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„Doe-maar-raak-dag" van Dash
wordt geweldig evenement
Op zaterdag 12 april a.s. staat Vorden heel wat te
wachten; de aktieve Volleybalvereniging Dash or-
ganiseert dan namelijk voor jong en oud uit Vor-
den en omstreken een groot evenement. Men heeft
deze dag de „Dash-Doe-Maar-Raak-Dag" genoemd,
omdat er in het jeugdcentrum, waar alles georgani-
seerd wordt, dan van alles mogelijk is.
Dash, dat in de volleybalcompetitie van De IJssel-
streek bijzonder goed voor de dag komt met haar
12 teams, wil namelijk de steeds stijgende onkosten
proberen het hoofd te bieden. Doordat het eerste
damesteam in de landelijke 5e Divisie speelt — een
ongekend iets voor 'n sportvereniging in Vorden —
beginnen ook hier de kosten te stijgen. Daarom
heeft men op geweldig enthousiaste wijze deze
„Dash-Doe-Maar-Raak-Dag" in elkaar gezet. Het
aktie-comité mevr. T. van Houte, Wilma Heuve-
link, Els Klein Obbink, Tineke Jansen, Karin Bal-
vert, Dick de Koning en voorzitter W|im Lubbers is
al maandenlang in de weer om alles rond te krij-
gen.
Mevrouw Van Houte: „We hebben al vele malen
vergaderd, maar deze week is het helemaal bar, zo-
dat haar man wordt „ingezet" voor de huishouding.

Enorme medewerking hebben we van de Vordens-e
Middenstand, die vele artikelen belangeloos afstaat.
Maar ook onze leden hebben zelf diverse dingen
vervaardigd." Het Jeugdcentrum is op zaterdag 12
april volgepakt met de dolste dingen. Men kan er
prachtige prijzen winnen (plm. 500) door mee te
doen aan de leukste spelletjes.
Wim Lubbers: „We hebben voor elck wat wils.
Voor de jeugd die van 2 tot 6 uur (lagere scholen
enz.) terecht kan is er onder meer de „gekke hoe-
denshow" (kinderen die de mooiste hoeden heb-
ben krijgen een prijs), verder een grabbelton, hui-
selijke spelletjes, verven enz. 's Avonds tot 11 uur
komen de ouderen aan bod. Voor hen is er gelegen-
heid tot buksschieten, Kop van Jut, sjoelen, henge-
len, gaas prikken, centrifuge-verven, ballero, spij-
kerslaan, lengte worst raden enz. De gehele bene-
denverdieping is afgehuurd om iedereen een kans
en plaats te geven."

Dash rekent er op van vele Vordenaren bezoek te
ontvangen, men steunt dan een vereniging, die zich
in de plaatselijke gemeenschap al meer dan zestien
jaar een goede naam verworven heeft!

Veilig Verkeer Vorden
Aan de verkeersproef van Veilig Verkeer Neder-
land werd dit jaar deelgenomen door 107 leerlin-
gen uit de zesde klas van de Vordense basisscholen.
Hi-ervan wisten er 12 de proef foutloos te maken,
terwijl er zeven waren die het maximaal te maken
fouten overschreden. Alle geslaagden ontvingen
naast hun diploma het daarbij behorende draag-
insigne.

Opbrengst kollekte
De Kinderpostzegelaktie heeft ditjaar in Vorden
ƒ 2745,— opgebracht. Een mooi resultaat.

Simavi bestaat in dit jaar
vijftig jaar
Simavi heeft een halve eeuw lang het broze en
zwakke beschermd, speciaal de gebrokenheid van
de door ziekte krachteloos geworden mens. En er is
nog zo ontstellend veel gebroken en kwijnend le-
ven, vooral in de arme tropenlanden. Miljoenen
guldens zijn nodig om ons werk goed en deskundig
te kunnen doen. Zoveel geld heeft Simavi echter
niet. Maar wat we hebben wordt gericht en des-
kundig besteed.

Simavi geeft via veilige kanalen de geschonken me-
dische goederen zelf in deskundige medische han-
den in de tropen, in nauwe samenwerking met an-
dere instanties, die op enigerlei wijze de medische
nood daar lenigen. Simavi helpt ongeacht geloof,
kleur of ras, mits maar deskundig medisch perso-
neel aanwezig is en juist de arme patiënt geholpen
wordt. De medische nood in tropenlanden wordt
nog verergerd door honger, armoede, onkunde, on-
wetendheid, onhygiënische toestanden, verkeerde
gewoonten en opvattingen.

In dit gouden jubileumjaar
te van 14 tot 20 april geho

Ontvangt u de kollektant hartelijk en geef met gul-
lehand, opdat Simavi in staat is veel meer te doen.

t de Simavi-kollek-

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

ZENDINGSAVOND HERVORMDE KERK
De Gemeentelijke Zendingscommissie van de plaat-
selijke Hervormde kerk belegt een Zendingsavond
op dinsdagavond 22 april in „De Voorde", Kerk-
straat 15.

Ds. Stegeman, nu Hervormd predikant te Winters-
wijk en daarvoor een tiental jaren zendingspredi-
kant in Kameroen, vertelt over het zendingswerk,
de kerk, het gemeente-leven in dat Afrikaanse land.
Hij vertelt ook aan de hand van prachtige dia's.
Iedereen is hartelijk welkom op genoemde zen-
dingsavond.

12 mei
dag van de verpleging
Dank zi j een aantal belangrijke sociale wetten heeft
een ieder in ons land recht op een goede medische
verzorging en dus indien dit noodzakelijk is op
goede verpleging en verzorging. Voor dit doel zijn
thans een groot aantal goed opgeleide krachten aan-
wezig zoals specialisten, artsen, verpleegkundigen,
ziekenverzorgsters en bejaardenverzorgsters die
kunnen beschikken over een uitgebreide appara-
tuur en andere noodzakelijke voorzieningen.
In vergelijking met de toestanden enige eeuwen ge-
len een enorme vooruitgang. De gastenhuizen bij
de kloosters gaven ten gelegenheid tot het opnemen
van zieken ofschoon het bieden van huisvesting op
de voorgrond stond, wat in de naam gasthuis dui-
delijk naar voren kwam. Eén aspect onderging ech-
ter weinig verandering, namelijk de lijdende mens
die, in de meeste gevallen, plotseling, vanuit zijn
vertrouwde omgeving wordt weggehaald en opge-
nomen in een voor hem geheel andere situatie.
Naast de oorzaken van dit lijden, zijn er dan een
groot aantal andere problemen te verwerken, wat
gaat er allemaal met mij gebeuren, hoe gaat het
met de achterblijvenden thuis, worden de kinderen
wel goed verzorgd enz. enz. Al deze vragen en zor-
gen spelen een belangrijke rol in het genezings-
proces en moeten dan ook worden gezien als een
belangrijke taak voor al degenen die in de inrich-
ting werkzaam zijn. Een zeker niet gemakkelijke
taak, die naast een goede opleiding een grote dosis
liefde voor de medemens vraagt.

erkdiensten

Geboren: Edith, d.v. J. BriUhan en B. D. T. Koe-
leman; Geert, z.v. R. Groot Nuelend en T. Brum-
melman; Rolf, z.v. B. H. Lieverdink en D. H. Nij-
man.

Ondertrouwd: G. H. Stokkink en F. W. Bargeman;
A. B. M. Bleumink en J. H. M. Niesink; H. W.
Velhorst en B. W. Voskamp.

Gehuwd: J. B. H. Wopereis en E. M. Besselink; E.
J. Lubbers en B. J. Voorhorst.

Overleden: M. H. Vijzelaar, oud 78 jaar; E. van der
Wel weduwe van Houkes, oud 92 jaar; G. van
Doorn weduwe van Boerstoel, oud 82 jaar; Th. W.
Mokkink, oud 78 jaar.

GEMEENTEMEUWS
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323
Openstelling gemeentehuis: maandag, t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

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

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

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

Onderwerpen:
1. Wijziging telefoonnummers.
2. Openingstijden gemeentehuis.
3. Welstandscommissie II.
4. Aanvragen Hinderwetsvergunning.

1. Wijziging telefoonnummers.

Nogmaals maken wij u «r attent op dat sinds l april
j.l. de telefoonnummers van het gemeentehuis
(1541) en van het bureau van de Dienst Gemeente-
werken (1841) zijn vervallen en dat hiervoor in de
plaats is gekomen één nummer te weten 23 23 (5
lijnen).
Brandmelding, ook buiten kantooruren dient even-
eens te geschieden onder telefoonnummer 2323.
Mocht u onverhoopt geen gehoor krijgen, dan kunt
u bellen:
— het politiebureau, telefoonnummer 1230;

familie Eijerkamp, telefoonnummer 1386;
• familie Klein Hekkelder (boekhandel Hassink),

telefoonnummer 1332.

