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Dorpseentrum
in Vorden
Het is al geruime tijd geleden dat wij u hebben geïn-
formeerd over de stand van zaken rond het Dorps-
centrum Vorden en wel in Contact van 12 december '73.
U zou daarom in die tussentijd hebben kunnen denken
dat de ontwikkelingen min of meer plat zijn komen te
liggen. Niets minder dan dat, echter wij zijn momenteel
reeds zo ver, dat we het eerste gesprek met de archi-
tekten hebben gehad. Wat hieraan voorafgegaan is, wil-
len wij u niet onthouden, temeer om de indruk te ver-
mijden dat we over één nachtje ijs zijn gegaan. Achter-
eenvolgens zijn dit - in het kort de belangrijkste ge-
beurtenissen:

Plenaire vergadering
Op 13 dec. 1973 werden in een plenaire vergadering met
alle Vordense verenigingen en organisaties het rapport
'Onderzoek naar de behoeften aan een Dorpscentrum
in Vorden' alsmede de Ontwerp-Statuten voor de Stich-
ting besproken, die - in hun algemeenheid - werden
goedgekeurd.

Stichtingsakte
De Stichting Dorpscentrum werd officieel bij notariële
akte dd 27-12-1973 opgericht

Onderzoek 'Dorpshuls in gemeentehuis?'
Ongeveer tezelfder tijd maakte de gemeente bekend het
kasteel Vorden te verbouwen tot gemeentehuis. Onzer-
zijds is toen, in samenwerking met de Stichting Gelder,
land voor Maatschappelijk Werk en de Stichting Ruimte
voor de Jeugd, onderzocht of het huidige gemeentehuis
kon worden verbouwd tot Dorpscentrum en wat (ook)
in het algemeen de subsidiemogelijkheden zijn. Dit on-
derzoek wees uit dat het Ministerie van CRM momen-
teel slechts wijkcentra in grote steden subsidieert en
geen Dorpshuizen (meer). Derhalve resteerden slechts
2 subsidie-mogelijkheden te weten:
a) via de Dienst Aanvullende Civieltechnische Werken
(DACW) en b) via de Provinciale Gelderse regeling.
De provinciale pot nu staat voor Vorden max. f 300000
toe, mits voor 1979 het projekt wordt gerealiseerd. Ge-
zien het aankoopbedrag voor het gemeentehuis en de

noodzakelijke verbouwkosten en gelet op het feit, dat
de restauratie van kasteel Vorden 3 a 4 jaar zal ver.
gen, is de provinciale subsidie-regeling verre van toe-
reikend, voor het gemeentehuis. Ook de DACW regeling
echter niet, omdat deze niet subsidieert in aankoop-,
kosten van bestaande gebouwen.

DACW subsidie
Na rijp beraad heeft het Stichtingsbestuur dan ook be-
sloten, alle aandacht te vestigen op het verkrijgen van
een DACW subsidie voor komplete nieuwbouw: dit sub-
sidie is niet aan een maximum bedrag gekoppeld en
evenmin aan een limitatieve kategorie ruimten, daar-
naast subsidieert de provincie (en de gemeente?) nog
voor 10 procent van ± f 600.000 en dient ook de bevol-
king het hare bij tedragen.
Voorwaarden voor het verkrijgen van een dergelijke
subsidie zijn:

1) er dient een definitief schetsontwerp van het gebou-
wenkomplex plus een begrotingsoverzicht aanwezig te
zijn;
2) er dient lokale-regionale werkloosheid te bestaan
(aanvullend werkgelegenheidsprojekt), en
3) de aanvrage dient te worden gesteund door het ge-
meentebestuur (afdeling Sciale Zaken).
De aanvrage wordt ingediend bij het Ministerie van So-
ciale Zaken en loopt ook via het Ministerie van CRM.

Architekt
Gekozen hebbende voor de DACW subsidie heeft het
stichtingsbestuur gepoogd een architekt aan te trekken
Te dien einde werd een breed vergelijkend onderzoek
ingesteld: op verscheidene zaterdagen werden de Dorps-
centra in Genemuiden, Berkum, Dalfsen, Barchem, 't
Harde, Hulshorst en Harderwijk bezocht. Uiteindelijk
werd gekozen voor een dorpshuis-filosofie die vorm had
gevonden in een schets van architektenburo Roodenburg
uit Nijmegen voor een wijkcentrum in Zevenaar; door-
slaggevende argumentatie bij de keuze was het feit
dat enerzijds in deze schets de diverse ruimten middels
gangen, bergingen en toiletten zodanig van elkaar zijn
gescheiden, dat ze onderling weinig potentiële overlast
veroorzaken en anderzijds toch een duidelijke onderlinge
verbondenheid vertonen wegens hun gezamenlijke uit-
weg naar een ontmoetingsruimte. Daarenboven zou
door de opbouw weinig (over)last naar buiten optreden.

Krediet
Als sekundair argument go^pij de keuze, dat Rooden-
burg-partner's akkoord gaan met het werken op een
beperkte no cure, no pay-basis: dat wil zeggen i.t.t. een
andere in aanmerking kom«j^ architekt zijn de heren
Roodenburg bereid hun wei^Piamheden op eigen risiko
te starten in afwachting van de toewijzing van een kre.
diet. Door het Stichtingsbestuur is getracht voor de

(eerste) architektenkosten een sponsor te vinden; dit
was evenwel slechts mogelijk op minder gunstige voor-
waarden. Er resteerde derhalve tenslotte een beroep op
de gemeenteraad om dat krediet beschikbaar te stellen
(Roodenburg Partner's - die ook als architekt bij de
Openbare Bibliotheek en Leeszaal optraden - achten
een bedrag van f 10.000 toereikend om de definitieve
aanvraagbescheiden voor een DACW subsidie (ontwerp
en begroting) gereed te maken. In afwachting van de
beslissing van de Raad op ons verzoek, gaan we met het
ontwikkelen van de plannen door. Zodra mogelijk, zal de
Stichting u opnieuw van de vorderingen op de hoogte
stellen. Het bestuur van de Stichting Dorpscentrum

SOLO;
Z I L V E R W I T E D EU STAAL

KOERSELMAN CASSETTES

families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

UHBOREN: Jarno, zoon van J. Otten en H. A.
Buunk.
ONDERTROUWD: R. LJfcme en J. J. van der Laan
R. W. te Meerman en D. wrolderink.
GEHUWD: geen. OVERLEDEN: geen.

Gemeente-
nieuws

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

Deze week komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
1. De gemeentelijke kap verordening; en
2. De raadsverkiezing 1974

1) De gemeentelijke kapverordening
In verband met onlangs gekonstateerde onrechtma-
tigheden, wijst het gemeentebestuur hierdoor (nog-
maals) op enkele bepalingen van de gemeentelijke
kapverordening:

artikel 2
1. Het is verboden zonder vergunning van burge-
meester en wethouders een houtopstand te vellen
anders dan bij wijze van dunning

2. Het verbod is niet van toepassing op:
a. wegbeplanting en eenrijige beplantingen op of
langs landbouwgronden, beide voor zover bestaande
uit populieren of wilgen;
b. vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
c. fijnsparren, niet ouder dan 12 jaar, bestemd om te
dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het
bijzonder bestemde terreinen;
d. kweekgoed.

3. Ten aanzien van houtopstanden, welke deel uit-
maken van bosbouwondernemingen, die als zodanig
bij het Bosschap geregistreerd staan en niet gelegen
zijn binnen de bebouwde kom, is het verbod slechts
van toepassing op houtopstanden, welke een zelf-
standige eenheid vormen en hetzij geen grotere op-
pervlakte beslaan dan 10 are, hetzij in geval van
rijbeplanting, gerekend over het totaal aantal rijen
niet meer bomen omvatten dan 20

N.B. Onder 'houtopstanden' wordt voor de toepassing
van deze verordening verstaan hakhout of één of
meer bomen.

Onder 'vellen' wordt mede verstaan rooien alsmede
het verrichten van handelingen welke de dood of ern-
stige beschadiging van houtopstand ten gevolge kun-

nen hebben.
Onder 'dunning' wordt verstaan velling, welke uit-
sluitend als een verzorgingsmaatregel ter bevorde-
ring van de groei van de overblijvende houtopstand
moet worden beschouwd.
Onder 'bebouwde kom' wordt verstaan de bebouwde
kom van de gemeente, zoals deze ingevolge aritkel l
lid 5 van de Boswet is vastgesteld.

Maw.: a) zonder gemeentelijke vergunning mogen
ALLEEN worden gekapt populieren, wilgen, vrucht-
bomen, fijnsparren en kweekgoed.
b) als een houtopstand bij het Bosschap is geregis-
treerd, is de gemeentelijke verordening alleen van
toepassing als het om minder dan 20 bomen in een
rijbeplanting gaat of als het niet meer dan 10 are
betreft
c) als een houtopstand NIET bij het Bosschap is
geregistreerd, dan is een gemeentelijke vergunning
altijd vereist, tenzij het betreft bomen als genoemd
onder a.

Aanvragen om vergunning moeten bij B&W worden
ingediend. Artikel 10 van de verordening stelt ver-
der (ondermeer) dat degene die de kapverordening
overtreedt, wordt gestraft met een hechtenis van ten
hoogste 2 maanden, of een geldboete van ten hoogste
f 300 (alles exklusief proceskosten)

Het kollege van B&W is voornemens om . in het
belang van het gemeentelijke natuur-, landschaps-,
of dorpsschoon - tegen overtreders volgens de straf-
bepaling op te treden! (Uiteraard wordt gehoopt
en min of meer verwacht, dat de overtredingen ach-
terwege zullen blijven).

Raadsverkiezing 1974 — Kandidatenstelling/-lyst
In een vorige editie van Contact deden wij u een aan-
tal mededelingen over het samenstellen en het inle-
veren van de kandidatenlijsten voor de op 29 mei a.s.
te houden verkiezing voor de leden van de raad.
Op de dag van inlevering van de kandidatenlijsten
(16 april) houdt het hoofdstemburo om 5 uur des
namiddags een zitting voor het onderzoeken van dé
ingeleverde kandidatenlijsten. Om te voorkomen dat
eventuele verzuimen hersteld moeten worden, ver-
zochten wij de politieke partijen de kandidatenlijsten
met de daarbij behorende verklaringen van bewilli-
ging, reeds enige dagen tevoren ter gemeentesekre-
tarie aan te bieden ter kontrole.

