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Wandeltocht
De Nationale Wandeltochten georganiseerd door de
WSV DOS uit Barchem die zaterdag en zondag werden
gehouden in de Kranenburg, zijn een groot sukses ge-
worden. Hoewel Pluvius af en toe 'roet in het eten'
gooide lieten de wandelaars zich niet afschrikken. Meer
dan 1200 deelnemers liepen de tocht uit. Zij kwamen

zelfs uit Haarlem, Rijswijk, IJsselmuiden enz. Zater-
dagmiddag startten 782 deelnemers variërend in leeftijd
van 8-80 vanaf de start bij café Schoenaker. De voor-
zitter van DOS de heer Jansen sprak een kort openings-
woord en zei dat men deze keer eens een andere plaats
had gekozen en wel Vorden, dat bekend staat om zijn
fraaie omgeving en kastelen. De deelnemers liepen over
afstanden van 5, 10, 15 en 20 km en waren vol lof over
het prachtige parkoers dat was uitgezet langs de land-
goederen Medler, Wiersse en Onstein. Ook de organisa-
tie was zeer goed en de route was zelfs met pijlen aan-
gegeven. Zondag gingen 400 wandelaars van start die
met bussen en auto's werden aangevoerd. Tegen 4 uur
was iedereen de finish gepasseerd en kon men overgaan
tot de prijsuitreiking. De heer Jansen dankte het ge-
meentebestuur voor de medewerking aan deze eerste
Achtkastelentocht, die ook volgend jaar zal worden ge-
houden. Voorts dankte hij de fam. Schoenaker voor de
gastvrijheid, de Rode Kruis afdeling Lochem, het start-
buro, de kontroleposten, de uitzetters van de tocht, de
technische kommissie en de honderden wandelaars. In
totaal namen 48 groepen en 27 verenigingen deel. De
jury gevormd door m w Zwiep en de heren Bengevoort
Winterswijk en Bruntink; algehele technische leiding
had de heer Veenstra uit Doetinchem. Alle deelnemers
liepen de tocht uit en ontvingen een herinnering aan
deze wel zeer fraaie wandeltocht.

Sparen met
variabele-termijn
bij de
bondsspaarbank
gegarandeerd

maak meer gebruik
van onze
uitgebreide service

NUTSSPAARBANK
Dorpsstraat Vorden

gouden schakelkettinkje, paar kleine bruine vingerhand
schoenen, zilveren armbandje met inscriptie 'Willy', 2
bankbiljetten, paar bruine herenhandschoenen, blauwe
kinedrmuts met witte streep, bruine herenhoed, rode
kinderfiets met witte spatborden, film in kassette, l
crème kinderjas met kap, gouden armband, turnpakje
en 2 sportschoenen in taj^pwarte dwergpoedel, Union
damesfiets, zwarte Empo^ro*enfiets

nadere Inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

ÊKÊ Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 nor
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 oor
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

SPORTRAAD
Zoals u wellicht onlangs reeds in Contact hebt
gelezen, heeft de gemeenteraad van Vorden op
27 maart jl. de 'verordening op de Sportraad'
vastgesteld. Zij deed dit konform een betreffend
voorstel van B&W. Om u een indruk te geven van
de inhoud van de verordening, laten wij nu dat
voorstel van B&W aan de Raad volgen. (Op deze
wijze krijgt u tevens een indruk van de procedure
zoals die voorafgaat aan de gemeenteraadsver-
gadering: de Raad beraadslaagt en beslist door-
gaans na een voorstel van B&W).

GEMEENTE VORDEN

Aan de Raad

Onderwerp: VERORDENING regelende
de taak, samenstelling en werkwijze van
de gemeentelijke SPORTRAAD

Zoals wij tijdens de begrotingsvergadering in de-
cember '72 reeds op vragen van sommige van uw
als van de kant van de Raad, is dikwijls de wen-
selijkheid van de instelling van een gemeentelijke
Sportraad naar voren gebracht.