2. Openingstijden gemeentehuis.

Meerdere malen komt het voor dat men zich bij het
gemeentehuis tracht te vervoegen en dan bemerkt
dat het gemeentehuis gesloten is. Daarom worden
hier nogmaals de openingstijden weergegeven.
Maandag t.m. donderdag: van 08.00-12.30 uur;
vrijdag: van 0.800-12.30 en van 13.30-17.00 uur.
Wij hopen dat hiermee voorkomen wordt dat een
aantal mensen een vergeefse reis naar het gemeente-
huis maken.

2. Welstandscommissie II (vervolg op gemeente-
nieuws nr. 123).

In art. 34 van de gemeentelijke bouwverordening
wordt O.TTI. gesteld dat het uiterlijk en de plaatsing
van een bouwwerk zodanig moeten zijn, dat het
bouwwerk zowel op zichzelf als in verband met de
bestaande omgeving of de te verwachten ontwikke-
ling daarvan voldoet aan redelijke eisen van wel-

stand. Allereerst moet men wel weten wat onder een
bouwwerk in dit kader verstaan moet worden. Ook
dit vindt men in de gemeentelijke bouwverorde-
ning. Volgens deze bouwverordening is een bouw-
werk namelijk „elke constructie van enige omvang
van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke
op de plaats van bestemming hetzij direct of in-
direct met de grond verbonden is, hetzij direct of
indirect steun vindt in of op de grond". Enkele
voorbeelden van bouwwerken: een huis, een schuur,
een garage, een kippenhok, een schutting, een vo-
lière, een fabriek, een brug (voetgangers- en ver-
keersbrug) een viaduct.
De/e opsomming is allesbehalve volledig maar geeft
slechts enkele voorbeelden. Het is de taak van een
Welstandscommissie, voor Vorden de Gelderse Wel-
standscommissie, om het college van burgemeester
en wethouders te adviseren of een bepaalde bouw-
aanvraag, een ontwerp van bouwwerk, volgens hier-
na te noemen welstandsaspecten, voldoet aan rede-
lijk eisen van welstanden.
Deze welstandsaspecten z i jn volgens de bouwver-
ordening:
1. het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk

op zichzelf;
2. het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk

in verband met de bestaande omgeving;
3. het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk

in verband met de te verwachten ontwikkeling
van o.m. de omgeving. ,

In een volgende aflevering zal nader worden inge-
gaan op de genoemde welstands-aspekten.

4. De volgende personen hebben bij B. en W. een
vergunning ingevolge de Hinderwet aange-
vraagd:

1. de heer G. J. Hulshof,'Zutphense weg 90, te
Vorden;

2. de heer II. J. Nijenliuis, ivlobsciseweg 7 te Vor-
den;

3. de heer H. J. Bosman, Larenseweg 5 te Vorden;
4. de heer D. J. Norde, Ruurloseweg 48 te Vorden;
5. de heer B. Abbink, Kruisdijk O te Vorden;
6. de heer H. Willems, Berkendijk l te Vorden;
7. de Vordense Coöp. Zuivelfabriek, Burg. Galle-

s tra a t 61 te Vorden.

Voor wat betreft de nummers l t.m. 6 voor het op-
richten c.q. uitbreiding van een veehouderij met
mestopslag alsmede de opslag van resp. propaan-
gas, dieselolie en H.B.O.I., op de percelen kada-
straal bekend gemeente Vorden, resp. sectie L nr.
147, sectie C nr. 480-1034, sectie L nr. 67, sectie B
nr. 2095, sectie L nr. 122 en sectie F nr. 2263.
Voor wat betreft nr. 7 voor het aanvragen van een
nieuwe de gehele inrichting omvattende hinderwet-
vergunning voor een Zuivelfabriek, waarvan de ke-
tels door middel van aardgas worden gestookt op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden nr.
3258.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot
uiterl i jk 19 april a.s.
Voorts heeft ieder de gelegenheid in persoon of bij
gemachtigde mondeling bezwaren in te brengen in
een openbare zitting ten gemeentehuize op dins-
dagochtend 22 april 1975.

Zij die niet in persoon of bij gemachtigde op boven-
bedoelde zitting zijn verschenen, zijn niet gerech-
tigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig schrif-
telijk bezwaren hebben ingebracht en niet op de
z i t t ing zi jn verschenen, z i jn wel tot beroep gerech-
tigd indien zij niet woonachtig zijn in een gemeen-
te, waar ingevolge artikel 9, lid l, onder b of lid 3,
der Hinderwet, openbare kennisgeving moet ge-
schieden.

N.B. Wij maken u erop attent dat burgemeester
mr. M. Vunderink vrijdag 11 april niet in de ge-
legenheid is om spreekuur te houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

BURGERLIJKE.
STAND

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur: ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur: ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 en 19.00 uur: ds. J. B. Kuhkmeier. In beide
diensten H. Avondmaal

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

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

ZONDAGSD1ENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s. v. p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

•/n n zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. A. Harmsma, telefoon 1277

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

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

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

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

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1 332, gebeld worden.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

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

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

KOERSELMAN CASSETTES
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SUPER-SLAGERIJ
4 GELDERSE SCHIJVEN HALEN 3 BETALEN

4 HAMBURGERS HALEN
MAGERE SPEKLAPPEN
MALSE RIBLAPPEN

RUNDERSTOOFLAPPEN

HACHEE-VLEES

OSSESTAART

500 gram

500 gram

500 gram

300 gram

500 gram

3 BETALEN
198
548

Vleeswaren

PALINGWORST

LEVER

200 gram

150 gram

100 gram

200 gram

150 gram

ZONNETUIN
MALSE SLA
KOMKOMMER
HANDAPPELEN
WORTELTJES
SINAASAPPELEN

2 krop ..

per stuk

2 kilo

panklaar 500 gram

per net

DIEPVRIES-VOORDEEL
PATATES FRITES
KIPPELEVERTJES
SPINAZIE
KIP-SATE
KIPSOEPPAKKET

kilo

250 gram 1r39
bij 2 pakjes

pak a 1 kilo 149
per 3 pakken a 1 kilo

zakje van 2,09 voor

500 gram

Alles zolang de voorraad strekt

428

248

198

118

109

89

98

129

95
95
225
65
249

149
250
389
198
98

Halviture

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

UIEN 2 uk,
K L A lul 500 aram

DINSDAG

RAAPSTELEN
FIJNE VERSE WORST 500 gram

WOENSDAG

GEKOOKTE BIETEN
ÏLEESGEHAKT

••••Î Hl̂ Bî MM

98
428

100
298

50
228

A&O GRAAG TOT
GPfijp uw kans en doe mee

Kans op een

Z persoons
opblaasbootAlleen in A&O

supermarkt Albers
Dixan

Deelnemersformulier bij aankoop
van een vaatje of koffer DIXAN l

Grijp uw kans en doe mee

UIT ONZE BROODBOETIEK
ADVOKAATSTAM
GEZINSCARREE
KRENTEBROOD
DUITSE BROODJES

van 2,75 NU

van BAKKER OPLAAT
van 2,75 voor

5 stuks nu

298
245
250
100



Tomaten- of
groentesoep

VOORDEEL SLIJTERIJ

JONGE JENEVER

PISANG AMBON LIQUER

JOSEPH GUY COGNAC

CAFÉ ORIENTAL

BALLANTINES

GANZEBOOM
liter NU

van 10,65 voor

van 16,95 NU

per fles

FINEST SCOTCH WHISKY
van 14,95 voor

895

965

1465

1295

1395

UW DIENST
Bloemen en Planten

ROOSJES
POTCHRYSANT

pracht bos NU

DEZE WEEK

298
129

NONFOOD VOORDEELSTUNTS
ZWARE PLASTIC BAL „, 275
PERSONENWEEGSCHAAL». „, M 1485
BOETSEERKLEI „ w» 95
PAULUS DE BOSKABOUTER ..,.,«..... 295van 3,95 voor

ZOETWAREN VOORDEEL
PINDA- OF RONDO KOEKEN

CHOCO AS
BOTERRUITJES
GEVULDE PENCES
MILKY WAY

pak voor

pak van 1,89 NU

YAN DOORN
Heerlijk koekje ..

rol a 5 stuks NU

van 1,39 NU

79
165
119

89
119

jaS<^^^^^^$»^S<>^^^^S=S^^

A O SUPERVOORDEELTJES

•i

Calvé slaslank
0,5 liter, van 2,02 voor 149
SPERZIEBONEN A & O

1/1 blik

ERA HALVARINE kuipje van 0,85 NU

RIVELLA BLAUW SUIKERVRIJ
liter 1,39 NU

PRISMA KOFFIE VAN NELLE
250 gram .