De zitting van het hoofdburo is niet openbaar. Wel
is openbaar de zitting van het hoofdstemburo, die op
19 april wordt gehouden des morgens om 9 uur in
het gemeentehuis. In deze zitting wordt beslist over
de geldigheid van de kandidatenlijsten en over het
handhaven van de daarop voorkomende kandidaten.
Binnen 2 dagen na de dag waarop door het hoofd-
stemburo is beslist over de geldigheid van de lijsten
en over het handhaven van de daarop voorkomende
kandidaten, kan iedere kiezer van die beslissing

schriftelijk in beroep komen bij Gedeputeerde Staten
Tot zover de kandidaatstelling.

Voorkeurnummer voor een kandidatenlijst
Eén of meer der zitting hebbende raadsleden kunnen
gedurende 2 weken voor en op de dag der kandidaat-
stelling bij het centraal stemburo een door hen on-
dertekende verklaring inleveren, waarbij zij een lijst
voor een zgn. voorkeurnummer aanbevelen. Ieder lid
mag slechts één verklaring ondertekenen. Onderte-
kent hij meer verklaringen dan zijn deze ongeldig.

Op een ondertekende verklaring kan niet worden te-
ruggekomen. Formulieren voor verklaring voor een
voorkeurnummer zijn ter sekretarie verkrijgbaar. Op
18 april des namiddags om 4 uur houdt het centraal
stemburo een openbare zitting voor het nummeren
van de kandidatenlijsten.

Eerst worden genummerd de lijsten die voor een
voorkeurnummer zijn aanbevolen. Aan deze lijsten
worden onderscheidenlijk de nrs l en volgende toe-
gekend in de volgorde van het aantal leden dat een
lijst heeft aanbevolen met dien verstande dat aan de
lijst door het grootste aantal aanbevolen, het nr l
wordt toegekend. Bij gelijkheid van het aantal beslist
het lot. Zijn geen verklaringen voor een voorkeur
nummer ingediend, dan wordt de volgorde van num-
mering door het lot aangewezen. De uitslag van de
nummering wordt ter openbare kennis gebracht en
medegedeeld aan de partijen.groeperingen.

Als dit alles achter de rug is kunnen de stembiljetten
alsmede de huis-aan-huis biljetten en de oproepings-
kaarten worden gereedgemaakt, alsmede de verdere
administratieve bescheiden voor de dan in het zicht
komende stemming op 29 mei. De oproepingskaarten
worden omstreeks 14 mei aan de kiezers toegezonden

Tot slot nog iets over het stemmen bij volmacht. De
kiezer, die mededeelt vermoedelijk niet in staat te
zullen zijn in persoon aan de stemming deel te nemen
kan op zijn met redenen omkleed verzoek worden
toegestaan bij volmacht te stemmen. Dit verzoek
kan tot uiterlijk 15 mei 1974 ter gemeentesekretarie
worden ingediend. Formulieren zijn ook hiervoor
weer ter sekretarie verkrijgbaar. Tot uiterlijk 24 mei
kunnen verzoekschritfen om bij volmacht te stem-
men worden ingediend, mits volmachtgever en ge-
machtigde beide in persoon ter sekretarie verschijnen
Als gemachtigde kunnen worden aangewezen echt-
genoot of echtgenote, bloed- en aanverwanten in de
eerste tot en met de vierde graad, zwager of de
echtgenote van een zwager, dan wel één der huis-
genoten. Een kiezer mag niet meer dan 2 aanwijzin-
gen als gemachtigde aannemen. De volmachtgever
is niet bevoegd de volmacht in te trekken of aan de
stemming deel te nemen. De gemachtigde ontvangt
een volmachtlegitimatiekaart (oproepingskaart). De
gemachtigde kan zich voor het uitbrengen van de
stem vervoegen op een stemburo naar zijn keuze.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

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

Zondag 14 april (Ie Paasdag)
8.30 uur ds. J. Veenendaal Paasjubel samen ook met
de Zondagsschool; 10.00 uur ds. J. Veenendaal Paas-
dienst

Maandag 15 april (2e Paasdag)
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink interkerkelijke Paas-
dienst m.m.v. chr. zangver. Excelsior en de Kinder-
cantorij

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

Zondag 14 april (Ie Paasdag)
10.00 uur ds. R. de Vries van Katwijk aan Zee;
19.00 uur ds. R. de Vries van Katwijk aan Zee

Maandag 15 april (2e Paasdag)
10.00 uur interkerkelijke dienst in de Herv. kerk
ds. J. C. Krajenbrink

R. K. KERK VORDEN
Witte Donderdag om 20.00 uur dienst van het Laatste
Avondmaal met geschenkenprocessie.
Goede Vrijdag om 15.00 uur gebedsdienst t.e.v. het
H. Kruis om 20.00 uur plechtige avonddienst
Vigilie van Pasen om 20.00 uur dienst van het licht,
het woord en de tafel.
Pasen om 10.30 uur Paasmis (crèche).
Paasmaandag om 10.00 uur eucharistieviering.

R. K. KERK KRANENBURG
Witte Donderdag om 19.00 uur dienst van het Laatste
Avondmaal met geschenkenprocessie.
Goede Vrijdag om 15.00 uur oefening van de kruis-
weg; om 17.00 uur plechtige avonddienst.
Paasnachlliturgie om 21.00 uur dienst van het licht
het woord met toediening van het H. Doopsel en
dienst van de tafel m.m.v. jongerenkoor.
Verrijzenis Pasen om 8.30 en om 10.30 uur Paasmis.
Paasmaandag om 8.00 en 10.00 uur Eucharistieviering
Dinsdag begint de noveen van 9 dinsdagen t.e.v.
St. Antonius.

ZONDAGSDÏENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

Goede Vrijdag 12 april en Pasen 14 en 15 april
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 17.00 uur tot dinsdagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politieburo, telefoon (05752) 1230 of de



Vivo Supermarkt
Smidsstraat 2 - Vorden - Tel. 2308

Profiteer hiervan!

Kakelverse eieren
10 grote voor maar 159
Onze Vivola-shop is echt voordeliger ii

Pracht tuinstoelen
vanaf

Oersterke luchtbedden
vanaf

23.50

37.50
Groot sterk windscherm
met luifel voor ^TÖ»OV/

GROTE SORTERING SPEELGOED :

Tractor
(met aanhanger) voor maar

Pracht sjoelbak
voor maar

27.75

38.50
Prachtige opblaasbare kano's en boten. DjAllemaal en nog
veel meer kunt u zien in onze Vivola-shop

Openingstijden: Maandag gesloten, dinsdag van 10 tot 4 uur, woensdag gesloten
donderdag van 10 tot 4 uur, vrijdag van 10 tot 9 uur 's avonds, zaterdag tot 12.30 uur

Groente en fruit
Spaanse sinaasappelen
2 kg voor

Champignons
200 gram

Paprika's
2 stuks

Grape fruits
3 stuks

Soepgroente
per bakje

189
98
98

58
Nieuw !

Hero Nektar
verschillende smaken

nu pBf fles met

15 et korting

Duyvis

Zoute Pinda's
grote zak normaal 235

nu voor de prijs van

198

Grandioze grote PAASTAART nu voor 589

Duitse broodjes
5 stuks

Sneeuwster
heerlijk luchtig gebak, van 455 voor

89
429

Verder hebben we voor u steeds vers gebak zoals
tompoezen, appeltaart en moorkoppen

Voor de paastafel

roomijstaart
Irish Coffee, Iglo

normaal voor 575, nu voor

450

Vivo

appelmoes
3/4 literspot

voor

CALVE TOMATEN KETCHUP
0.24 liter

BAKMEEL
Vivo

VIVO UITJES
1/3 pot voor

KERRY-KIP
ragout van Unox

UNOX COCKTAILWORSTJES
200 gram voor

139
73
95

219
195

KOFFIEBONEN OF SNELFILTER
Vivo nu per pak

UNOX TOMATENSOEP
'extra gevuld' nu per blik ..

KNORR OSSENSTAARTSOEP
per zakje voor

FRANCE PATé Zwan
2 kuipjes voor

ARDENNER PATé Zwan
2 kuipjes voor

199
195
69
100
100

VIVO ZOUTE PINDA'S
zak a 250 gram

ELITE HAVER
Schaap

VIVO PERZIKEN
literblik voor .

ASPERGES
per blik

HELE SPERZIEBONEN 'fijn'
Vivo per blik normaal 117 nu

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet en reform-artikelen Aanbiedingen geldig t.m. 13 april 1974



de feestdagen VEEL VOORDEEL

Een goed paas-diner
begint met

eerste kwaliteit
vlees en vleeswaren
uit onze keurslagerij

Heerlijke runderrollade
500 gram vanaf

Malse varkensrollade
(MAGER) 500 gram

468
498

Donderdag, vrijdag EXTRA REKLAME !

Schouderkarbonade
(max. 3 pond per klant) 500 gram

Leverworst
250 gram

Nasi of bami
500 gram

268
75

198
DE GEHELE WEEK

Biefstuk tartaar
3 stuks voor

Prachtige blinde vi
3 stuks voor

Wiener snïtzels
(BOTERMALS) 3 stuks

Malse riblappen
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram ,

Doorr. runderlappen
1000 gram

198
375
375
528
488

Uit onze zuivelafdeling
Vanille vla
liter van 121 voor

Yoghurt
liter nu voor

Slagroom
liter van 156 voor . . . .

109
89

129
Remia Slasaus

fles a 0.7 liter

normaal 222 - nu voor maar

180

Vivo Pils
0.30 cl per 3 flesjes f 0,99

Nu per krat a 24 flesjes

750

Uit oiye diepvries
Chipolata ijs
beker a ]/2 liter 'Bon Serva' ...

Vanille ijs
Bon Serva, lite.r van 260 voor

Doperwten 'zeer fijn'
a 500 gram

vywwwwwvwwv-Awwvywwwwwwvift

Bosje

Frecia's

ffiOOQQÖQOflOODOfflHfflflODOOffiifflMOOflflflfltB

'Bon Serva' 8 stuks

Kroketten
'Bon Serva' 14 stuks

Bitterballen
'Bon Serva'

169

198

149

198

189

229

LUYCKS AUGURKEN 3/4 liter
zoetzuur, nu per pot

MONTILLA PEDRO DE RAVELA
nu per 2 fles

CARILLON LANDWIJN
wit, rood of rosé 2 fles

MARTINI wit, dry of rood
per fles nu

VIVO ADVOKAAT
per fles nu

VIVO LEMON LIME
literfles

SINAASAPPELDRANK
'Jaffa' liter .

