

U weet het: vakmanschap verloochent
zich nooit. En Gebundeld vakmanschap

van tweehonderd erkende woning-
inrichters is direct te (constateren.

Allereerst de Grote Kollektie. Voorts de
modieuze kleuren. De betere kwaliteiten.

Maar vooral de scherpe prijzen. Vergelijk Gerust.
Daarom geven wij ons tapijt voortaan de G van

Gezamenlijk. Maar ook van Goedgekeurd.
Van Gegarandeerd. Van Gunstig Geprijsd. Van Goed

Gelegd. Daarom: kijk eerst bij Mooier Wonen.

WAARSCHUWING!
Wie succes heeft, wordt snel
geïmiteerd. Sommigen zullen
suggereren, dat zij ook de
G-kwaliteit kunnen leveren.
Dat Is uitgesloten! Let daar-
om op het G-vignet. Dat /«
beschermd! De zaken her»
kent u aan het Q-vignet op
de winkelruit.

Geisha
Een wollen tapijt van een bizarre pracht.
Een zonnetje In uw huis. Getuft met
schulmlatex rug. Kamerbreed
Prijs per strekkende meter

MOTORSPORT DE GRAAFSCHAPRIJDERS

Zondag trok de rit wajjy: De Graafschaprijders hadden
uitgezet 25 deelnemende rit was uitgezet door de he-
ren Regelink en Luiten en had een lengte van 50 km.
Na afloop reikte de heer Klein Brinke de volgende prij-
zen uit: Auto's A klasse l Verstege Hengelo, 2 Weyers
uit Doetinchem, 3 E. Weyers uit Doetinchem, 4 Stevens
uit Hellendoorn en 5 Elbrink uit Hengelo
Auto's B klasse l Hulsegge Eefde, 2 Barmentlo Eefde
Auto's PCC: l Jonker Zwolle, 2 van Bank Soest, 3 P.
Starrevelt Zwolle, 4 van de Broek Soest, 5 van de Weert
Zwolle en 6 Brandts uit Wapenveld
Bromfietsen PCC: l Denneboom Harfsen Niet PCC:
l Westerink uit Zutphen. Motoren PCC: l Tuitert uit
Harfsen, Niet PCC: l Wolsheimer Lochem, 2 Berend-
sen uit Vorden. De rit was de eerste die meetelt voor
het Prov. Kampioenschap der KNMV

Nog loten voor Jan Oosterink verkr^gbaar!
De baten die ten goede komen aan Jan Oosterink
Het bestuur zoekt nog enkele leden die zich willen be-
lasten met de verkoop van loten. Men kan zich hiervoor
opgeven bij Jimmink Het Gulik 4. Overigens heeft Jan
het in de 2e cross goed gedaan. Hij werd in de eerste
manche te Apeldoorn 2e en in de 2e manche derde.
In het eindklassement eindigde hij als 2e

Volleybal
Bij de heren Ie klasse stoomde Dash l naar de midden-
moot door 2-2 te spelen tegen het sterke Hansa 2; zij
staan nu op de 7e plaats. Eerste is hier VenK 1.
Heren 2e klasse: Dsh speelde hier niet doch staat aan
kop. Men heeft nog 8 punten nodig uit 4 wedstrijden
en dan is het zover dat men kampioen is. WIK l uit
Steenderen is hier de belager
Dash 3 staat 4e in de derde klasse B bij de heren
Bij de dames had Dash l e enrustdag. Zij staan in deze
eerste klasse op de 8e plaats, hetgeen dus nog wel ver-
betering behoeft!
Dames 2e klasse: Dash 2 verloor hier van de WIK-
reserves met 3-0 en moet gaan oppassen. Zij staan na-
melijk op de 7e plaats
Bij de Dames 3e klasse A staat Dash 3 op de 6e plaats
wat ook nog wel beter kan.
Dash 4 tenslotte staat bij de Dames 3e klasse B op de
6e plaats. Zij wonnen echter keurig met 3-0 van Voorst
hetgeen betekent dat zij wel iets in hun mars hebben!

Dammen
Het jeugdteam van DCV heeft tegen DCH uit Hengelo
een 13-5 nederlaag geleden.
Voor de onderlinge kompetitie werd gespeeld: J. See-
sing-L. Seesing 0-2, Buunk-Klumpenhouwer 2 O, Beef-
tink-Brinkerink 2-0, D. Brinkerink-Buunk 1-1, Steen-
breker-A. Lammers 1-1, Wagenvoort-Arfman 0-2, P.
Wiekart-Berends O 2, Oltvoort-Memelink 2-0, Zoerink-
H. Beeftink 1-1, Reuver-Masselink 0-2

Oliebollenaktie Vordens Dameskoor
Het Vordens Dameskoor hoopt op l oktober haar 25
jarig bestaan te vieren. Ter bestrijding van de kosten
van dit jubileum organiseert de supportersklub van dit
koor op zaterdag 7 april een grote oliebollenaktie.

ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open ledere vrfldagr-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen bfl plck-
nickplaats Wildenborchseweg
Kinderkantorfl elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker
Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW
Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub
Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

5 april Ringverg. Herv.vrouwengr. jeugdcentr.
7 april Dansavond 't Wapen van Vorden
7 april Grote opdrachtendropping buurtvereniging

Delden start café 't Zwaantje
9 april NVEV in zaal Michels (over wadlopen)
13 april Muziekuitvoering Sursum Corda Jeugdcentr.
13 14 en 15 april Non stop Jeugdsoos 48 uur in

touw voor blindenprojekt in Perzië
14 april Jong Gelre prov. voorjaarsvergadering en

prov. kulturele wedstrijd in zaal De Klok te
Dieren

14 april Muziekuitvoering Sursum Corda Jeugdcentr.
15 april Zangddienst Hervormde kerk
16 april Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
16 apr. Jaarverg. De Snoekbaars te Vorden
17 april Ledenvergadering KPO
17 april Jaarvergadering NCVB
18 april Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
18 april Hervormde vrouwengroep dorp
18 april Hervormde Vrouwengroep Linde
19 april Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
23 april Meubel en Tapijtshow fa Helmink
28 april Jong Gelre landelijke kulturele wedstrijd in

Havelte
30 april Oranjebal in café Eykelkamp
5-6 mei Jong Gelre weckenduitwisscling met Goes
9 mei Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

13 mei Bondswandeldag KNGV
15 mei Lezing NCVB
26 mei Openbare les Nutsblokfluit- en melodica-

club in het Jeugdcentrum
3 juni Jong Gelre Ringvoetbalkompetitie
7 juni Jong Gelre R in gzwem wedstrijden
9 juni Jong Gelre Ringsportdag

20-23 ju. Avondvierdaagse Vorden

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

FRUIT IS GEZOND .'

Profiteer nu nog!
Zaterdag 14-4 laatste verkoop

GOLDEN DELICIOUS
LOMBARTS
GOUDREINETTEN

Verkoop:
Zaterdagmorgens van 9-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Attentie: Wilt u de ledige kisten zo
spoedig mogelijk inleveren?

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken

in de modekleuren, water, en wind-
il icht , ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds docUrcffendI

Zutphenseweg - Vorden

Jubileum
uitvoering
van de

T.A.O. WILDENBORCH
Opgevoerd zal worden het zeer
boeiende stuk

'Om de Kcrra's Hoeve'

Komt allen!
Het is zeer beslist de moeite waard

Meubels kopen
is een zaak van

vertrouwen!

Uw zaak

Koopt daarom bij een
meube/voorraadnouder.'

MEER KEUS
KWALITEIT EN ...
VOORDELIGER IN PRIJS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Voor al uw

voetbal-artikelen
Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden



dacht ik, tapijt is overal te
krijgen; als het maar goed-
koop is. Denkt U er ook zo
over? Dan wordt het tijd
om van gedachten te ver-
anderen. Ais U tenminste
niet tot de pijnlijke ontdek-
king wilt komen dat tapijt
niet altijd TAPIJT is.

Mevrouw, als U er soms
over denkt om tapijt te
gaan kopen, neem dan een
verstandig besluit. Ga naar
een echte woninginrichter;
zo'n 'ouderwetse' vakman
die precies weet wat goed
is voor Uw vloer; die over
kleuren kan meepraten;
die kwaliteit verkoopt en
service toegeeft.

Kies bij ons uit goed be-
kend staande kwaliteiten,
allemaal in een volmaakt
palet van kleuren. Bij ons
is tapijt ook werkelijk
TAPIJT.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELWIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Te koop Fiat 600 D 1967
Te bevragen:
Insulindelaan 38 Vorden

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king.

Schlldersbedrflf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Het

Vordens Dameskoor
hoopt op l oktober haar
25 JARIG BESTAAN
te herdenken

Ter bestrijding van de
kosten van dit jubileum
organiseerd de supporters
klub van het koor zaterdag
a.s. een grote

of/ebo//en aktie

JUWEEL
WERF/

"C0NCORDIA"
Hengelo (GfcO

^Ê^rs-

Zondag 8 april

DANSEN
Muziek:

T. M. S.

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

HWSfVWSrVSrWwmw^^

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mestereen

WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

Won/ngg/ds

In het gele boekje, uit-
gegeven door de
Zutphense Makelaars

vindt u vrijwel alle te
koop zijnde huizen in
Zutphen, Warnsveld,
Gorssel. Vorden enz.

Aanvragen geheel gratis

W. J. de Wilde Jr

Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.

Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

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

Schildersbedrijf

J. M. Uiferweerd
JVUvstcr Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden
Tel. 05752-1523

Te koop jonge konijnen
B. Uenk, Warnsveld
Vordenseweg 25

Allen die op welke wijze dan ook belangstelling
toonden bij de opening van onze nieuwe zaken,
willen wij door deze nogmaals hartelijk danken
Het werd voor ons een onvergetelijke dag met
veel hoop voor de toekomst

Fom. van Asselt
F a m. Ei/erkamp

Vorden, april 1973
Zuphenseweg 16 en 18

TAHITI f 34.95
Jeugdig en vol met elan.

DELTA f 29.95
Clog-model.

CARLOf44.95
Uitgevoerd In eerste
klas materiaal.

Maar met Total rijdt u
toch bet zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

vooRUARsexposrae
wonen»

in kasteel voRöen
een unieke gelegenheiö om te genieten van nieuwe wooniöeeën

m een histORische omgeving

Rustieke kasten tapijten
Bankstellen qoRöijnstoffen
fauteuils . etc. etc.

TAST TOE!
Pak ons heerlijke vloerbrood mee

Onbetwist uw broodspecialist, warme bakker

REKLAME:

Turkische Mokka
Slagroomsoes f 0,65

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

indeDlazerbent
ublits!

Entree volwassenen f 1,50
Kinderen f 0,50
(inklusief konsumptie)

Geopend: 23 april (Tweede Paasdag) 10.00-17.00 uur

24 april tot en met 28 april 14.00-22.00 uur

29 april en 30 april (Koninginnedag)
14.00-17.00 uur

wim polman
voRöen - wapnsvelö

ffiMNWWWWWWN^^ «VWWWfl?

De blazer, die past in de allernieuwste
mannenmodetrend. Dun, voegzaam ma-
teriaal. Rond opgestikte zakken, de
beroemde Cardin reverkraag, een rond-
weglopend voorpand. Sukses beslist
verzekerd!

Trefpunt van mode voor morgen