THEEZAKJES VAN NELLE
pak 1,16 NU

KNABBELNOOTJES DUYVIS
per zak NU

A & O COLA literfles

Fritura chips
naturel of paprika, grote baal bij ons

DOBBELMAN BLAUW
per zak

VLOEIBAAR SCHUURMIDDEL ,,, HU

WASVERZACHTER ROBIJN
liter 2,79 NU

KEUKENROLLEN TISSUE
nu per pak

Knakworst
Amerikaantjes, jampot a 8 stuks

PROSET HAIRSPRAY spuitbus NU

ARDITA LUIERS pak a 45 stuks NU

ADVOKAAT HET TWENTSE HOEN
grote fles

89

65

99
185
99

149

85

59
498

119

229

198

98
398

375

398

Moselblumchen

4 flessen NU 950
Nieuwstad 5

Vorden
Telefoon 1232
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Smidsstraat 2

UPERMA
Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting]

IKEURSLAGER
'n goe/e slager

Donderdag:

Vrijdag:

De gehele
week:

XARBONADE
VERSE WORST
HAMLAPPEN
MAGER KLAPSTUK
BRAADVLEES

w^d„: GEHAKTDAG
riug-klaar-dagbuHNl l Ztlo

GEK. HAM
HAMBURGERS
LEVERWORST

Dinsdag:

SCHOUDER
500 gram

FIJNE
500 gram

VARKENS
500 gram

500 gram

RUNDER MAGER
500 gram

500 gram GEHAKT
heel kilo GEHAKT

WIENER
3 stuks

150 gram

3 grote

250 gram

288
248
398
468
568

250
. 398

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

PALINGWORST
150 gram

GEBRADEN KALFSGEHAKT
150 gram

TONGEWORST
150 gram

GEKOOKTE LEVER
100 gram

VAN ONZE BANKETBAKKER
van 275 voor

van 340 voor

245
298

UIT ONZE BROODBOEltEK
MINI BOLLEN
KOFFIEBROODJES

GROTE ZAK
van 112 voor

pak van 175 voor

TOMATEN
PAPRIKA'S
6RAPE FRUITS
GESN.HIITTE KOOL
WORTELTJES
SPITSmOL
Maandag en dinsdag:

RODE KOOL

HOLLANDSE
500 gram

HOLLANDSE
2 mooie

3 mooie

500 gram

500 gram

500 gram

VACUÜM VERPAKT
500 gram ............

Kassakoop je SNIJKOEK alleen bij ons

ROOKWORST
„OLBA"
per stuk

KUIPJE BONA
a 500 gram

VIVO RIJST
pak a 500 gram

HONIG SNELKOOK MACARONI
pak a 250 gram

ROOSVICEE
„RECTOR"
fles a 0,6 liter nu . 298

FELIX DINER
pak a 350 gram

DUBRO CITRON
fles 1000 gram

TOILET AIR
van 345 voor

DUYVIS GEZOUTEN PINDA'S
pak a 250 gram

PEDRO DE RAVELA SHERRY
fles ....

VIVO HAGEL MELK-PUUR
250 gram

,ALL"
per koffer slechts

PAK ARIEL
nu voor

GOUDSE VOLVET

KAAS
JONG BELEGEN

500 gram

379
FLACON ROBIJN WASVERZACHTER
alleen bij ons

EMMER VIVO FRITESSAUS
+ 3/4 kilo

HONIG JULIENNESOEP
per pak nu

PEPSI COLA
HELE LITER
nu voor

NUTROMA KOFFIEMELK
\/2 liter

KOELEMAN AUGURKEN
per pot alleen bij ons

POPLA CLOSETPAPIER
4 rollen van 175 voor

ROOMBOTER
pakje a 250 gram
alleen bij ons

VIVO KOFFIE gemalen of bonen
van 235 voor

VERKADE BESCHUIT
nu 2 rollen van 152 voor ....;....

198
118

Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 12 april

Sisi SINAS hele liter
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37e jaargang no. 6 TWEEDE BLAD CONTACT - VOEDEN
De heer G. Bijenhof (direkteur Bijenhof's Fijnhoutbewerking NV):

mensen noodgedwongen moet ontslaan"
Toen we dezer dagen de heer G. Bijenhof opbelden
voor het maken van een afspraak, toonde hij zich
niet erg enthousiast. Begrijpelijk, want we kunnen
ons voorstellen, dat een eigenaar van een zaak (de
heer Bijenhof is direkteur van Bijenhof's Fijnhout-
bewerking) nu niet bepaald zit te wachten op de
pers wanneer zijn bedrijf met probl-emen zit.
Desondanks toonde hij zich bereid te vertellen
waarom ook een deel van zijn bedrijf met econo-
mische moeilijkheden heeft te kampen, waardoor de
direktie genoodzaakt was een achttal werknemers te
moeten ontslaan. „Dit heeft me echt wel slapeloze
nachten gekost, vooral omdat verschillende van de-
ze mensen vele jaren bij mij hebben gewerkt. Waar
bij komt dat er een goede teamgeest heerst," aldus
de eerste reaktie van de heer Bijenhof.
De firma Bijenhof bestaat overigens al /o'n /estig
jaar. De vader van de huidige eigenaar stichtte des-
tijds aan de Zutphenseweg een bedrijf. Op het naam-
bordje prijkt: Bijenhof, timmerman-meubelmaker-
aannemer. Het was ook echt een kombinatie van
werkzaamheden.
Direkt na de oorlog volgde de heer Bijenhof jr. een
opleiding voor binnenhuisarchitekt. „Ik heb dit he-
laas niet helemaal af kunnen maken omdat mijn
vader het niet meer aan kon in de zaak en ik zo-
doende bij hem in dienst trad. Mijn belangstelling
ging hoofdzakelijk uit naar de fijnhoutbewerking."

FABRIKAGE VAN KERKBANKEN
Vijfentwintig jaar geleden kreeg het bedrijf de op-
dracht tot levering van kerkbanken aan de Geref.
Kerk te Vorden. Geleidelijk aan breidde deze bran-
che zich uit en kwamen er opdrachten uit alle delen
van het land. Niet alleen kerkbanken, maar ook
moest gezorgd worden voor kansels, betimmeringen
etc.
Vroeger werden deze banken allemaal volgens te-
kening gemaakt. Tegenwoordig „tekent" praktisch
geen enkele architekt meer een kerkbank. (Men
kan nu bij de fa. Bijenhof kiezen uit plm. 20 mo-
dellen). Door de uitbreiding van deze werkzaam-
heden werd het pand aan de Zutphenseweg te klein.
De gemeente Vorden die belangstelling had voor de
tuin t.b.v. de woningbouw was bereid huis en grond
te kopen op voorwaarde dat h-et bedrijf naar het
industrieterrein zou verhuizen. Daar werd 8 j aa r
geleden het huidige pand gevestigd. De fa. Bijenhof
had toen 10 man personeel, hetgeen opliep tot 20
man.

MECHANISATIE
De mechanisatie die ook bij de fa. Bijenhof haar
intrede deed, had tot gevolg, dat steeds minder
mensen het hoofdprodukt kerkbanken kon fabri-
ceren. „We leverden in die tijd aan zo'n 40 a 45
kerken per jaar de banken, hetgeen door een ploeg
van 6 mensen werd gemaakt en nu nog steeds.
Door de relaties die ik had met verschillende ar-

De hoofdmoot draait nog

chitekten kregen we op ander terrein ook vele op-
drachten toegespeeld. O.a. werden we een soort
toeleveringsbedrijf in de meest ruime zin. Speciale
trappen, toelevering van balies, inrichten van af-
mijnzalen van veilingen. Kortom de 10 man perso-
neel, die dus niet meer nodig waren door de me-
chanisatie in de afdeling kerkbanken hadden werk
genoeg.
Zelfs 1974 was nog een bijzonder goed jaar. Wel
was de orderportefeuille teruggelopen tot plm. 4
maanden, maar dat is in industrieën als de onze 'n
normaal verschijnsel, vooral in de eerste maanden
van het jaar. Aan een Belgische firma leverden we
in die tijd vele moderne mei^fcen zoals b.v. bijzet-
tafeltje. Helaas voor ons gim^deze firma failliet.
Mede door het in elkaar storten van de bouwwe-
reld liepen de opdrachten ia de „toeleveringssek-
tor" sterk terug.