179
645
495
495
580
87

119

Onze grandioze

vleeswaren
hoek
biedt u deze week

GEKOOKTE HAM
150 gram

PALINGWORST

150 gram

GEBRADEN ROSBIEF iets aparts

100 gram

GEBRADEN ROLLADE heerlijk pittig

100 gram

CORNED BEEF
100 gram

HAMWORST

150 gram ...

119

98

175

175

125

109



Met vreugde en dankbaar,
heid geven wij kennis van
de geboorte van ons zoontje
BERT

Ans
en Henk Berenpas

Vorden, 8 april 1974
Mosselseweg 3
'de Prinsenhoeve'

MARY FREDERIQUE
(SANDY)
heet het zusje van Erwin
Zij is geboren S april 1974
en woog 6 ¥2 pond
We noemen haar SANDY

Haar gelukkige ouders
zijn:
H. G. Hengeveld
T. M. B. Hengeveld-

Spoor
Vorden, Mispelkampdijk 58

Johan en Bikie Otten
zijn blij met de geboorte
van hun zoontje

JABNO
Vorden, 2 april 1974
De Steege 23

Voor de vele blijken van
deelneming ontvangen bij
het overlijden van mijn lieve
man, vader, groot- en
overgrootvader

L. J. BIETMAN
betuigen wij u onze
hartelijke dank

Uit aller naam:
W. Rietman-van Til

Vorden, april 1974
Baakseweg 12

Hiermede betuigen wij onze
oprechte dank voor de vele
blijken van medeleven, on-
dervonden tijdens de ziekte
en na het overlijden van
onze lieve en zorgzame
moeder, groot- en over-
grootmoeder

Johanna Brinks-Kervel
Uit aller naam:

fam. Brinks
Vorden, april 1974
B. van Hackfortweg 46

Voor uw belangstelling, op
welke wijze ook betoond, na
het overlijden van mijn lieve
man en pleegvader, zeggen
wij u hartelijk dank

Mevrouw
J. Oonk-Rijpma
en pleegzoon

Vorden, april 1974
Nieuwstad 44 k

Voor de a.s. feestdagen
VERSE HAANTJES
VERSE EIEREN

Kies vers boven diepvries !
Poeliersbedrijf
ROSSEL
Nieuwstad 69 - Vorden
Telefoon 1283

Te koop leuk kinderfietsje
(3-5 jaar) voor f 25,-
B. G. te Lindert
De Hanekamp 23 Vorden

Te koop een stalen
geraamte voor schuur of
garage afm. 3x6 meter
B. van Hackfortweg 17
Vorden

Voor de a.s. pasen

Jonge Jenever
liter f 9r50
Vieux
liter f 9,50

Café E. J. LETTINK
Almenseweg - Vorden

Gratis puin af te halen
Wassink, telefoon 2213
Wildenborchseweg 3

Voor tijdelijk gevraagd

flinke jongen
of 65 +

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

HEUVELINK
Metaalwaren - Vorden
Kerkhoflaan l Telef. 1309

Te koop kinderfiets leeftijd
5-6 jaar en een imperial
Mispelkampdijk 14

DOKTER STERRINGA
Goede Vrijdag, 12 april
GEEN praktijk

De dienst wordt uitsluitend
voor spoedgevallen waarge-
nomen door Dokter van
Tongeren, Christinalaan 18
Telefoon 1678

Te koop g.o.h. Sparta
bromfiets 3 versnellingen
Burg. Galleestraat 5
Vorden Telefoon 1381

Te koop jonge konijnen
A. Smallegoor
De Haar 26 Vorden

Te koop eetaardappelen
Noorderlingen en Surprise
f 12,- per mud
J. Berenpas-Olthuis, Vorden
Mosselseweg 5 Tel. 6772

Te koop Ysselster aard.
appels G. Ruiterkamp
Giezenkampweg 2 Tel. 6620

GEBBIT VLOGMAN
en
HEN1N7Y VLEEMINGH

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun huwelijk op donderdag 18
april a.s. om 13.00 uur in het gemeentehuis
te Steenderen
Kerkelijke bevestiging en inzegening van het
huwelijk om 13.30 uur in de Ned. Herv. Kerk
te Steenderen door de weieerwaarde heer
ds J. Veenendaal

Vorden, Strodijk 3
Steenderen, Rhabergseweg 2
April 1974

Toekomstig adres:
Zutphenseweg 12, Vorden

Receptie van 15.30-17.00 uur in hotel Bakker
te Vorden

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking D.V. zal plaats hebben
op vrijdag 19 april om 14.30 uur in het
gemeentehuis te Vorden

Kerkelijk zal het huwelijk bevestigd worden
om 15.15 uur in de Ned. Herv. Kerk te
Vorden, door de weieerwaarde heer
ds J. C. Krajenbrink

Huizen, Engweg 10
Vorden, Galgengöorweg 3
April 1974

Toekomstig adres: 'Welgelegen'
Prinsesseweg 8, Koekange (Dr.)

Receptie van 17.00-19.00 uur in 't Wapen
van Vorden (F. P. Smit), Dorpsstraat

Zie voor onze weekendaanbiedingen

de inversa
courant

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Toneelver. T.A.O.
Wildenborch

Speelt op vrijdag 19 en zaterdag 20
april het toneelspel

Aili, wolven om
de Duivelskloof
Aanvang 19.30 uur

KAPEL WILDENBORCH

Dit mag u niet missen !

Gevraagd

hulp
voor 2 halve dagen in de week

Cafe-Rest. Eskes
Dorpsstraat 42 - Vorden - Telefoon 05752-1353

HEBT U INTERESSE IN

verwarming
GAS- OF OLIESTOOK
Vraagt inlichtingen

Beleefd aanbevelend, INSTALLATIEBUREAU

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

Heden is heel rustig van ons heengegaan onze
lieve vader, grootvader en overgrootvader

JAN WILLEM NENGERMAN
weduwnaar van Maria Alberdina Jansen

in de ouderdom van 84 jaar

Vorden: H. J. Hellewegen-Nengerman
G. Hellewegen

Den Oever: J. Hegeman-Kappert
W. Hegeman
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 7 april 1974
Nieuwstad 44
Korrespondentie-adres: Het Hoge 18, Vorden

De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
het bejaardentehuis 'De Wehme' Nieuwstad 44 te
Vorden. Bezoek aldaar van 17.00-18.00 uur

De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag
11 april om 13.00 uur op de Oude Begraaf-
plaats aan de Warnsveldseweg te Zutphen

Na een kortstondige ziekte nam de Heere nog
onverwacht van ons weg, mijn schoonzuster en
onze huisgenote

HENDRIKA MARIA MELLINK

in de ouderdom van 87 jaar.

S. Mellink-Rossel
Fam. Schoolderman

Vorden, 8 april 1974
Raadhuisstraat 15

De teraardebestelling zal D.V. plaatsvinden don-
derdag 11 april om 12.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Kondoleren na de begrafenis in zaal 't Wapen
van Vorden,(F. P. Smit) Dorpsstraat 10

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN !

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

SIMAVI-kollekte
voor medische hulp in de tropen
van 15-20 april

U BLIJFT TOCH NIET ACHTER !
HELPT SIMAVI HELPEN !

Kollektanten attentie ! Afdracht n'et
op 22 en 23 april doch op
22 en 24 APRIL

Assurantiebureau van
de Gelderse Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20
Telefoon 085-422442

— Arnhem

Verzorgt gaarne voor u de volgende

verzekeringen
A. Motorvoertuigen
B. Arbeidsongeschiktheid
C. Ziektekosten
D. Leven-

(spaar- en risicovormen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur
v.m) Voor verzekering A-B-C:
A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14
Warnsveld - 05750-16871
Voor verzeker. D: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 . Vorden
05752-1967

Of inlichtingen vragen op onze zitdagen:

Te VORDEN
Iedere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur
in café 't Wapen van Vorden

Te DOETINCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur in café Wildenbeest

Te BORCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhof

Pasen
maak die dagen gezellig met onze
gebak en broodsoorten

KEUZE GENOEG ZIET U MAAR :

Slagroomtaarten t 7,50 t 10,- en hoger
Slagroomgebakstukken t 3,50
Slagroomgebakjes - Appelcarree's
Amandelbroodjes - Moscovie's
Kano's - Saucijzen - Caken
Krentebrood met spijs
Krentebrood - Rozijnebrood
Witte bollen - Krentebollen

En alle soorten brood

Bestellingen uiterl. donderdag 11 april

A. G. SCHURINK
Burg. Galleestraat 46 - Vorden - Teletoon 1877

Wij wensen u prettige paasdagen !

Onze kantoren zijn

op Goede Vrijdag 12 april 1974

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

Amro Bank
Nutsspaarbank
Rabobank - Kranenburg
Rabobank - Vorden

De gezonde voorjaarsmode!

Zweedse
klompen
Schoenenhuis Jansen brenjï er een enorme
sortering in

Voor kinderen:
in rood, blauw met geel, wit niet rood, groen met wit,
groen met geel, groen, zwart, bruin, rood geel enz.
Speciaal in de kindermaten nu ook met hielbandje

Voor heren:
bruin-groen bruin-beige effen-zwart effen-bruin
enz. enz.

Voor dames:
in tientallen modellen en kleuren kombinaties, gewoon
te veel om op te noemen!

Kortom voor een ongekend* sortering Zweedse klompen allemaal naar:

Schoenenhuis

JANSEN
(SMEETS) Dorpsstraat Telefoon 1304
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Simavi kollekte
De medische nood in de tropen is onvoorstelbaar groot.
SIMAVI wordt bestormd met aanvragen. Miljoenen
guldens zijn nodig om ons werk goed en deskundig te
doen. SIMAVI gaat tot de grens van haar kunnen. In
1973 kon voor ongeveer 1,5 miljoen gulden worden ge-
schonken. De deskundigheid van ons dagelijks bestuur
(waaronder 3 ervaren tropenartsen) zijn garant voor
een gericht gebruik van de door SIMAVI toegezonden
medische goederen. SIM A VI helpt vooral die zieke men-
sen, die anders niet geholpen worden. Bij deze leniging
gaat het SIMAVI om medische hulpverlening, ongeacht
geloof, of ras, mits maar deskundig medisch personeel
aanwezig is en juist de arme patiënt geholpen wordt.
De medische nood in de tropenlanden wordt verergerd
door honger, armoede, onkunde, onwetendheid, onhy-
giënische toestanden, verkeerde gewoonten en opvat,
tingen en andere oorzaken. Daarom alleen al is inten-
sieve samenwerking met andere instanties een gebie-
dende eis.
Dit jaar wordt de SIMAVI kollekte van 15 t.m. 20 april
gehouden. Het is van groot belang, dat de kollektanten
hartelijk worden ontvangen, want zij vragen niets voor
zichzelf. Geeft u ook met gulle hand, opdat SIMAVI in
staat is veel meer te doen. U kunt uw bijdrage ook
storten op giro 128487 ten name van SIMAVI, Haarlem.