Zoals wij tijdens de begrotingsvergadering in de-
cember '72 reeds op vragen van sommige van uw
leden antwoordden, konden en kunnen wij ons ver-
enigen met 't kreëren van een dergelijk instituut;
de belangrijkste reden hiervoor is onzes inziens
de omstandigheid dat moet worden getracht in
samenwerking met diverse groepen van onze be-
volking een leefbaar miljeu te handhaven, dan
wel op bepaalde terreinen een gunstig leefmiljeu
te scheppen: een sportraad kan op het vlak van
de lichamelijke oefening en sport voorzien in een
heden op dit terrein nog bestaand vakuum in de
verhouding bestuur-burger. Onderhavige verorde-
ning beoogt een middel te zijn om het doel . de
bevordering van de ontwikkeling tot een juiste
sportbeoefening, alsmede behartiging van de be-
langen van de binnen Vorden gevestigde en werk-
zame sportverenigingen - te bereiken.

De TAAK van de Sportraad, als omschreven in
de verordening, is tweeërlei (artikel 3):

1 Bevordering van de lichamelijke opvoeding en
de sport, zowel in- als buiten verenigingsver,
band
Bevordering van de voorlichting en de instruk-
tie op dit gebied
Bevordering van medische sportkeuringen en
Het, waar nodig, koördinerend en aktiverend
optreden op voormeld terrein
Met andere woorden een min of meer autonoom
werkterrein.

2 Advisering aan B&W óf op eigen initiatief óf
op verzoek, over:
Aanleg en beheer van gemeentelijke sportakko-
modaties
Het subsidieren van sportverenigingen en eve-
nementen
Alle andere zaken betreffende de lichamelijke
opvoeding en sport buiten schoolverband

De in dit kader van advisering te volgen proce-
dure zien wij als volgt (artikel 6):
Alvorens B&W beslissen of een voorstel aan de
Raad doen toekomen inzake de zojuist onder 2
genoemde onderwerpen, moet eerst advies worden
ingewonnen van de Sportraad; deze adviseert bin-
nen 2 maand na een betreffend verzoek, onder
vervallenverklaring van de adviseringsbevoegd-
heid, indien de gestelde termijn niet in acht wordt
genomen (tenzij B&W één maand uitstel verle-
nen).

Vervolgens beslissen B&W of brengen een prae-
advies uit aan de Raad, zulks met inachtneming
van en eventueel met kommentaar op het advies
van de Sportraad. Zonodig wordt tevens het ge.
voelen van de betreffende raadskommissie(s) in-
gewonnen.

De SAMENSTELLING van de Sportraad is om-
schreven in artikel 18:

één lid aan te wijzen door en uit het kollege
van B&W; deze is voorzitter van de Sportraad
en van het dagelijks bestuur ervan;
Twee leden aan te wijzen door en uit de ge-
meenteraad;
Vier afgevaardigden/leden van de verenigingen

De in dit kader te volgen procedure van benoe-
ming lijkt ons als volgt gewenst:
De besturen of dagelijks besturen der verenigin-
gen wijzen hun vertegenwoordiger (s) aan voor
de zgn. korporatie der verenigingen dit is de ple-
naire vergadering van de gezamenlijke bestuurs-
vertegenwoordigers; deze korporatie benoemt op
zijn beurt de (plv.) afgevaardigden in de Sport-
raad.
In de vergadering van de Sportraad hebben alle
leden één stem. De door het kollege van B&W aan
te wijzen sekretaris, zijnde tevens ambtenaar ter
sekretarie, verzorgt het sekretariaat van de sport-

raad en heeft in de vergaderingen van zowel de
Sportraad als het dagelijks bestuur een adviseren-
de stem (artikel 9): het voordeel van deze aan-
wijzingsbevoegdheid van B&W is vooral gelegen
in het goed-geoutilleerd zijn van de gemeente.
sekretarie en de ambtenaren.
De Sportraad kiest zelf een plaatsvervangend
voorzitter uit haar midden (bij voorkeur een ver-
tegenwoordiger van de verenigingen); deze vormt
tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur,
dat is belast met de voorbereiding van de ver-
gaderingen, het opstellen van een schema van de
werkzaamheden en de kontakten met het gemeen-
tebestuur (artikelen 11 en 7).
De vergaderingen van de Sportraad zijn in de
regel niet openbaar. Uitzonderingen op deze regel
zijn mogelijk volgens het bepaalde in de leden 2
en 3 van artikel 15