AMBACHTELIJK INGESTELD
Doordat onze mensen zeer ambachtelijk zijn inge-
steld (praktisch alles is handwerk) en hiervoor in
ons bedrijf een speciale „training" hebben gevolgd
was er geen mogelijkheid om over te gaan op zgn.
massa-artikelen. Hiervoor is ons bedrijf trouwens
ook niet ingericht."
„Het gevolg was/' zo ging de heer Bijenhof verder,
„dat ik moest besluiten deze mensen te ontslaan.
Vanzelfsprekend voor beide partijen een pijnlijke
gebeurtenis. Vooral omdat het hier mensen betreft

die, niet alleen vakbekwaam, maar ook hart voor
de zaak hebben. Mensen, die met plezier iets moois
maken. Bij één van onze laatste karweien aan de
veilinghal in Aalsmeer zei nog een architekt tegen
mij: „wat hebt u toch een fijn stel mensen aan het
werk." Als je dan een dergelijk besluit moet ne-
men omdat het gewoon niet realiseerbaar is deze
mensen aan te houden, dan begrijpt u wel wat er in
mij omgaat," aldus de heer Bijenhof.
„Gelukkig toonde het personeel begrip voor deze
situatie. Ik heb echter wel goede hoop dat er in de
tweede helft van dit jaar een opleving komt in de
bouwaktiviteiten, zodat verschillende mensen weer
terug kunnen komen. Ik ^feof echter niet dat de
bouw weer zal worden zolm het is geweest." (De
heer Bijenhof is druk,bezig om plannen i.d. te ont-
rökkelen maar kan hier op dit moment nog niets
concreets over mededelen).

foWrHOOFDMOOT BLEEF IN TAKT
„Belangrijk voor ons is dat de gezonde pijler kerk-
banksektor (hoofdmoot van het bedrijf) in takt is
gebleven en zijn er voldoende orders in portefeuille.
Het ziet er m.i. ook niet naar uit dat hier verande-
ring in gaat komen, mede doordat er in Nederland
nog veel kerken zijn met „te kleine" banken. Het
is dus niet zo dat de alarmklok moet worden ge-
luid," aldus voegde de heer Bijenhof ons bij het
vertrek nog toe.

Peuterspeelzaal start binnenkort

Op dinsdag 15 april gaan de peuters bezit nemen
van de door de ouders zelf aangeklede en aan alle
eisen aangepaste ruimte in het voormalige Nuts-
gebouw.
De animo voor de peuterzaal is groot. Er zijn vijf-
tig kinderen opgegeven. Men heeft de oudste kin-
deren er uitgeselekteerd. In augustus, als deze naar
de kleuterschool gaan komt er meer ruimte.
De Vordense peuterzaal is drie ochtenden per week
open, namelijk op dinsdag, woensdag en donder-
dag. De groep van dinsdag komt ook op donderdag.
De school is open van 8.45 tot 11.45 uur. De peu-
terzaal heeft men kunnen realiseren dankzij de me-
dewerking van de Vordense bevolking en de mid-
denstand. Een aktie heeft net voldoende geld opge-

leverd om de zaak netjes in te richten.
Ondermeer is een gedeelte van het oude meubilair
van kleuterschool De Springplank overgenomen.
Een speelgoedakti-e leverde eveneens voldoende op.
De ouders hebben het speelgoed, dat niet direkt ge-
bruikt kon worden weer opgeknapt.
Als vaste leidster gaat mevrouw Jansen fungeren.
Zij wordt geholpen door een aantal moeders. De
ouders betalen ƒ3,75 per kind per ochtend. Voor-
lopig, want volgens mevrouw Vunderink, voorzit-
ster van het voorlopig comité peuterspeelzaal, zijn
subsidieaanvragen ingediend bij CRM en het Ko-
ningin Julianafonds. Bij CRM hoopt men een sub-
sidie voor het zogenaamde „vrijwilligerswerk" los
te peuteren.

Nutsdepartement
Toen het Nut vorig jaar een lezing over acupunc-
tuu r organiseerde, werden daarna enthousiaste
reacties gehoord van mensen, die graag meer wilden
weten over acupunctuur. Ook bleken er toen veel
mensen te zijn, die het jammer vonden de avond
niet bijgewoond te hebben. Daarom organiseerd het
Nut a.s. dinsdagavond 15 april in het Jeugdcen-
trum opnieuw een lezing over deze geneeswijze.
Hiervoor werd weer drs. J. Lemmens, lid van de
werkgroep acupunctuur te Nijmegen, uitgenodigd.
Het is de bedoeling om voor die mensen, die vorig
j a a r niet aanwe/ ig konden / i jn , een „korte inhoud
van het voorafgaande" te geven, waarna er dieper
op de zaak kan worden ingegaan.
Acupunctuur is een Chinese geneeswijze, welke
werkt met het insteken van naalden in de hu id .
De/c gèneeswij/e is al vele duizenden jaren oud, ge-
tu ige vondsten uit het steentijdperk van stenen en
bamboe naalden.
Volgens overlevering werd de acupunctuur op het
slagveld ontdekt. Artsen zagen, dat sommige sol-
daten stierven aan onbeduidende pijlwonden, ter-
w i j l anderen n i e t /ware kwetsuren weer spoedig ge-
na/en. De artsen merkten toen, dat niet de aard
van de p i j lwond belangrijk was, maar de plaats
w a a r hi j ingestoken was.
De Chinezen verkfciarden de werking van de acu-
p u n c t u u r als volgt: Het lichaam is als een grote
akker, die door ontelbare kanaal t jes en sluisjes be-
vloeid moet worden. Is één van die kanaaltjes ver-
stopt, dan zal 'ergens een kanaa l t j e leeg staan en
een ander overvuld zi jn . Het is de taak van de
sluiswac l i te r , om door middel van openen en slui-
ten van s lu is jes weer een normale bevloeiing te ver-
krijgen. In het lichaam kan ook iets misgaan, dat
niet door het lichaam zelf hersteld kan worden.
Dan moet er een sluiswachter komen om de zaak
bij te regelen. Deze sluiswac l i ter is de acupunctuur.
Hoe de/c sluiswachter precies te werk gaat zal u
hopelijk duidelijk worden op 15 april.

Prijsuitreiking

Voetbal

/a l ei dag j.l. vond in de Amsterdamse RAI de uit-
reiking plaats van de landelijke Margriet-wedstrijd
„Wat zie ik". Een van de winnaressen was onze
plaatsgenote mevrouw D. van Welzenis van Brum-
melen. Zij won de 4e prijs.

VORDENS EERSTE NEDERLAAG
IN DIT SEIZOEN

Vorden l zo trots l i j s taam oerder in de eerste klas
slaagde «r zondagmiddag in Mcchelen niet in het
ongeslagen rekord te handhaven. De grootste pecli-
vogel in de ontmoeting tegen SVGG was ongetwij-
feld de Vordense ausput/er Hans S tokk ink . Deze
man speelde een formidabele partij en toch was hij
er de oorzaak van dat de eerste nederlaag van Vor-
den een feit werd. Ken m i n u u t voor ti jd maak t e
Stokkink n.l. op de rand van het strafschopgebied
hands, waarna de snel genomen vrije schop ziedend
hard langs doelman Mcyer tegen de touwen vloog.

De stand werd zodoende 1—0. Een uitslag die niet
geheel in overeenstemming was met de veldverhou-
ding. Vorden was vooral in de tweede helf t de bete-
re ploeg. Er werden wel enkele kansen geschapen
doch in d-e voorhoede ging men veelal zonder over-
leg te werk. Het gevolg was dat de Mechelense ach-
terhoede steeds t i j d i g kon ingrijpen, niet in het
minst door hun doelman. Aanvallend strandde de
thuisclub steeds op de goed ingri jpende Stokkink
en c.s. Halverwegen de eerste helf t had Vorden
trouwens al lang op rozen kunnen zi t ten, wanneer
Geert Heersink een s t r a f s chop , toegekend wegens
hands, niet had gemist. Het bleef zodo-ende 1—0 in
een wedstrijd die door de gelukkigste ploeg is ge-
wonnen.

RATTI VERLIEST VAN SOCII: 2-1

Rat t i heeft de kans op het kampioenschap weer
kleiner zien worden en werd van de bovenste plaats
verdrongen door het tot nu toe als tweede geklas-
seerde Socii, dat thuis met 2—1 van de Kranenbur-
gers won.

In het begin was het een spectaculaire strijd met
veel sensatie en veel missers. Beide ploegen waren
aan elkaar gelijk. Ratt i moest hierna het initiatief
aan de gasten laten; een terugspeelbal van Th.
I leuvelink was te zacht en werd door Socii-speler
J. Lenferink onderschept en in de rechterhoek ge-
deponeerd: 1—0. Tien minuten later was het weer
raak en nog wel door een doelpunt van eigen spe-
ler. B. Overbeek wilde een tussenbal op doelman
Joh. Huitink plaatsen, die zich echter misrekende:
2—0. Ratti zette nu eeen behoorlijk offensief op;
er ontstonden gevaarlijke situaties voor het Socii-
doel, een schot van W. Koers ging via de paal het
veld weer in, een kogel van W. Nijenhuis ging
naast. Vlak voor rust reduceerde W. Nijenhuis de
achterstand; een hoekschop wrerd zowel door de
Socii-doelman als een achterspeler gemist, waarna
Nijenhuis de opsluitende bal f r a a i „inprikte": 2—1.