Rektifikatie
Abusievelijk is nr 12 van de groslijst voor de VVD niet
gepubliceerd: D. J. Besselink

Trimwandeltocht
Gezien de ervaringen die de Vordense gymnastiek-
vereniging Sparta heeft met het organiseren van
avondvierdaagses, was de heer Sikkens verzocht in
het kader van de nationale trimwandeldag deze tocht
in Vorden te organiseren. Deze tocht, die zondag
werd gehouden, kwam tot stand in samenwerking met
de Ned. Sportfederatie en de nationale wandelsport-
bonden.
De deelnemers, in totaal 145, hadden de keus uit twee
routes, t.w. de vijf en de tien kilometer. Wat betreft
de eerste afstand voerde de toont langs de Veengoot
en door het Vordense bos. De deelnemers aan de tien
kilometer konden hun hart ophalen aan het natuur-
schoon rondom de Kiefskamp. Overigens toonden al-
len zich enthousiast over het parcours. Er waren geen
uitvallers. Als beloning mocht elke wandelaar na af-
Joop een herinneringsspeldje in ontvangst nemen.

Surinameavond
Op woensdag 17 april zal de Stichting Ontwikkeling»
Samenwerking Vakcentrales weer een gratis toegan-
kelijke avond houden over een deel van ons konink-
rijk nl. Suriname. Door het aanhalen van een citaat
van de Surinaamse leraar B. Verschuur willen de
werkgroep Zutphen/Vorden van de SOSV laten we-
ten waarover en waarom zij dit onderwerp zo zinvol
.acht: „Het is een schande, een 'land vier keer zo groot
als Nederland met de rijkste bodemschatten en dat
land kan geen welvaart schenken aan een bevolking
als die van de stad Utrecht. Wat hebben jullie in je
bodem'? Een beetje zout bij Boekelo; de steenkool
kun je wel vergeten. Nou ja, de gasbel. Maar wij heb-
ben bauxiet, goud, vruchtbare grond, er is water ge-
noeg, hout, alles", aldus deze Surinamer.
Nu Suriname op weg is naar onafhankelijkheid is dit
onderwerp extra interessant. De informatie-avond
wordt gehouden in zaal Eskes en er worden dia's ver-
toond en Marcel Kross is bereid gevonden deze avond
voor een inleiding te zorgen. De SOSZ werkgroep
Zutphen/Vorden verwacht een groot aantal belangstel-
lenden. (Zie de advertentie in dit blad.)

Eierzoekwedstrijd
Een van de traditionele aktiviteiten die de buurtver-
eniging Kranenburgs Belang elk jaar ontplooit is wel
de eierzoekwedstrijd voor de jeugd van Vorden/Kra-
nenburg. Deze al meer dan tien jaar in ere gehouden
traditie zal op Ie Paasdag worden gehouden. Het be-
stuur heeft de groepen in twee afdelingen gesplitst nl.
van 4-6 en van 7-12 jaar. De eieren zullen worden
verstopt in een bos in de omgeving van Kranenburg.
Er zijn mooie prijsjes te winnen terwijl elk kind dat
niet in de prijzen valt toch een traktatie mee naar
huis mag nemen. (Zie advertentie in dit blad.)

Een van de weinige amateurtoneelclubs die hun be-
staansrecht bewezen hebben is de toneelvereniging Tot
Aller Ontspannin g(TAO) uit de Wildenborch. De nu
26 jaar bestaande vereniging zal op vrijdag 19 en za-
terdag 20 april opnieuw op de planken verschijnen.
Nu brengen zij het toneelspel „Aili, wolven om de
Duivelskloof", dat wordt opgevoerd in de Wilden-
borchse kapel.
Aanvankelijk zou het stuk op vrijdag 5 en zaterdag
13 april worden opgevoerd maar door ziekte van de
hoofdrolspeler moest het worden uitgesteld. De
belangstellenden zullen ongetwijfeld enkele genoeg-
lijke u u r t j e s kunnen beleven. (Zie advertentie in dit
blad.)

Paasrit
Op 2e Paasdag organiseert de Vordense auto- en mo-
torclub De Graafschaprijders haar Paasrit. De uitzet-
ters hebben weer twee ritten uitgezet, één voor gerou-
tineerden en één voor beginners volgens een eenvoudig
eigen reglement. Het gehele gezin kan dus deelnemen
Bovendien ontvangt iedereen die meedoet een leuke
verrassing. De start is bij Schoenaker te Kranenburg
en voor de winnaars zijn weer waardevolle prijzen
beschikbaar.

Met ingang van l mei is tot burge-
meester van Vorden benoemd Mr
M. Vunderink uit Wassenaar. De
heer Vunderink (37 jaar) is assi-
stent-adviseur beleidsplanning bij
het ministerie van Buitenlandse Za-
ken. Hij is Ned. Hervormd en lid
van de VVD.
De nieuwe burgemeester van Vor-
den is gekozen uit een groep van 65
sollicitanten, die allen de funktie
van burgemeester van Vorden am-
bieerden.
Financieel gaat hij er niet op voor-
uit. Zowel de heer Vunderink als
zijn echtgenote mevr. Jeannet Vun-
derink-Dunnink (30 jaar) voelen
beide de behoefte om zich op veler-
lei terreinen voor de gemeenschap
in te zetten. Daarom heeft de heer
Vunderink gesolliciteerd. Daarbij is
zijn keuze niet bewust op Vorden
gevallen omdat het zo'n prachtige
gemeente is. Het ambt van burge-
meester trok hem aan, de stand-
plaats kwam op de tweede plaats.
Dat het Vorden is geworden vindt
de 'heer Vunderink een gelukkige
bijkomstigheid hoewel hij niet de
bedoeling heeft hier „vast te roes-
ten".
Mr Vunderink werd op Semarang
(Java) geboren op 9 februari 1937
waar zijn vader Ned. Hervormd
predikant was. Tijdens de bezetting
van Indië heeft hij in een koncen-
tratiekamp in de buurt van Djakar-
ta vertoeft. Direkt na de oorlog ver-
huisde hij naar Hilversum waar hij
de lagere school bezocht. Zijn mid-
delbaar onderwijs genoot hij in Am-
sterdam, waarna hij privaatrecht in
Leiden studeerde.
Zijn belangstelling gaat uit naar mi-
lieuzaken, moderne bestuursvormen
en ruimtelijke ordening. Zijn grote
hobby's zijn filmen, tennis en zeilen
terwijl hij ook nog meewerkt aan

Mr MVunderink
uit Wassenaar
nieuwe
burgemeester van
Vorden

een opinieblad voor Buitenlandse Zaken. In zijn jon-
gere jaren beoefende de heer Vunderink ook intensief
hockeyen en roeien.

Mevr. Vunderink is afkomstig uit Zwolle, waar zij tot
haar 19e jaar heeft gewoond en ook de MMS volgde.
Daarna kreeg zij een opleiding aan het Instituut
Schoevers en was zij vijf jaar werkzaam als sekreta-
resse van een hoogleraar aan het Akademisch Zieken-
huis te Utrecht. Ook haar belangstelling gaat uit naar
het maatschappelijke en kerkelijke leven. In Wasse-
naar is haar man ouderling-scriba; zij beijverd zich
nogal voor het zondagsschoolwerk. Daarnaast inte-
reseert zij zich voor tekenen en schilderen.

Het echtpaar Vunderink heeft twee kinderen, zoon
Willem van bijna drie en dochter Marjolein van bij-
na vijf.

Vrijdagavond hebben de beide wethouders alsmede de
gemeentesekretaris kennis gemaakt met het nieuwe
burgemeestersechtpaar. Zaterdag heeft het echtpaar
Vunderink Vorden „bekeken".

* ationale A c e Rode Kruiswoord
H l** 1 1 medewerking van Uw nieuwsblad

Helpt het
Rode Kruis
helpen

„Geef gehandicapten een vakantie"
blijft de slogan voor deze nationale Rode
Kruisactie, waarbij U ook deze week
weer voor duizenden guldens aan prijzen
kunt winnen. U lost de puzzel op, stuurt
de gevonden slagzin vóór 25 april in
en dingt mee naar onderstaand prijzen-
pakket.

PRIJSWINNAARS
PUZZEL NO. 9:

l blocnote met
ballpoint in bijzondere
omslag, het
Nederlandse
Rode Kruis:

H. J. Pardijs,
Wildenborchseweg 7,
Vorden

Me]. A. Sterkeboer,
Molenkolkweg 13
Steenderen

In mei kunt'U In aanmerking komen voor de
eindhoofdprijzen zoals een Dickson stacaravan
van ƒ 10.000 en een Mark-orgel van ƒ 2295.
Daarvoor dient men alle letters E van de op-
lossingen van de in totaal 13 puzzels te tel-
len. Wie de vorige opgaven niet meer heeft,
kan vast een krant met alle puzzels tesamen
bestellen. Men kan daarvoor een briefkaart
met ƒ 1 extra aan postzegels aan het Neder-
landse Rode Kruis, Prinsessegracht 27 in
Den Haag richten of een bedrag van ƒ 1 stor-
ten op giro 3046000 van datzelfde Rode Kruis.