Na rust was Ratti aanvankelijk sterker en kreeg di-
verse scoringskansen onder meer door Henk Bek-
ker, die op de vuisten van de keeper schoot. Na een
half uur werd de geblesseerde Th. Heuvelink door
Ernest Heuvelink vervangen. Het bleef desondanks
2—1. Programma .s. zondag Ratti l—H en K 1.

VORDEN l EN 2 A.S. WEEKEND KAMPIOEN?

Ondanks het feit dat Vorden l zondag de beide
puntjes in Mechelen moest laten, bestaat toch de
mogelijkheid dat a.s. zondag het kampioenschap
kan worden behaald. Met nog drie wedstrijden te
spelen is OBW uit Zevenaar de enige ploeg die
Vorden nog kan bedreigen. De geelzwarten hebben
echter vier verliespunten minder. Mocht Vorden l
er zondag in slagen van Loil te winnen en OBW
zou tegen SVGG gelijkspelen of verliezen dan is het
kampioenschap een feit.

Vorden 2 speelt zondagmorgen in Voorst tegen
Voorst 2. Bij een gelijkspel zijn de Vordenaren
reeds kampioen.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma is als volgt: Vorden 3—KSH 2;
Vorden 4-EGVV 1; Socii 3-Vorden 5; Vorden 7-
De Hoven 7; Sp. Haarlo l—Vorden l (afd. za te r -
dag); Vorden 2-A7SV 8.

Paa rdensport
SUCCESVOLLE RUITERS

Oj) de in Ruurlo gehouden streekwedstrijd voor
pony's slaagde Wim Henselink met Sulvius voor Bil
dressuur en de Caprille-proef.

Op de streekwedstrijd voor paarden te Barchem be-
haalden de kombinaties van de LR De Graafschap
de volgende resul ta ten: Bï dressuur: l'eter Hollan-
der met Meteoor; Bil dressuur Wim Groot Nue-
len met M a ree; Bert Wagenvoort met Texas; Ger-
rit Wunderink met Excellent; B springen: Bert Wa-
genvoort met Texas; Gerrit Wunderink niet Texas.
Beide kombinaties behaalden tevens 2 winstpunten
wat alvast een ruggesteun geeft voor de promotie
naar de L-klasse.
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T-shirts

Puli's

Pullovers en vesten

hangt in onze
vakken.

Komt u ook eens
vrijblijvend kijken.

teirtiel en mode

/chooldermcin

BROOD
van de warme bakker

lekker en gezond

BAKKERIJ

VANASSELT
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

A.S. WOENSDAG - 16 april

wegens huwelijk

gesloten
ELEKTR. TECHN. INSTAL. BUREAU

DEKKER
VORDEN

NUTSAVOND

Op dinsdag 15 april zal de heer
J. Lemmens - lid van de werk-
groep acupunctuur te Nijmegen -
weer een lezing houden over acu-
punctuur.

Het ligt in de bedoeling, dat op
deze avond een korte herhaling zal
plaatsvinden van de lezing die
vorig jaar werd gehouden, waarna
uitgebreidere informatie volgt, die
toen moest ontbreken.

Aanvang: 8 uur
Toegang: gratis
Plaats: Jeugdcentrum

WEEKENDAANBIEDINO

Spijkerbroeken
in de maten 104 tot 176

deze week 25,-
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK

TE KOOP:

Opel Kadett
bouw j. 1972, Mich. banden,
48.000 km gereden met Bovac
garantiebewijs

Autobedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 Vorden Telefoon 1256

Vordense bad- en zwemvereniging

„In de dennen"
LEDENVERGADERING

op maandag 14 april om 20.00 uur

in Hotel Bakker

De openbare
Dorpsschool

houdt op vrijdag 18 april a.s.
's avonds van 19.00 tot 21.30 uur
onder het motto:

„Kom er eens binnen en kijk
er eens rond" een

„open huis avond"
Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom!

Oudercommissi'e
Openbare Dorpsschool

Japjikopen
kies voor zekerheid in tapijt

...
alleen

Besouw tapjjt
Weston tapijt
Ploeg tapijt

geven u die zekerheid !

Zekerheid voor jarenlang
tapijtplezie^en . . .

vakkundig gelegd

interieurverzorging

wim polman b.v.
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

Aanbiedingen
5 maal voordeel

Koelkast

dubbeldeurs merk „Erres", inhoud
225 liter, drie sterren vriesvak,
automatische ontdooiing

868, NU 595,-

Afzuigkap

zeer laag ruisniveau, twee snelhe-
den, binnenverlichting, afmeting
breed 60 cm, diep 50 cm

356r NU 199,-

Draaitop stofzuiger „Philips"

• Zuigkracht regelaar
• Zeer sterke zuigkracht
• Katrolsnoer
• Verchroomde buizen

Prijs 350r- NU 275,-

Slede stofzuiger „A.E.G."

• Moderne uitvoering
• Handige hulpstukken
• Licht in gewicht
• Prima zuigkracht

Prijs 315, NU 195,-

Cassetterecorder

„Philips" voor n-et- en batterij-
voeding, kompleet met mikrofoon,
aansluitsnoeren, kassette C 60 en
batterijen

289, NU 189f-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

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

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag!

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Denkt u aan de algemene ledenvergadering van VVV op
donderdag 17 april a.s. in zaal Eskes, Dorpsstraat Vorden
AANVANG 20.00 UUR

Spade
CIZ)

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

Prijs van 33,70

nu 21,95
Voor tuinartikelen

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124),

grote
tien

T-Set Zwierige tricot rok -
in vrolijk dessin dat weer terugkoiï
inde kraag van het T-shirt
'n Zonnige T-set
voor 'n luchtig prijsje.

Marktvereniging Vorden
LEDENVERGADERING

op maandag 21 april a.s. n.m. 8 uur in hotel
Bloemendaal.

Tijdens deze vergadering worden de sub-
sidies uit de verloting 1974 uitgekeerd.

De marktkommissie

A.s. ZATERDAG 12 APRIL

Dr
Vertrek ZWÖO uur bij café
't Zwaantje

BUURTVERENIGING „DELDEN"

Wegens familiefeest
a.s. vrijdag 11 april

gesloten
Rijwiel- en Bromfietshandel

FA. BARINK
Nieuwstad - Vorden

Reklame vrijdag en zaterdag

NIEUW

Oranje cake koek
U mag eerst proeven

BITTERKOEKJES
VOOR DE PUDDING

BANKETBAKKERIJ

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

Voor uw oufori/'/essen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT1'

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk Instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. O. Tragter, tel. 1256

UIT l

GOED VOOR U l

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

SAVANTO MODEL174
WOODSHOES

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Hebt u al een nieuw

Woonvisie
Meubelkijkboek 1975?

Deze liggen gratis voor u
klaar.

Woonvisie-meubelen

kwaliteitsmeubelen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Hij schenkt de levens-
adem,

Hij schenkt de levens-
geest

God is nabij geweest.
Gez. 301 : 2a

Geboren:

ROLF

zoon en broertje van
Henk en
Riek Lieverdink
Mare

Vorden, 4 april 1975
Het Kerspel 17

Dankbaar en blij zijn we
met de geboorte van ons
zoontje

GEERT

Reini en
Tea Groot-Nuelend-

Brummelman

Vorden, 3 april 1975
Schuttestraat 24

Langs deze weg willen wij
iedereen dank zeggen
voor de vele felicitaties,
cadeaus en bloemen, ter
gelegenheid van ons hu-
welijk ontvangen.

Evert-Jan en
Ina Lubbers

Hengelo (Gld.), april '75
Rozenstraat 27

Te koop: een nieuwe Ba-
tavus damesbromfiets. Te
bevragen bij: H. J. Ko-
ning, Wilhelminalaan 18,
Vorden.

Te koop: een g.o.h. Pel-
grim gashaard met ther-
mostaat een elektr. dou-
chev-erwarmingslamp
1000 Watt; tevens brom-
fietsen om mee te knut-
selen (Puch) en een val.
helm. Hoetinkhof 17.

Te koop: aardappelen.
J. Heijenk, Rondweg l,
Vorden.

Te huur: 2e helft juni en
na 9 aug., op mooie cam-
ping in z.o. Drenthe, 5 a
6-pers. caravan met ruime
voortent, voorzien van
elektr., koelkast, w.c.,
verw. enz. A. Bruins, Bog-
gelaar 7, Warnsveld, tel.
05752-1919.

Te koop: Franse Basset-
pubs met stamboom
(Hush Puppies), geënt en
ontwormt. Kruisdijk 4,
Vorden, tel. 05752-2141.

Zolderopruiming? Pretty-
Markt! Bel zwemclub op
1270 en we halen 't op!

Gevraagd: tuinbank, ver-
waarloosde staat geen be-
zwaar. Tel. 05752-2397.

Te koop: 1-jarige genum-
merde schapen groot
soort, 8 stuks. Th. Zents,
Larenseweg 3, Vorden.

Te koop: konijnen, jong
en oud, Vl.r. A. Winkels,
(\lmenseweg 40, Vorden.

Werkster gevraagd, één
achtend p. week in Lees-
:en. Mevr. Westerveld,
:el. 05750-19278.

Te koop: g.o.h. teak berg-
meubel, z.g.a.n. voetbal-
schoenen m. 36, houten
kruiwagen. Pr. Bernhard-
weg 28, Vorden.

Woningruil Lochem-Vor-
den. Aangeb. bejaarden-
woning te Lochem; te
ruilen voor woning of
bejaardenwoning te Vor-
den. Brieven onder no.
6—1 aan het bur. van dit
blad.

Te koop: prachtige
Bouvier, reu, 2 jaar, hoog
70 cm, zwart. Tragter,
Vennemansweg 4, Vor-
den. Alleen op zondag
van 10 tot 17 uur.

Te koop: een goed r.b.
vaarskalf van half januari
bij A. G. Schotman,
Hamsveldseweg 10, Vor-
den.

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat ze
voor ons heeft betekend, is heden van ons
heengegaan onze lieve moeder, oma en over-
grootmoeder

GERRITJE VAN DOORN

weduwe van G. Boerstoel

in de ouderdom van 82 jaar.

Vorden: M. A. H. Boerstoel-
Nieuwenhuis

Zwolle: B. W. de Mik-
Boerstoel

Vorden: M. C. Uenk-Boerstoel
J. Uenk

Nieuwegein: J. Lijftogt-Boerstoel
J. W. Lijftogt

Zevenaar: G. Boerstoel
C. C. Boerstoel-

Schröder
Zutphen: W. Vlogman-Boerstoel

B. G. Vlogman

Vorden, 4 april 1975
De Wehme

Korrespondentie-adres:
Burg. Galléestraat 8, Vorden

De begrafenis heeft plaatsgehad woensdag 9
april op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

TAPIJT-LENTEPRIJZEN!

Na een ruim43-jarig leven vol strijd, heeft
God uit haar lijden verlost en opgenomen in
Zijn Heerlijkheid

JO SCHOUTEN

Groen is het land waarin Hij mij liet komen,
Fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.

naar Ps. 23

Vorden: G. Schouten
Eenmes: A. G. H. Potman-

Schouten
H. Potman

Vorden: G. H. Schouten
W. Schouten-Diekerhof

Vorden, 5 april 1975
Zutphenseweg 81

De rouwdienst zal worden gehouden op don-
derdag 10 april om 14.00 uur in de Geref.
Kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden.

De begrafenis zal daarna plaatsvinden om
15.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
in de zaal achter de Geref. Kerk.

GEMEENTE VORDEN
Onderhoud zandwegen

Belanghebbenden die het schaven van zand-
wegen tegen verminderd tarief door de ge-
meente willen doen uitvoeren, dienen hiervan
mededeling te doen vóór 25 april a.s. op het
bureau gemeentewerken.

Na vaststelling van het te betalen bedrag, het-
welk bij vooruitbetaling moet worden vol-
daan, zal de weg in het werkschema 1975
worden opgenomen.

Bij opgave na 25 april zal op een langere
wachttijd moeten worden gerekend.
Vorden, 2 april 1975

Burgemeester en Wethouders
van Vorden,

Mr. M. Vunderink, burgemeester.
J. Drijf hou t, secretaris.

Uw vakmarvbloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Voor
Zeiljcicks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de n.odekleuren, water, en wind-
dicht, Ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

Wapen- en Sporthandel

ifeeiir doeltreffend l

Zutphenoeweg: - Vorden

hlgn-pool
slaapkamertapijt in prille tinten
zoals lila en cyclaam. direct uit
voorraad op 360 cm breed,
tijdelijk voor

chalet
bijzonder mooie berber In
100% zuiver scheerwol
breed 400 cm. zeer lente-
achtig geprijsd van 199,-

per strekkende meter.

per strekkende
meter.

Komt u naar ons?
Voor een show in onze

Zonmobiel

Zonweringen
afsluitingen

GEOPEND:
maandag fot vrijdag
zaterdag van 8-1

Uiterweerd
Vorden - Ruurloseweg 35 - Telefoon 05752-1523

AANBIEDING

2-deurs koelkast
Normale prijs
Korting
nu

Miele wasautomaaf
Normale prijs
Korting
nu

849,-
300,-
549,-

1677,-
300,-

1377,-

Siemens afwasmachine
met ontharder
Normale prijs 1130,—
Korting 305,—
nu 825,-

Kop en schotel
per stuk
per 6 stuks

1,50
1,25

Verder: Afzuigkappen - Koelkasten - Sanitair
aanbieding - Gasboilers

Huishoudelijke artikelen
Loodgietersbedrijf

Wiltink
Het Hoge 26 - Telefoon 1656
Landelijk erkend gasfitter

kwaliteiten gecombineen
lage prijzen!

Denkt u over een medische sportcombinatie voor de zomer ?
Kom naar ons!, Dan kunt u tevens hoge kwaliteiten combineren

met lage prijzen l

(Met een zeer
grote keuze in
bijpassende
broeken en
shirts l)

textiel en mode
/chooldermcin

OOK TAPIJT KOPEN IS EEN
ZAAK VAN VERTROUWEN
Koop daarom bij uw

tapijt-
voorraadhouder

* meer keus
* direkt te leveren
* alle merktapijten
* de scherpste prijzen en...
* gratis gelegd
(Zie onze tapijtshowroom)

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

CDA
Christen Democratisch Appel

Uitnodiging tot bijwoning voor
een

EERSTE GESPREKSAVOND
op maandag 21 april n.m. 8 uur in
zaal Schoenaker.

„De CDA raadsfractie informeert ui"

„De CDA raadsfractie wil met u van gedach-
ten wisselen over projekten in de gemeente
die om uitvoering vragen", o.a.:

- Kasteel - Nieuwe gemeentehuis
— Mortuarium
- Dorpsoentrum

— Tennisbanen
- Verbetering Lindeseweg

— Jeugdwerk - Jeugdsoos e.a.

EEN INTERESSANTE AVOND !



r-}

Te koop: de Bongerd 30,
Vorden, helft van dubbel
woonhuis met garage en
c.v. Ruime kamer met
parketvloer, keuken, hal
en toilet met luxe wand-
en vloerbetegeling, 3
slaapkamers en balkon,
badkamer met 2e toilet.
Vaste trap naar 2e verd.,
waarop zolderslaapkamer,
bj. '72, houtwerk sadolins,
aanvaarding eind '75.
Telefoon 05752-2185.

Te koop: z.g.o.h. dames-
bromfiets Batavus, met
voor- en achtervering,
evt. valhelm en verzeke-
ring. Margrietlaan 19,
Vorden, tel. 05752-2111.

4-pers. caravan te huur.
Inl. C. R. Eggink, Ruur-
lo, tel. 05735-2028.

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

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

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Extra voordelige

RUÏTCOUPONS
EN STOFFEN
in leuke voor j aars-
kleuren

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop gevraagd:

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

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

Kunstgebitten-reparatie
Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Voordelige
dameskonfektie
koopt u bij de
grote matenspecialisf

KONFEKTIEBEDRIJF

CHRYSLER
NEDERLAND

't Isdemodieuze§imcallOOcLX'
met die mooie prijs: f9.995 (M-BTW)

Lente is f leur en k leur . Dat is Mooie L L l i x ook. Daarom passen ze zo goed bij elkaar.
Mooie Elix isdeSimca 1100 LX. Met z'n modieuze kleuren, z'n zonnige bekleding, z'n
sportieve trekjes. En met zijn ruimte voor iedereen en voor ieders bagage. Ook al wat u
wenst aan veiligheid, degelijkheid en zu in ighe id biedt de nieuwe Simca 1100 LX volop.
Mooie Elix staat bij ons startklaar om het u te bewijzen, 't Wordt uw mooiste proefrit!

Simca-Chrysler
Meer dan ooit in de mode.

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1295

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

EN TOCH . . IS

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

>••••••••••••••••••*••••••

concoui»!
Hengelo <gid>
tel.O5753-1461

DANSEN
13 april

LOST
FELLOW

Aannemersbedrijf Fa C. J. H. Cuppers en Zn te Vorden is
van plan binnenkort in het Brinkerhof te starten met de
bouw van een aantal

Deze qua vormgeving moderne huizen zijn als volgt
ingedeeld: beg. gr.: royale entree met open trap met
hardhouten treden en schoonmetselwerk wanden,
toilet met fonteintje, grote woonkamer met open
keuken in U-vorm, totaal ruim 50 m2 groot en een
via de entree bereikbare zeer grote berging.