Horizontaal:

Doe mee
aan deze
puzzel

*

Prijzenpakket

Voor deze week zijn de volgende fantas-
tische prijzen uitgeloofd:

1. Een kleurentelevisie van Philips Nederland
ƒ 2595.

2. Een Starlet 353 naaimachine van Singer
Amsterdam - ƒ 549.

3. Een koelkast van Vereniging Centra Amers-
foort - ƒ 439.

4. Een 8-daags kris-kras NS-abonnement
1e klas voor twee personen - ƒ 144.

5. Een koffiezetautomaat van Siemens Neder-
land Den Haag - ƒ 79,90.

6. Een schoenenwaardebon van Herman's
Schoenen Utrecht - ƒ 50.

7. Een tricot herenpyjama van Sir Edwin,
Wildervank - ƒ 36,50.

8. Een handzaag van Sandvik Staal Schiedam
• ƒ 35,50.

9. Een blikradio van Coca Cola Export
Corporation Amsterdam • ƒ 25.

10. Een kalkoen van drie kg van het Pródukt-
schap voor Pluimvee en Eieren Zeist - ƒ 25.

11. Een doos kauwgommix van Maple Leaf
Amsterdam - ƒ 24.

12. Een kussenpakket van Kon. D. S. van
Schuppen Veenendaal - ƒ 18,95.

13. Een puzzelwoordenboek met 150.000 tref-
woorden van Uitgeverij Luitingh Publishers
Laren N.H. - ƒ 16,90.

1. stellig - 4. pijnlijke 7iekte - 8.
reeds • 10. en andere (afk.) - 11.
spil - 13. harde duw - 16. opper-
vlaktemaat (afk.) - 17. houding -
19. lof - 20. groente - 21. ijzerhou-
dende grondsoort - 23. schaakterm -
25. bron - 26. speeltattribuut - 28.
wintersportartikel - 30. bevel - 32.
voorzetsel - 34. nieuw • 36. voor-
naam van Uilenspiegel - 38. rooms-
katholiek (afk.) - 39. de kweek -
41. muzieknoot - 42. voertuig - 43.
oosterlengte (afk.) - 45. gaarne •
46. gave voor godheid.

Verticaal:
1. veel wegend - 2. kauw - 3. priem
- 5. boom - 6. ongeveer (afk.) - 7.
oogvocht - 9. droog - 12. muziek-
noot - 14. voorzetsel - 15. klap -

" on 9eliJk' l6' lnohnOU|ï?aaJ9
(a|Ï4lr" *k OHgenummerde vakjes van de puzzel hebt gevonden. De zin die bij tie - 20. land - 22 ledei

een goede oplossing ontstaat, stuurt U op elders aangegeven van een abdij - 27. gloeiend - 29.
wijze in. meisjesnaam - 30. muzieknoot - 31.

heester of boom - 33. pers. vnw. -
35. Engels bier - 37. koude lekker-
nij - 39. open plek in het bos - 40.
gezellig - 42. rivier in N.-Brabant -
44. laag frequent (afk.).

14. Een koffieset Modern van Filtropa
Maastricht - ƒ 16,50.

15 Een autowashandschoen Giemme NT van
Fa. G. van Amersfoort te Zeist - ƒ 10,95.

Bovendien zijn er meer dan honderd blocnotes
met ballpoint in een bijzondere omslag ter be-
schikking gesteld, zodat de kans op een prijs
erg groot is.

Doel van de

Jaarlijks brengen vijfduizend gehandicapten een
week vakantie door aan boord van de (nieuwe)
J. Henry Dunant en in de twee vakantiehuizen
van het Nederlandse Rode Kruis. Dat kost geld.
Geld dat U nu bijeea kunt puzzelen. Talloze chro-
nisch zieken en invaliden zullen er U dankbaar
voor zijn. En niet alleen zij. ook hun familieleden
door wie zij week in week uit worden verzorgd.
Indirect krijgen ook die de gelegenheid even op
adem te komen. Doe dus vooral mee aan deze
Rode Kruiswoordpuzzelactie.

in:

U stuurt de gevonden slagzin op een brief-
kaart naar het speciale adres van het
Mederlandse Rode Kruis,
Postlaan 11. 's-Gravenhage.
Plak naast de gewone frankering (30 cent)
minimaal ƒ 1,— (maximaal ƒ 5,—) aan gel-
dige postzegels. U kunt net zoveel oplossin-
gen inzenden als U wilt, mits voldoende
gefrankeerd.
D kunt ook uw oplossing op een girobiljet
(geen girobetaalkaart) schrijven. Maak dan
tenminste ƒ 1.— óf zoveel U wilt over oo
giro 3046011 van het Nederlandse Rode

<ruis te 's-Gravenhage.
Jw oplossing moet op 25 april binnen zijn.
Dp 29 april trekken in Bergen (N.H.) notaris
v"an Beusekom uit 's-Gravenhage en notaris
Brons uit Bergen de fantastische prijzen.

De vergunning voor deze puzzelactie ten
bate van de Rode Kruis-vakantieprojecten
voor chronisch zieken en invaliden is ver-
leend door de Staatssecretaris van Justitie,
hij besluit van 31-10-'73, nr. L.O. 700/143/230.



O ver kleding
Zaterdags tot 5 uur geopend

elke jongen zo z'n eigen ideeën.
Je zoekt iets stoers, iets los.
In een zaak met 'n uitgekiende
kollektie juniorkleding.
Bij ons bijvoorbeeld...

Fortex-pasl bijeen jongen z'n ideeën.

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 1381
FORTEX
mode voor mannen

Vakbondsleden
opgelet!

Stichting Ontwikkelings Samen-
werking Vakbeweging organiseert
een

Suriname
informatieavond

met Inleiding van

MARCEL KROSS

EN KLEURENDIA'S

Op woensdag 17 april om 20.00 uur
in zaal Eskes te Vorden

Sola-elife model Fiësta

Komplete

9-persoons
kassette
60-delig,
normaal f 658,. nu:

f 395,-
En natuurlijk: levenslange garantie!

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Vorden
Telefoon 1364

Extra voordelige
paasaanbiedingen!
l Hollandse bloemkool 198
l doos aardbeien 225
l kg geschrapte kriel 125
l kg Franse Golden Delicious 120
10 Jaffa sinaasappels 150
l pot knakworstjes van 125 voor 98
Bij f 5,- boodschappen:

Liferblik appelmoes voor 69 cent
PRACHTIG GEMENGD
VOORJAARSBOEKET f 3,75

W
J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Vorden - Zutphenseweg 13 - Telefoon 05752-1334
Het adres voor modern bruldswerk!

T shirts
korte en lange mouwen

10 verschillende kleuren
en ... zeer voordelig !

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

INSTUIFAVOND
voor de leergangen 1971-1972 en 1973, dus 13, 14
en 15 jarigen in het Jeugdcentrum

Aanvang 19.30 uur, einde der avond 22.30 uur

Toegangsprijs f 1,50 daar het Jeugdcentrum
gehuurd moet worden!

Een ei hoort er bij!
Keuze uit:
chocolade eitjes, fondant eitjes
vruchten eitjes, gevulde eitjes
grote eieren, kinder eieren
paasei taarten enz.

Donderdag tot 21 uur geopend!

BANKETBAKKERIJ

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

Goede Vrijdag 12 april

is onze winkel na half één

gesloten
KLUVERS'
VOEDER EN VISSPORT

Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Vordense Winkeliers
Vereniging

WINKELSLUITING

ZON- EN FEESTDAGEN 74

GOEDE VRIJDAG 4fc

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

„PERROT"

regeninstallatie
voor weilanden e.d.

Vraagt inlichtingen bij Loodgietersbedrijf

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

GEMEENTE VORDEN
Opening stortplaats

Op Goede Vrijdag is de gemeentelijke stortplaats
gesloten, hiervoor in de plaats is deze geopend
op donderdag 11 april van 15.00 tot 17.00 uur

Het gemeentebestuur van Vorden

Hendrik Jan
zegt het:

van schoffel tot en met de allerbeste
hand- en motormaaimachine

Henk van Ark
Burg. Galléestraat - Vorden . Telefoon 05752.1554

Gevraagd:

giervat
plm. 400 & 500 liter

BOOMKWEKERIJ - TUINAANLEG

M. G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26 - Vorden - Telefoon 05752-1464

uerricht eens een
sportieuE rfnm|

Maak eens de goal van de maand,
zwem over Het Kanaal of stap met Ali

in de ring. We zien het u niet doen.
Een ander voorstel: koop een sportief

kostuum uit onze topkollektie.
Dat is óók een sportieve daad,

waarmee u bewondering zult oogsten.

textiel en mode
/chooIcJermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

Textielreiniging

SIEBELINK
te Vorden

Zoekt een

net meisje
voor de pere-afdellng

Inlichtingen en sollicitaties op:
INDUSTRIEWEG 3 - TELEFOON 1465

Na kantoortijd:
B. Siebelink - H.K. van Gelreweg 30 - Vorden

Dinsdag 16 april zijn wij

de gehele dag

gesloten
Dames- en herenkapsalon

HEERSINK
Zutphenseweg - Telefoon 1215

In verband met het feit, dat op Goede Vrijdag
de gemeentelijke kantoren gesloten zijn, kan die
dag de opgaaf van kadavers uitsluitend telefo-
nisch geschieden aan het slachthuis te Zutphen
van 9.00-14.30 uur (tel. 05750-13941)

Het gemeentebestuur van Vorden

VERPLEEGINRICHTING

Huize 'Het Enzerinck'
VORDEN

Voor onze afdeling 'Villa Nuova'
vragen wij een

Leerling kok

en

Een meisje voor de keuken
van plm. 18 jaar

In de verpleging is plaats voor een tweetal

Leerling
bejaardenverzorgenden

In de maanden juli en augustus
kunnen nog een aantal
Vakantiehulpen
worden ingezet, deze kunnen zich
telefonisch, schriftelijk of persoonlijk
in verbinding stellen met de admini-
stratie Zutphenseweg 85
Telefoon 05752-1357 toestel 17

De belangstellenden voor de eerder genoemde
funkties worden verzocht een afspraak voor een
sollicitatie-gesprek te maken met de direktie,
Almenseweg 60 te Vorden, Telefoon 05752-1372

Kamperen ?
Ook wij kunnen u

CAMPINGGAZ
leveren voor verlichting, verwarming
en koken

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 Vorden Telef. 1261

Voor

naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Als speciale aanbieding worden deze
maand geen plarJsmgs-kosten in
rekening gebracht!

UITNODIGING

tot het mee-vieren van het

Paas-feest
in de

Hervormde Kerk
TE VORDEN

1e paasdag 8.30 uur Paasjubel
(voor kinderen en ouderen)
M.m.v. kinderzang en trompettist
Kinderen kunnen hun spaarbusje
'Een gast aan tafel' meebrengen en
voor in de kerk op de tafel neerzetten

10 UUR: PA AS-HOOFDDIENST
M.m.v. trompettist
Tijdens deze dienst is er kindercrèche
in het zaaltje achter de kosterij

2e paasdag 10 uur Interkerkelijke
Paas-zangdienst
M.m.v. de Chr. Gem. Zangvereniging
'Excelsior' en de Kindercantorij
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Wij zijn een middelgroot handelsbedrijf met
belangen in de sektoren land- en tuinbouw,
intern transport, grondverzet en hydrauliek

In verband met de voortdurende groei van onze onderneming
is ons personeelsbestand de laatste jaren aanzienlijk uitge-
breid en vragen wij momenteel weer:

A) een interne verkoop-medewerker
voor de afdeling LAND- EN TUINBOUW
Na een gedegen inwerkperiode zal de betreffende funktionaris
worden belast met het telefonische kontakt met onze afnemers
en de order-administratie
Kennis van de agrarische sektor strekt tot aanbeveling
Leeftijd tot 25 jaar

B) een expeditie-medewerker
welke mede verantwoordelijk zal zijn voor het laden en lossen
van in. en uitgaande vrachten alsmede het afleveringsklaar
maken van de werktuigen en machines uit ons uitgebreide
leveringsprogramma. Leeftijd tot 30 jaar

Geïnteresseerd in een verantwoordelijke, goed betaalde job?
Uw schriftelijke sollicitatie, onder vermelding van vakature-
letter, zien wij met belangstelling tegemoet. Voor het ver-
krijgen van nadere informatie kunt u kontakt opnemen met
onze heer G. de Wit (toestel 39)

£v.