Ie verd.: 3 of naar keuze 4 slaapkamers, alsmede
een ruim bemeten badkamer met blauwe wandbe-
tegeling 10 x 20 cm en o.a. een 2e toilet.

Voorts: metselwerk van gele steen - dakbedekking
donkerbruine shingles - voorzien van een carport -
fraaie pergola's - natuurlijk centraal verwarmd.

Deze interessante aanbieding geldt uitsluitend voor
Vordense ingezetenen of zij die economisch aan
Vorden gebonden zijn.

Inlichtingen worden u gaarne verstrekt door:

Makelaarskantoor Peters b.v.
Stationsplein 35 - Zutphen - Lid N.B.M. - Tel. 05750-15747*, b.g.g.
05752-1820 en 1468. - Dir. W. v. d. Linden, mak o.g. en M. Peters,
mak. in ass.

Grote
jubileum-
aktie . . .

deel mee
in onze

feest-
vreugde

Bij aankoop van 10, — tot 25, — ontvangt u

mooie keukendoek kado

aankoop van 25, — tot 50, — ontvangt u

1 prachtige badhanddoek

Bij aankoop boven de 50, — ontvangt u

15% korting
aan waardebonnen
te besteden in onze zaak. Tot en met 26 april.

Waardebonnen zijn geldig fot en met 31 mei 1975

Modecentrum Teunissen
VOOR RUURLO EN OMGEVING

opleuering
altijd
op tijd!

BOUWBEDRIJF
A.TEIM BRINKE S

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL. 08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Voor

* HERENPANTALONS

* VESTEN EN

* OVERHEMDEN

is uw a d i r s

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Adverteren
doet verkopen
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Onrösttèe boem
De kranten schrieft d'r van. Ik heure zo hier en
daor wat praoten en d'r is een Kamerlid wezen
sprekken. Allemaole oaver etzelfde: D'r is onröste
onder de boeren! Feitelek is dat niet zo'n vremd
ni'js. Ik zol zeggen: „Et is de leste vieftig jaor meer
onröstig as röstig ewes. De éne keer um dit, de an-
dere keer um dat. En et zit niet allene onder de
boeren. Et is tegenwoordig zo dat de oaverheid
oaveral bi ' j wodt ehaald. En at ze in Den Haag niks
hemt meent ze dat alles goed is. Wie niet demon-
treert wordt vergeten!" zo'k kunnen zeggen. Wat
dat Kamerlid daor bi'j mot begriep ik niet goed.

At et neudig is um veur de boeren in 't geweer te
kommen moe e dat in Den Haag doen. Nou zo'j
d'r um van verdenken dat e allene veur zien eigen
standjen praot.

A'j alles geleuven mot wat ter ezeg wodt zo'j den-
ken dat ze in Den Haag van plan bunt de boeren
— wie et lot treft die treft et — de grond af te nem-
men um dichte te potten. Maor at et werkeluk zo
wiet was ha'k et toch ewetten. Daor zal toch eers
wel et neudige oaver ezeg wodden. En dat kump
toch wel in de krante en op de televisie . .

O, et is bes meugeluk dat ter wat mensen rond-
loopt die grote woorden sprekt. Die doet net as
slimme koopluu. Eers volle vraogen. Dan kunt ze
later zeggen dat ze al een hoop toe egeven hebt.

As ik die mensen sprokke zo'k zeggen: „Ik begriepe
wel da'j praot veur de mensen die daor in de stad
zit en ok wel es graag een paar wekke de natuur in
wilt. Dat is op zichzelf te priezen. Maor de maniere
waorop dat an epakt wodt deugt neet. I'j luu be-
gint met hier et volk bange te maken en verget da'j
met mensen te doene hebt. En daor is toch al genog
leergeld met betaald. Denk maor es an dat gejenk
met die woonwagenbewoners. D'r was toe 'n vrouw
as minister. Die beschouwen zichzelf zo'n betjen as
kloekhenne. Die zwervers wazzen de kuukens. Zie
zol ze wel es netjes bi'j mekera tökkern. Lekker
warm an grote tröppe. Maor et is mis egaon. Nou
mot ze weer espreid wodden. Dat vrouwsmense me-
nen et wel goed, maor zie was ok vergetten dat ze
met mensen te doene had, die anders wazzen dan
zie en eur kringetjen. En as i'jluu — recreatiemen-
sen — die fout maakt ku'j nog een hoop narigheid
verwachten. Dan bu'j een goeie zaak grondig an et
bederven!" Dat zollen ze ven mien te heurn krie-
gen.

En tegen de boeren zo'k zeggen: „Zet nou niet met-
ène de stekkels oaverende a'j oaver recreatie heurt
praoten. Stapt es op den trein en gaot es praoten
met de mensen waor ij ow now zo heilig op maakt.

Bekiekt es hoe of die daor met uer kinder wonen
mot. Vraog ow es af of i'j met eur zollen willen
ruilen en of ze et zo onredeluk is wat die mensen
graag wilt ." En bedenk dan da'j hier juust de
ruumte hebt deurdat die mensen an een hoop zit,
en da'j — at et goed an epakt wodt — an de recrea-
tie weer kunt winnen wa'j an de hoender verspöld
bunt. Zol wie dan met mekare die kwestie van de
recreatie niet baas kunnen.

den Oom

Vrolijke avond
„Arties-tenpalet" verzorgt woensdagavond 9 april
een programma in Hui/e De Zon aan de Zutphen-
seweg. Voor de jongens aldaar treden op nccor-
deoniste Riet Jerusalem, goochelaar-entertainer
Haurini en /angeres Lenada.
Zijn er in omgeving Vorden overigens nog goede
accordeonisten en dito /angeressen-met-gitaar die
Nederlands zingen?! Ze kunnen contact opnemen
met Victor Consclman, Dillenburgstr. 13, Utrecht,
tel. 030-513267.

Dammen
TJEERD HARMSMA TOCH TELEUR-
GESTELD ONDANKS FRAAIE TWEEDE
PLAATS BIJ NED. DAMKAMPIOENSCHAP

De 14-jarige Tjeerd Harmsma uit Vorden kon na
afloop van het Nederlands kampioenschap dammen
(aspiranten) een lichte teleurstelling niet onder-
drukken, hoewel hij erin was geslaagd om op een
eervolle tweede plaats beslag te leggen achter Henk
Hosper uit Grouw.
Teleurgesteld omdat hij in de eerste plaats de nieu-
we kampioen in dit toernooi duidelijk had geklopt
maar vooral omdat Tjeerd volgens hemzelf twee
onnodige verliespunten had weggegeven. Hosper
had toen de-balans werd opgemaakt één punt voor-
sprong op Harmsma die onlangs nog de Gelderse
titel had behaald.
„De eerste partij die ik in dit toernooi verloor was
geheel onnodig. Ik was een beetje zenuwachtig en
heb wellicht mijn tegenstander onderschat. Ook de
remise tegen Tangelder uit Limburg (die op de
laatste plaats eindigde) had niet mogen voorkomen.
Toch wil ik niets ten nadele van Henk Hosper zeg-
gen, hij is gewoon verdiend kampioen geworden en
ik gun het hem van harte," aldus merkte Tjeerd
Harmsma sportief op. 4fc
Toch heeft de Vordenaar «^seizoen nog twee hete
ijzers in het „dam"-vuur. Op 26 april en 3 mei
speelt hij ui. met het nspirantenvijltal \;:n de Vor-
dens damclub DCV in de halve finale om het Ne-
derlands kampioenschap. V^-der speelt hij op za-
terdag 19 april in Arnhei^ftm het Gelders kam-

pioenschap sneldanmien. „Ik zal mijn uiterste best
doen om deze titel in de wacht te slepen. Temeer
omdat ook Hosper reeds kampioen van Friesland
is geworden. Voor mij dan tijdens de Nederlandse
kampioenschappen wellicht een mooie gelegenheid
om op sportieve wijze revanche te nemen op hem."

Motorsport
MOTORCROSS TE HENGELO GLD.
Zondag 20 april a.s. is een zeer belangrijke dag voor
de motorsport in Nederland. Dan kunnen op het
fraaie boscircuit 't Zand te Hengelo Gld. de eerste
punten worden verdiend voor het Kampioenschap
van Nederland in de motorcrossklasse 500 cc senio-
ren en internationalen. Aangezien ook in de mo-
torsport de eerste klap een daalder waard is, zien
rijders en publ-ek reikhalzend naar dit eerste tref-
fen uit. Naar alle waarschijnlijkheid zal de strijd
om de allerhoogste eer gaan tussen twee coureurs
van wereldformaat: Gerrit Wolsink en Frans Sig-
mans.
In de tot dusver verreden wedstrijden, die geen van
alle van het Ned. kampioenschap meetelden, waren
het steeds de/e twee die elkaar het vuur na aan de
schenen legden. Of tandarts Gerrit Wolsink / i c l i
„thuis" de Bakelse Frans van het lijf zal weten te
houden, kan niemand voorspellen. Mocht dit wél
zo zijn, dan zou Wolsink tevens voor de tweede keer
de waardevolle „Coupe 't Zand" winnen.
Naast de hoofdklasse 500 cc met 50 deelnemers,
brengt de organiserende HAMOVE de 125 cc met
100 deelnemers en de altijd spectaculaire zijspannen
met 50 deelnemers aan start.

Volleybal
DASH DAMESVOLLEY WINT VAN VICTORIA
Het kranige eerste zestal van de dames van volley-
balclub Dash in Vorden, dat voor het eerst in de
landelijke derde divisie speelt, heeft kans gezien om
zich zeker in deze hoge klasse te handhaven; in de
Hanzehal werd het in degradatiegevaar verkerende
Victoria l uit Didam op het nippertje met 3—2 ver-
slagen.
De wedstrijd begon aan beide kanten erg nerveus.
Door vreemde technische beslissingen van de
scheidsrechter durfde niemand meer haar eigen spel
te spelen. Victoria behaalde zodoende nog net winst
in de eerste set: 13—15 Dash sloef fel terug en liet
zich in de tweede en derde partij niet onbetuigd.
Met resp. 15—10 en 15—8 werden deze gewonnen.
De sensatie was hierna niet van de lucht, want de
vierde set en de drie^^nten werden Dash hierna
door de scheidsrechter^Ritnomen, die bij de stand
14—13 voor Dash een correct gespeelde al fout re-
kende, dus 14—10 voor Vku> i i ; i . In de beslissende
vijfde set zetten de Vordense dames alles op alles
en haalden gelukkig t^h nog winst uit deze partij.
Eindstand 3—2.

Maandag:
Bibliotheek van 14-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7—9 uur, Jeugdcentr.
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij
Bridgeklub in hotel Bakker
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond NW

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal Smit
Reptitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum

Vrijdag:
's-Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
CJv-klubavond in het Jeugdcentrum

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorder-
den blokfluit, beginnelingen melodiku
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen

April:
10 Ringvergadering Herv. Vrouwengroepen
11 Uitvoering OBS Linde, /aa l Schoenaker
12 Uitvoering OBS Linde, /.aal Schoenaker
12 Doe-maar-raak-dag Dash, Jeugdcentrum
12 Dropping Buurtver. Delden
14 CNV-avond Jeugdcentrum
15 Lezing N C VB in zaal Eskes
15 Jeugdcentrum: Nutsavond acupunctuur
16 Herv. Vrouwengroep dorp
17 Bejaardenkring Jeugdcentrum DJ.-15 uur
17 Hervormde vrouwengroep Wildenborch
17 Ledenvergadering VVV Vorden in / a a l

Eskes
22 KPO
22 Zendingsavond Herv. Kei k in ,, D e Voor-

de"
23 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
29 Herv. Vrouwengroep Linde

De besturen van de verenigingen worden ver-
zocht hun aktiviteiten aan ons door te geven
dan kunnen deze in deze rubriek worden op-
genomen.

Plotseling werd van ons weggenomen onze
lieve man, vader, schoonvader en grootvader

ALBERT ROSSEL

in de leeftijd van 56 jaar.

Zwaar valt ons dit verlies.

Vorden: J. Rossel-Bannink

Zanaria (Nigeria): H. W. Rossel
G. Rossel-

Klein Geltink

Vorden: J. G. Groot Nuelend-
Rossel

J. Groot Nuelend

Groningen: W. Rossel
M. A. Rossel-

van Zorge

Bertona G. Bolt-Rossel
(Cameroun): P. B. Bolt

en kleinkinderen

Vorden, 8 april 1975
Nijlandweg 2

De overledene is opgebaard in De VVehnie, al-
waar gelegenheid is tot condoleren op don-
derdag 10 april-van 19.00 tot 20.30 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden op zater-
dag 12 april 1975 om 12.45 uur in de Kapel
Wildenborch.

De begrafenis zal daarna plaatsvinden om
14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan
onze lieve zoon, broer, zwager en oom

ALBERT ROSSEL

in de leeftijd van 56 jaar.

G. Rossel
J. Rossel-Arfman
G. J. Rossel
B. Rossel-Bruil
B. Lettink-Rossel
J. Lettink
Neven en nichten

Vorden, 8 april 1975

iedere dag voor elke zeug

flO minder
tel dat eens op!

;£pfî
^•.•.'^"R.v-v-Cf.sik^^^.

ilifrj
MINDE"

JUMBO

L TI) schenkt u iedere
mest-rofide

14 dagen!

s

SUPER
BIKS

voert tot winst F

VERKRIJGBAAR BIJ

FA. J.&G. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond *JCP (05754) 170

i*3^?^

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

VARKENSLAPPEN
500 gram

BIEFSTUK
250 gram

RIBLAPPEN
500 gram 548- 1 kilo ...

STOOFLAPPEN
500 gram 398- 1 kilo ...

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

ROOMSCHIJVEN
3 stuks.

PAPRIKASCHIJVEN
3 stuks .

FRIKANDELSCHIJVEN
3 stuks.

498
425
10,-
7,-
498
255
255
255

Elke woensdag gehaktdag

Voor de boterham
GEKOOKTE LEVER 150 gram 135

GEBRADEN GEHAKT 150 gram 105

TONG 100 gram 125

PEKELVLEES 150 gram 148

BOTERHAMWORST 150 gram 89

KOOK WORST (stuk) 250 gram 140

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden

m
Telef. 1321



Dat nieuwe pak
kan best los en

gemakkelijk zijn, vindt
Visser

Vlot blazerpak
in denim met
kontraststiksel.
Voor werk en
weekend f 229,-

Omdat mannenmode niet zo opgeprikt meer hoeft.
Andere tijden, andere mode: lekker luchtig, los en zomers.

Wél verzorgd, daarom is kwaliteit en een goed advies nog belangrijker
dan vroeger. Onze nieuwe, zonnige Fortex-kollektie hangt voor u klaar

Fortex-mode voor mannen-omdat de tijd verandert.
MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381 mode voor mannen

Bijvoorbeeld deze jonge, spran-
kelende twee- driezits-kombina-
tie. Rustiek, solide en eerlijk
grenen is de basis. Voor een
stapje terug naar de natuur.
En waarom niet, want het zitten
is een genoegen en het wonen
wordt er geriefelijker en gezel-
liger op.

Voor de bekleding van de losse
kussens, kiest u uit een serie
mooie sterke stoffen.
Over op het goede grenen en
naar tiet eenvoudige kenmerk
van het ware wonen.

Kom eenvoudigweg 'es kijken I

830.-
tweezltsbank

ÖDr
salontafel
f.466,-
hoektafel
f.282,-

VORDEN, Dorpsstraat 22,
Tel. 05752-1314

WARNSVELD,
Rijksstraatweg 103,

'signatuur van beter woonkomfort Tel. 05750-17332

Klemacon - Ruurlo

Het adres voor:

Deze week als WEEKEND-AANBIEDING

KINDERJACKS

SIMAVI-kollekte
voor medische hulp in de tropen
van 14-19 april

U blijft toch niet achter!
Helpt SIMAVI helpen!

Wij danken allen harte-
lijk voor de felicitaties,
bloemen en kado's, welke
wij ter gelegenheid van
ons 50-jarig huwelijk
mochten ontvangen.

G. H. Platerink
J. Platerink-Barink

Barchem, april 1975
Vordenseweg 11

Voor nog één ochtend per
week flinke hulp ge-
vraagd. Mevr. Schadd,
Rietgerwcg 6, Vorden,
tel. 2200. '

Te koop: noktentje 2 a 3
pers. l seizoen gebruikt.
De Steege 38, Vorden.

De oranje (§
zegelkaart

is tot pinksteren f3,50 waard

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

Te koop gevraagd door partikulier

WOONHUIS
met 4 slaapkamers, garage, c.v. in
Vorden of naaste omgeving.
Prijs ± ƒ100.000,-

Brieven onder no. 6—2 aan het bur. v.d. blad.

Pootaardappelen
verkrijgbaar bij

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

Extra voordelig
Weekreklame

1 komkommer 89

2 kg bloedsinaasappels 269

11/2 kg grote
Golden Delicious 189

1 fles tweedrank 1 -2-3
van 234 voor 209

Vrijdag en zaterdag

Gesn. soepgroente
250 gram 98

Maandag en dinsdag

Gesn. koolraap
l/2 kg 49

Weekendaanbieding bloemen

1 Primula obconica 198

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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