*:•

m

HENGELO (GLD)

Zondag 15 april 2e paasdag

HERMAN LIPPINKHOF
MET BEL CANTOS

Heden werd door een noodlottig ongeval uit onze
familiekring weggenomen onze lieve schoonzoon,
broer, zwager en oom

GERRIT JAN OORTGIESEN
echtgenoot van G. H. Rouwenhorst

op de leeftijd van 42 jaar

Vorden: Wed. G. R. Rouwenhorst-Wissels
Exel: Fam. J. Rouwenhorst-Peters

Veendam: Fam. J. Leunk-Rouwenhorst
Vorden: Fam. G. Berendsen-Rouwenhorst
Zelhem: Fam. R. Rouwenhorst-Harmsen

Texel: Fam. G. Keljzer-Rouwenhorst
Vorden: H. Rouwenhorst

Hengelo G.: Fam. W. Wasseveld-Rouwenhorst
neven en nichten

Hengelo Gld, 8 april 1974

Voor af uw

MEUBELEN
JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

rMOTRAC BVZUTPHEIM
POLLAAN 49 • TEL.O575O-1O944 >:•:

Kranenburgs Belang
EIERZOEKWEDSTRIJD
op eerste paasdag a.s.
leeftijd 4-12 jaar

Aanvang 14.00 uur - Opgeven vanaf 13.30 uur
aan zaal Schoenaker te Kranenburg.Vorden

natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

LAMMERS

Hondenpension - Trimshop

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

Batsdtjk A Sla - Ruurlo - Telefoon 05736-386

Tijdens uw vakantie prima
verzorging van uw hond !
(Veterinair toezicht)

TEVENS TRIMMEN en SHOWKLAAB MAKEN
VAN ALLE HONDENRASSEN

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokkon,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders tijd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

EN TOCH . . IS

de grote maten-specialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt

Raadhuisstraat 18 Vorden

Geopend'dinsdag en donder-
dag van 2-6 liur en a.s. don.
derdagavond van 7-9 uur

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
^engelo Gld

lefoon 05753 - 1295

Woonvisie meubelen

kwaliteits
meubelen
Zie ook onze meubeltoon-

zalen 1e en 2e etage

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHEN^WEG TEL05752-1514

Tienertassen/

Schoudertassen
in oranje groen geel bleu en
andere kleuren.kombinaties

Vindt u in ruime mate bij:

Schoenenhuis JANSEN

P.S. wist u eigenlijk wel dat wij
steeds bij aankoop van schoenen en
tassen 10 procent extra korting op
de tas geven?

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat Vorden - Tel. 05752-1304

COBERCO
Coberco de grootste zuivelorganisatie van Neder-
land, die in Gelderland en Overijsel 35 fabrieken
exploiteert, zoekt voor haar produktiebedrijf te
Steenderen:

Kaasmakerij
bediende
en

Medewerker
voor diverse afdelingen

Wy bieden u een goed salaris over-
eenkomstig de CAO voor de zuivel-
industrie

Opname in het bedrijfspensioenfonds

Een prettige werksfeer

Heeft u belangstelling voor één van deze funkties
neem dan kontakt op met de direktie van ons
bedrijf

Steenderen - Toldijkseweg 21
Telefoon 05755-201

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514.

Kunt u één reden bedenken

om uw vrouw

GEENpaasei
te geven!

Donderdag tot 21 uur geopend

BANKETBAKKERIJ

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

Adverteer in Contact

*£**{*£/

^/Wijbouwcn'n
serre aan uw huis met
'n zonnescherm van

Indiana rubberstalvloer
Ook in de rundvee ligboxenstal heeft de Indiana
rubbervloer reeds bewezen de beste vloer te zijn/
Geen gesjouw meer met zand, zaagsel, schaafsel
kippenmest enz. Geen w^rk meer met dichtmaken
van gaten en kuilen in de boxen. Een zachte,
droge en schone vloer. Geen zand of andere rom-
mel in de kelder. Rustige en schone koeien met
gaaf beenwerk en schone melk. Vraag ons adres-
sen van tevreden gebruikers. Verder alles voor
uw stal

A. R. Wagenvoort - Stalinrichting
Julianalaan 16 - Vorden - Tel. 05752-1259

zonneschermen met oase-effekt

t t

Zaterdags tot 5.00 uur geopend

Simca
verbijsterend veelzijdig

Over die veel zijd igheicl wordt veel gepraat. Dat merken
we aan de goed geïnformeerde kopers die bij onsikömen
op aanbeveling var} burenpvriënden of wie dan ook.
;̂

• een zeer gewaardeerd plu hun wegligging, hun
ruimte; hun sportief karakter: Hun interieur met ve^

; ;; i 4/aeg daarbij de ver rassend-lage n ieuvyprijs, Het ; r
ninimale onderhoud, deiihogeJnruiIwaardé^i het probleemloze
rii|||;l|tl|ipunBiuèle'||rvî  :

ISifica'11JOQ op de weg ziet. Men is:er:weg van!
| 00 LS (2 eni::4 drs j

en 4 drs)

l 'löïïoürist (d r ie model lën)

|̂

v,ai
v. a.
v! a.
v. a.
v. a.
v.a.

f 8.195,

f
f
f
f

v.a.: f

9.595,—
0.395,—
8.795.—
6.495-
6,595r—

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

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



Goede Vrijdag, Paaszaterdag
en 2e Paasdag van 11 tot 17 uur

Profiteer van
onze unieke paasaanbiedingen!
Uw interieurverzorging:

EN TAPIJT-SHOW
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Te koop eetaardappelen
J. Korenblik
Achter 't station Tel. 1671

Gevraagd 2e hands dames-
fiets. Aangeboden:
stevige tuinbank
Vaarwerk 26 Vorden

Om zelf een heerlijk toetje
te maken:

Liter VERS IJS
2 smaken
slagroom en vruchten

f4,25
IJssalon D. Boersma
Dorpsstraat 6 - Vorden
Telefoon 1553

Te koop jonge konijnen
A. J. Klein Ikkink
Oude Zutphenseweg 5
Vorden Tel. 1418

Hebt u voor de paasdagen

uw ijstaarf
al besteld!

Bij ijssalon

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden
Telefoon 1553

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Inaullndelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Gevraagd hulp in de huis-
houding voor 4 of 5 halve
dagen in de week
Bosboom, Zutphenseweg 36
Vorden Telefoon 2091

Te koop eetaardappelen
'Noorderling*
G. J. Bouwmeester
Onsteinseweg 9 Vorden
Telefoon 6760

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Modeschoenen
waarop U

lekker loopt

• Buigzame plateauzool
• Zit als een handschoen
• Voetbed met hielkom
• Gemaakt van echt leer
Het is dan ook

De modeschoen met voetbed

Wullink
Vooraan in
schoenmodo

Vlees op z'n paasbest
bij Slagerij Vlogman!

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

VARKENSROLLADE
500 gram vanaf ,

KALFSROLLADE
500 gram

BIEFSTUK
250 gram ,

500 gr. RUNDERSTOOFLAPPEN 398
1 kilo

500 gram RIBLAPPEN 548
1 kilo

SNITZELS
100 gram ,

OSSESTAART
500 gram

f4,40
f4,60
f6,75
f 3,98
f7,00
f 10,-
f 1,35

• f 2,25
En vele andere specialiteiten zoals: ossehaas, rosbief, tong, kalfsfricandeau
varkenshaasjes, varkensfricandeau. karbonade

jA^k
Ook dit weekend onze heerlijke nasi en bami, na^Mijk in eigen keuken
bereid !

Bij elke 1 kg rollade 1 ONS HAM VOOR 25 CENT !

Voor de boterham:
100 gram HAM 85
100 gram PATéé 85
100 gram GEBR. GEHAKT 75

'En nog heel veel andere soorten !

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN

100 gram PEKELVLEES 85
150 gram BOTERHAMW. 89
250 gram KOOKW. stuk 140

Nieuwstad 14 — Vorden

Dorpsstraat 4 Vorden

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERITen PALMA

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en Sporfhande/

steeds doeltreffend!

Zutphensweg - Yorden
Donderdagavond gesloten !

vrolijke
paasdagen!

De dagen voor Pasen zijn vrolijke
...! Bij Modetti. Een

uitbundige en levensblije kollektie
boordevol moden iuuws hangt

voor u klaar. Zwierig en speels,
exclusief en eigentijds! Modetti

omlijnt de modo on dat is
duidelijk te zien in dit

geraffineerd eenvoudige
rok-hes modelletje.

Vervaardigd in gebleekt
katoen en grappig
geborduurd. Voor

&^^
Zaterdags tot 5 uur geopend

modetti
omlijnt
de mode

Vordense Bad- en Zweminrichting

„In de Dennen"
Vorden

Opening van het bad zal plaats vinden
op zaterdag 17 april a.s. te 14.CO uur

De prijzen voor 1974 bedragen:
Abonnementen t.m. 16 jaar, voorverkoop f 17,50

Daarna f 22,50
Abonnementen 17 jaar en ouder voorverk. f 25,

Daarna f 35,—
Max. abonnementsprijs voor gezin met kinderen
t.m. 16 jaar (alleen voorverk.) f 95,
Entreeprijs per bad, t.m. 16 jaar f 1,50
Entreeprijs per bad, 17 jaar en ouder f 2,—
30 badenkaart t.m. 16 jaar f 12,50
10 badenkaart 17 jaar en ouder f 17,50

Voorverkoop van abonnementen
vindt plaats van 16 t.m. 26 april van
2 tof 5 uur op het bad

Voor de

Denkt n »v rvon aan een heerlijke

ttj bestellen?

PETIT-RESTAURANT

„De Rotonde"
ANWB bondsrestaurant N. H. A. v. Goethem

Kerkstraat - Vorden Telefoon 05752-1519

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
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Grote belangstelling
voor Vordens Belang

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

Een voor een dergelijke gelegenheid goed gevulde
zaal Bakker gaf blijk van belangstelling voor de pas-
geboren Stichting Vordens Belang. Het bestuur, be-
staande uit de heren Jac. H. de Jong, J. W. M. Ger-
ritsen, K. Duursma, G. van Zeeburg, R. L. de Boer,
D. A. Lenselink, J. Korenblek, alsmede de dames
mevr. De Gruyter-Aartsen en mevr. Schmidt-Wessels
presenteerden zich tegenover de belangstellenden voor
deze openbare vergadering, die maandagavond werd
gehouden. Het bestuurslid Joke Gotink moest zich
laten exkuseren wegens ernstige ziekte van haar va-
der, het huidige gemeenteraadslid de heer M. Gotink.
Uit de samenstelling van dit bestuur kwam reeds de
bijzonder brede opzet van Vordens Belang naar vo-
ren.
Dat de oprichting van Vordens Belang als een bom
heeft ingeslagen bij de plaatselijke WD, bleek wel uit
de grote belangstelling van die zijde door de aanwe-
zigheid van de lijstaanvoerder de heer Van de Wall
Bake, gesekondeerd door de heren Tjoonk en Ems-
broek. De kritische opmerkingen van deze VVD-ers
werden vakkundig en doordacht gepareerd door voor-
zitter De Jong. Hij wees de aanwezigen op de basis
van Vordens Belang, die niet gefundeerd is op enge
partijpolitiek. Hij nodigde de aanwezige VVD-ers
zelfs uit om daadwerkelijk mee te helpen aan de op-
bouw van deze niet aan partijen gebonden Stichting
Vordens Belang.

GEMEENSCHAPSBELANG
BOVEN PARTIJBELANG

Volgens de initiatiefnemers van Vordens Belang komt
het gemeenschapsbelang dikwijls te veel in het ge-
drang door de belangen binnen de politieke partijen.
De heer Van de Wall Bake betoogde, dat in Vorden
de samenwerking tussen de politieke partijen uitste-
kend was, hetgeen de lijstrekker van Vordens Belang,
de huidige wethouder Gerritsen, bevestigde. Niette-
min hebben wij rekening te houden met een nieuwe
ontwikkeling, waarbij de landelijke verscherping van
tegenstellingen door de polarisatietendens zal door-
werken in de gemeenteraden, aldus de heer Gerritsen.
De bijzonder interessante diskussie was vooraf ge-
gaan door een inleiding van de voorzitter, die de
ontstaansgronden en de doelstellingen van deze Stich-
ting duidelijk en boeiend uiteenzette. Zijn bedoeling
om tot een tweerichting verkeer tussen zaal en be-
stuur te komen, slaagde in alle opzichten.
Reeds direkt werd door de heer Sikkens een frontale
aanval gedaan op de stichtingsvorm, die zijns inziens
in strijd was met de gebruikelijke vorm bij politieke
partijen. Het bestuur wees deze belangstellende er op,
dat Vordens Belang dan ook niet vergeleken kan
worden met een politieke partij. De demokratie bin-
nen Vordens Belang wordt gewaarborgd door de open
opzet van deze stichting, waar naast het bestuur te-
vens een raad van advies zal funktioneren. Ook zal
Vordens Belang jaarlijks in een openbare vergadering
rekening en verantwoording afleggen tegenover de
Vordense burgers.
Te veel wordt het woord „demokratie" misbruikt in
ons land, trouwens niet alleen binnen onze grenzen,
aldus de voorzitter. Het gaat om de geest van werke-
lijke openheid en inspraak en niet om de schijndemo-
kratie, waarachter veten zich verschuilen, terwijl dik-
wijls kleine groepjes in partijtop etc. de dienst uitma-
ken. Dit maakt de burgers huiverig voor partijpolitiek
en houdt ze afzijdig. Daarom zal Vordens Belang stre-
ven om niet-partij politiek op te treden en de openheid
in gedachtenwisseling te bevorderen.

TE WEINIG MOGELIJKHEDEN
VOOR ONZE JEUGD

Na de inleidende diskussie kwam het prioriteitenpro-
gram van Vordens Belang ter realisering binnen de
gemeenteraad aan de orde. De heer L. de Boer nam
het fel op voor de Vordense jeugd, die naar zijn me-
ning te weinig kansen kreeg om binnen de eigen ge-
meente de nodige rekreatie te vinden. Wij moeten de
jeugd naar Hengelo, ,Zutphen etc. laten gaan om zich
te amuseren. Hebben wij de jeugd wel werkelijk de
kans gegeven, zo overpeinsde de heer De Boer, in-
dien wij kijken naar 'het niet-slagen avn de jeugdsoos.
Hebben wij de jeugd werkelijk de mogelijkheden ge-
geven, als we zien naar de schamele kleine ruimte in
zaalakkomodatie en dergelijke. Nee, we hebben te
argwanend en te voorzichtig deze ontwikkeling ge-
volgd of nog erger, niet gevolgd. Misstanden zijn de
kinderziekten bij vele pogingen om voor de jeugd
amusementsmogelijkheden te kreëren. Die misstan-
den treft men echter ook in andere gemeenten, waar
we nu onze kinderen naar toe moeten sturen.
De heer De Jong merkte hierbij op, dat vooral voor
de jeugd van 12 tot 16 jaar het gebrek aan rekreatie-
mogelijkheid nijpend is. Wij steken de kop in het zand
en bedrijven struisvogelpolitiek als we onze kinderen
zich dan maar naar andere gemeenten laten amuseren.
Dan zien we de misstanden niet.
Vanuit de zaal merkte de heer Wullink op, dat het
traditie in Vorden was, dat men buiten de plaats

vertier zocht. Andere aanwezigen merkten op, dat dit
dan geen goede traditie was en dat we moesten trach-
ten hier iets aan te doen. De heer De Jong wees de
aanwezigen er op, dat de jeugd van vandaag niet ver-
geleken moCht worden met die van vroeger. Wij moe-
ten onze tijd en daarmede onze jeugd begrijpen, aldus
de voorzitter.

DORPSCENTRUM EN SPORT
Ook deze punten mochten Zich in een grote belang-
stelling verheugen. Het bestuurslid van Vordens Be-
lang mevr. De Gruyter-Aartsen, merkte op, dat het
huidige gemeentebestuur wel oog had voor de nood-
zaak van verdere uitbouw van mogelijkheden voor
bijvoorbeeld de zaalsport ,doch dat het geen kwaad
kon als men wat harder hieraan zou werken. Op dit
moment is de situatie voor de zaalsport in Vorden in
feite onhoudbaar.
VaVnuit de zaal werden aan de heer Gerritsen vra-
gen gesteld over de voorrang in prioriteiten, waarbij
deze de aanwezigen er op wees, dat het zaak was om
binnen de gemeentelijk financiële mogelijkheden het
uiterste er uit te halen. Ook dit is een kwestie van
mentaliteit binnen gemeenteraad en gemeentebestuur,
aldus de heer Gerritsen.
Het is zeker niet de bedoeling van Vordens Belang
om het huidige gemeentebestuur en de gemeenteraad
te laken, aldus de heer Jac. de Jong; wij zouden dan
mede onze keuze van lijstaanvoerder in de vorm van
de heer J. W. M. Gerritsen onaanvaadbaar maken.
Wij zijn er van overtuigd, dat zij hun niet eenvoudige
taak binnen gemeenteraad en gemeentebestuur met
volle verantwoordelijkheid hebben vervuld. Wij staan
nu echter voor een nieuwe keus met andere kandida-
ten, veranderende tijden, zodat aktiviteit van de zijde
der burgerij zeker niet overbodig is, om een zo goed
mogelijk bestuur te verkrijgen. Vele mensen die ka-
pabel zijn, gunnen zich niet de tijd om het gemeen-
schapsbelang of een verenigingsbelang te dienen. Wij
moeten dan ook respekt hebben voor degenen die hun
tijd daaraan willen geven. De keus van de heer Ger-
ritsen door de initiatiefnemers, is een weloverwogen
keus geweest. De heer Gerritsen heeft binnen het
Vordense kollege goed werk gedaan. Dat betekent niet
dat Vordens Belang een soort partij-Gerritsen wordt,
gekscheerde de voorzitter. Deze lijstaanvoerder zal
zich voor de Stichting Vordens Belang verder waar
moeten maken, waarbij gesteund moet worden
door initiatieven vanuit

MIDDENS TAND EN KONSUMENT
Als één van de program jj^Diinten kwam daarna de
verhouding middenstand UPKonsument aan de orde.
De heer Emsbroek jr leverde vanuit de zaal nogal wat
kritiek ten aanzien van het standpunt van de Stich-
ting Vordens Belang, dat de belangen van midden-
stand en konsument samen kunnen gaan. Volgens de
heer Emsbroek jr kon dit niet samengaan, omdat die
belangen vaak tegengesteld zouden kunnen zijn.
De heer Jac. de Jong bestreed dit standpunt ten
sterkste. Hij stelde, dat een goede verzorgingsstruk-
tuur via een gezonde middenstand in het belang is
van de konsument. Vrije konkurrentie zal echter te
allen tijde moeten worden gestimuleerd. Ongezonde
protektie is uit den boze, maar vestiging van witte
winkels op bijvoorbeeld het industrieterrein zal zeker
onmogelijk moeten worden gemaakt, omdat dit niet
in het belang is van de konsument. Begrip voor de

FOTO/FILM Foto en
l f IID l Jl filmtips
•f ME IC l Ê\ voor u getekend
M H l l n door CORK

Plak eens wat foto's in een album en
schrijf er wat tekst bij. Wie zoiets als

geschenk
1 )], krijgt, is er

héél blij
mee.

Geluid bij uw film? Dat kan met band-
recorders en met behulp van platen
met filmmuziek en effektgeluiden, die
speciaal voor gebruik bij films en
klankdiaseries
verkrijgbaar zijn.
Gebruik geen al te
bekende ^__
melodieën! JfcJ"

Speel meer met uw diafragma. Leer dat
spel met een minikursus ,,Fotografie",
op aanvraag gratis verkrijgbaar bij:
Stichting Amateurfotografie, Singel 32,
Amsterdam G.

Adverteer regelmatig
in Contact

belangrijke positie van de middenstand en het onder-
nemerschap in het algemeen is ook in het belang van
de konsument, die gediend is bij een gezond verzor-
gingsklimaat en werkgelegenheid binnen onze dorps-
gemeenschap. Dat wil echter niet zeggen, dat er mo-
nopolieposities moeten worden beschermd, waardoor
bijvoorbeeld de service aan het publiek zou dalen, zo
stelde de heer De Jong. Een goede samenwerking tus-
sen middenstand en konsument (ook middenstander
zijn konsumenten) is in het belang van de gehele ge-
meenschap volgens de opvattingen van Stichting Vor-
dens Belang.

DOELGERICHT
PRIORITEITENPROGRAM

Alle programmapunten van Vordens Belang werden
in deze openbare vergadering kritisch doorgelicht,
waarbij de aanwezigen de gelegenheid hadden, even-
tuele aanvullingen in te brengen. De heer Van Goe-
them merkte op, dat wat meer zakelijkheid binnen
de gemeenteraad geen kwaad kon. Al was hij ook avn
mening dat de laatste 10 jaar wel wat verbeterd was.
Zo memoreerde h ijde waargebeurde anekdote, dat
10 jaar geleden, toen de parkeermogelijkheden bij de
Rotonde in de gemeenteraad werden behandeld, daar-
uit de ernstige suggestie kwam, dat de Rotonde toch
naar het industrieterrein zou kunnen worden ver-
plaatst. Hierin is veel veranderd, zo stelde de heer
Van Goethem, maar het neemt niet weg, dat er nog
veel te doen valt aan de zakelijke inzichten van onze
gemeenteraad.
De punten toerisme, voorzieningen buitengebied en
bejaardenbeleid ondervonden de instemming van de
aanwezigen.
Zelfs degenen, die naar deze avond waren gekomen
om vanuit bepaalde politieke gezichtshoeken tegengas
te geven, zullen moeten toegeven, dat de opzet van
Vordens Belang goed gefundeerd is. „De schaduwen
van Wiegel en Den Uyl hoeven in onze gemeenschap
niet rond te waren", zo stelde de voorzitter. Wij kun-
nen aan de ene zijde van de heg een PvdA-aanhanger
hebben wonen, terwijl aan de andere zijde een lid van
de VVD huist. Ondanks tegenstellingen in ideolo-
gische benadering kunnen we het bijvoorbeeld samen
eens zijn over de noodzaak van een verbeterde weg,
een goed dorpscentrum etc. Binnen onze gemeente
hebben wij geen belang bij polarisatie of verscherping
van tegenstellingen, aldus de heer De Jong.
De heer Gerritsen stelde in een slotwoord dat in deze
zich veranderende tijd de evolutie ook binnen onze
gemeente nauwlettend moet worden gevolgd.
Na een oproep van de voorzitter om vooral daarbij de
belangen van onze jeugd in het oog te houden en te
beseffen, dat wij ons maatschappelijk in een stroom-
versnelling bevinden, werd deze unieke diskussic-
avond van Vordens BetoAg besloten.

Elke maandagavond badmintonclub in het
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.
Iedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gyrrfnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
ledere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

12 april Klaverjasavond v.v. Vorden in de kan-
tine

15 april Oriëntatierit De Graafschaprijders
15 april Meubel- en tapijtshow Helmink
18 april 13.45 uur bejaardenkring
20 april Toneeluitvoering Krato in zaal Schoen-

aker
24 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
25 april Vrouwengroep Wildenborch

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

in zaal Smit
11 mei Nationaal volleybaltoernooi Dash op

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

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

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

in het Jeugdcentrum
23 mei Hemelvoortrit De Graafschaprijders
24 mei 14.30 uur open bejaardenmiddag
27 mei NVEV-reisje
29 mei Open bejaardenmiddag in het Jeugd-

centrum
5-8 juni Avondvierdaagse Vorden

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kannen deze
in deze rubriek worden gevoegd.
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voor u getekend
door CORK

Kleurenfoto's hoe-
ven niet bont te
zijn. Een hoofd-

kleur met daarbij
een goedgekozen
aanvullende kleur

geeft vaak een
fraaier resultaat.
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Een filmdraai-
boekje maken kost
wat tijd, inder-
daad! Maar u be-
spaart er veel
materiaal mee en
bij de montage
heel wat tijd.

Overlaad op een dia-avond uw gasten
niet. Meer dan 60 dia's op een avond
is echt een hele kijkkluif 100 dia's is
meestal te veel.

#• •.'-.,

Uitvoering

Basisschool Linde
De leerlingen van de klassen 4, 5 en 6 van de open-
bare basisschool Linde hebben weer veel sukses gehad
met de jaarlijkse uitvoering. Op twee achtereenvol-
gende avonden verschenen zij in zaal Schoenaker voor
het voetlicht met het toneelstuk „Gert Jan en z'n voet-
bal", een stuk in vier bedrijven dat de aanwezigen erg
geamuseerd heet
Vrijdagavond was de zaal praktisch gevuld met ouders
van leerlingen terwijl zaterdagavond een heropvoe-
ring werd gegeven voor andere belangstellenden waar-
onder een groep van 30 kinderen uit Vierakker. Ook
de beide plaatselijke predikanten Veenendaal en Kra-
jenbrink gaven van hun belangstelling blijk.
Dat beide avonden zo'n sukses zijn geworden is. naast
het goede spel der leerlingen, te danken aan de heer
en mevr. Hazekamp welke de dekors, en kleding heb-
ben vervaardigd.
Behalve het toneelstuk werd na de pauze de kinder-
musical „Hopsa, Hopsa Peter" met evenveel sukses
opgevoerd. Namens de vereniging VOO bood men
de kinderen en ouders een traktatie aan. Het applaus
na afloop gold dan ook de leerlingen voor hun mooie
spel en in het bijzonder de familie Hazekamp.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

PASEN 1974
In alle kerken zal ook dit jaar weer het Paasfeest wor-
den gevierd. Het valt goeddeels samen met het joodse
Pasen (zie de kalender). Hel element van bevrijding
komt zo duidelijk naar voren
Het joodse Paasfeest: de herJcnking en de viering van
de exodus, de bevrijding uit de slavernij in Egypte;
het christelijke Paasfeest: de b:vrijding uit de slavernij
van zonde en dood.
Jezus, de Messias, de Christus is sterker dan de dood!
In de Hervormde kerk wordt t i jdens de vroegdienst
de Paasjubel gehouden: samen met de kinderen van
de Zondagsscholen. Vele ouders plegen ook deze
vroege dienst, deze Paasjubel, mee te maken. Daarna
wordt dan de Paasdienst gehouden.

INTERKERKELIJKE PAASDIENST
Op de 2e Paasdag maandag 15 april, wordt in de
Hervormde kerk een interkerkelijke Paaszangdienst
gehouden. Aan deze dienst hopen mee te werken de
chr. gem. zangvereniging Excelsior en de Kindercan-
torij. Ook voor deze gezamenlijke dienst worden li-
turgieën gestencild. Gezongen wordt uit ,.het liedboek
van de kerken".

DE AKTIE „NEEM EEN GAST AAN TAFEL"
Tijdens de bloemendienst. gehouden in september
1973, zijn aan vele kinderen en ouderen kartonnetjes
uitgereikt voor de aktie „Een gast aan tafel". De kin-
deren van de Zondagsscholen en allen die indertijd
o'n busje (kartonnetje) meegenomen hebben, worden

verzocht dit nu gevuld in te leveren tijdens de Paas-
Hervormde kerk. Willen ook de ouders hieraan aan-
jubel op de vroege morgen van de Ie Paasdag in de
dacht geven! Heel hartelijk dank. Moet soms een
kartonnetje nog wat bijgevuld worden? Natuurlijk
kan dat nu nog.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma van de v.v. Vorden ziet er als volgt
uit: Halle l—Vorden 1; Vorden 2—Longa 3; Vorden
4—De Hoven 4; Socii 5—Vorden 5; Vorden 6—So-
ii 4; afdeling zaterdag: Vorden l—Epe 1; DZSV 4
—Vorden 2; Haarlo 3—Vorden 3.



Over een lekker los pak
heeft elke man zo zH ideeën.
Goed dal er zoveel zijn bij
Visser.
Een man z'n karakter bepaalt z'n ideeën. Ook. over kleding.
Daarom kiest 'n jonge vent 'n lekker los pak,
dat past bij z'n karakter. Uit onze uitgekiende Fortex-
kollektie, waarin hij z'n eigen ideeën herkent.
Zoals dit pak bijvoorbeeld...

Forlex-passend bij een man z'n ideeën.

Bij-de-tijds
kostuum, f 250,-

Zaterdags tot 5 uur geopend

f/A

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381 mode voor mannen

U kunt bij ons
ferechf voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1849
Showroom: Burg. Galléestr.

Voor uw
drukwerk
•oei*:

briefpapier

rekeningen

briefkaarten

enveloppen

orderbloks

folders

konvokaties

raambiljetten

gaat u natuurlijk
naar

Drukkerij
Weevers b.v.
Nieuwstad 12 . Vorden
Telefoon 05752-1404

SUPER BENZINE
per liter

95 cent

KEUNE
Industrieterrein - Vorden
Telefoon 05752-1736

die zeggen
dat adverteren onzin is..

Toch adviseren wij u wél te adverteren,

voor het écht niet meer nodig is!

U doet ons
een groot plezier

door uw kopij voor

ADVERTENTIES
en
NIEUWSBERICHTEN

zo vroeg mogelijk in te
leveren

Drukkerij Wee vers
Nieuwstad 12, Vorden, Telefoon 1404

Voor al uw

loodgieterswerken
Loodgietersbedrijf

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

ZONNEMODE VAN GARANT-
INTERNATIONAL

coco
f. 39,95

Büdoti|d$e .sloffer.' Met
prettig zittend voetbed.CLAIRE f. 49,95

Touw bekleed sleehakje,
grove sierstiksels:
nouveouté's van spor-
tieve mode-designers.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat Vorden
Telefoon 05752-1342

Adverteer in Contact!

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

AMARO BONITO
de kruidendrank voor mannen, van 14,95 voor... f 12,95

CATTO WHISKY van 16,25 voor f 14,95
JONGE GANZEBOOM f 9,85
ADVOKAAT 3/4 liter, zeer zacht f 6,45
De beste vermouth: RICCA DONNA rood ot wit f 4,45

i
Wijnkelder inrichten! Smit adviseert u graag !

mm mm mm mm mmm mm mm mm mm mm mm mm J

ROSé DE FRANCE!
U mag eerst proeven 4 flessen f 10,—
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