Artikel 16 lid l opent de mogelijkheid derden tot
de vergadering van de Sportraad toe te laten,
hierbij is voornamelijk gedacht aan deskundigen;
lid 2 van dit artikel ziet op de omstandigheden
dat ook anderen dan deskundigen (bv. een burger
raadslid of een bepaalde vereniging) hun mening
kunnen voorstaan in de vergadering van de Sport-
raad.

Artikel 18 tracht te voorkomen dat de leden van
de Sportraad in hun besluitvorming niet geheel
objektief staan in hun werkzaamheden voor deze
raad, doordat zij direkt of indirekt persoonlijk
belanghebbende zijn op het terrein van sportak-
komodaties. Tot zover een korte karakterschets
van de verordening op de Sportraad.

Resumerend kan naar onze mening, worden ge-
steld, dat de in Vorden gevestigde sportverenigin-
gen middels onderhavige verordening volop de ge-
legenheid wordt geboden haar belangen voor te
staan bij het gemeentebestuur, te weten én in de
Sportraad, én door advisering direkt aan het kol-
lege van B&W (en indirekt aan de gemeenteraad)
Wij stellen u voor tot vaststelling van voornoemde
verordening te besluiten.

De Sportkommissie (dit is de overkoepelende ver-
gadering van de Vordense sportverenigingen)
heeft zich in zijn bijeenkomst met ons kollege dd.
9 maart jl. volledig akkoord verklaard met de
inhoud der verordening en is gaarne bereid op
basis hiervan met het gemeentebestuur samen te
werken.
Vorden, 13 maart 1973

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de sekretaris, de burgemeester,
w.g. Drtjfhout w.g. Van Arkel

N.B. Als vertegenwoordigers van de gemeente
zijn aangewezen wethouder W. J. M. Gerritsen
(voorzitter) en de raadsleden J. Bosch en A. G.
Mennink.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdienst

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds J. H. Jansen (Bevestiging nieuwe lidmaten)
19 uur Gezamenlijke zangddienst onder leiding van ds
J. B. Kuhlemeier. Het Eefder Mannenkoor zingt

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds G. van Ziel van Bredevoort
19 uur Zangddienst in de hervormde kerk, voorganger
ds J. B. Kuhlemeier m.m.v. Het Eefder Mannenkoor
20 april: Goede Vrijdag
19 uur ds J. B. Kuhlemeier, Viering H. Avondmaal

CHRISTUS KONING KERK - DORP
Zaterdagavond om 5 uur Eucharistieviering en passie-
verhaal; zondag om 10 uur (crèche) Eucharistieviering
met palmprocessie en passieverhaal. 21 april om 20.00
uur Paaswake; 22 april om 10.30 uur Paasdienst

ANT. VAN PADUA KERK - KRANENBURG
Zaterdagavond om 19 uur Eucharistieviering en passie-
verhaal; zondag om 8 en 10 uur. Onder hoogmis palm-
processie en lijdensverhaal; 21 april om 22.00 uur de
Paaswake; 22 april om 8.30 uur en 10.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9. J 5 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

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

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

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

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

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

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Ar jan zoon van W. Wilgenhof en G. H. Velt-
kamp; Riet dochter van H. J. Groot Roessink en G. H.
A. Meijerink
Gehuwd: G. Bargeman en D. A. Bruil

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

KOERSELMAN CASSETTES



SUPERMARKT

DE BETUWE

Confiture jam
aardbeien

VAN 188 VOOR

Uit de slagerij
HAMBURGERS

3 stuks nu 148
H4CHEVLEES

300 gram 228
FIJNE VERSE WORST

500 gram 278
RUNDERSJOOFLAPPEN

500 grom 388
SAUCIJZEN

500 gram 278
RUNDERROLLADE heerlijk gekruid

500 gram

MALSE RIBLAPPEN

500 gram NU

488
538

150 gram GEBRADEN GEHAKT 79
150 gram TONGENWORST 89
150 gram HAMWORST 89
150 gram BOERENMETWORST 98

BESTEL VROEGTIJDIG

UW PAASROLLADE !

Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

VAN DE JUWEELBAKKER

Heerlijke slagroom chipolatasnit voor
Doos a 4 stuks tompoucen voor .....
zak a 5 stuks krentebollen van 1.09 voor .
Gesneden wit of bruin brood bijons

2.19
1.29

98
78

Herschi vruchten-

limonade

literfles 95

Elke 2e liter

69

Herschi

UP

literfles 85

Elke 2e fles

59

Literkruik

FRAMBOZEN-

BESSENWIJN

van 255 voor

198

Cheerio

ABRIKOZEN

WIJN

nu van 395 voor

189

Literfles

HALVAMEL

KOFFIBMELK

van 199 voor

189
VWMWvWMMMMMWWWWWV^^

D/T fS ONGEKEND !

Saroma «
Instant pudding
VANILLE- of FRAMBOZEN&LAAK nu van 42 voor

VWWWWMN^^

Heerlijk koekje!

MEDAILLON

MARGRIET of

VLINDERTJES

nu van 109 voor

85

Voor de jeugd

Zak vol Frisia

SPEKKEN

van 98 voor

79

Heerlijke

FRUIT

EITJES

per bakje nu

98

B.I.Z. ZAND-

GEBAKJES

per pak

van 115 voor

89

Heerlijk op brood

SPECULAAS

groot pak

van 123 voor

89

KEMT SHAMPOO
FLAKON VAN 255 VOOR

Diverse soorten

LANGENBERG

DROP grote zak

van 98 voor

89

Jamaica

RU M BONEN

bakje

van 156 voor

139

Groot pak

VENZ HAGEL

melk of puur

nu voor

139

Koopman s E IE R

pannekoekmeel

per pak

van 129 voor

98

Maggi

GROENTESOEP

2 zakjes

van 110 voor

98

VOOR EEN LUCHTIGE ROMIGE GARNERING

Toverslag topping
2 PAKJES NORMAAL 7.18 NU

Groente en Fruit
Donderdag
Panklare RAAPSTELEN 500 gram 98
Vrijdag

2 ZWARE KROPPEN SLA voor 59
Zaterdag:
BLANKE CHAMPIGNONS 200 gram

ZOETE HANDSINAASAPPELEN
75 stuks 198

GROTE HANDSINAASAPPELEN
per net 198

FIJNE BLOEDSINAASAPPELEN

per net 198
GRAPE FRUITS

7 stuks 179
FLINKE KOMKOMMER

per stuk 59
VERSE ANANAS

per stuk 198
Unox GROENTE of
TOM4TENSOEP per blik van 108 voor

Pak een paar blikken !
CHINESE SPERZIEBOONTJES van 99 v.

Ceftona Tissue

KEUKENROLLEN nu 2 voor

79
89

169
6x70 stuks Papieren

ZAKDOEKJES van 7 7 5 voor 89
Rof o 70 meter
ALUMINIUM FOLIE van 274 voor 159
Tonnetje SUNIL

ZEEPPOEDER normaal 76,30 nu 13.50



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis met de geboorte van
onze dochter en mijn zusje
RIET
Henk Groot Roessink
Gerry Groot Roessink.

Meyerink
Riek
Vorden, 7 april 1973
Het Hoge 62

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

Te koop ingekuilde mais
G. J. Schutte
Hengeloseweg 20 Vorden

Nog een paar 2e hands
schrijfmachines te Koop en
3 tafels elk 2% m lang
J. W. Klein Lebbink
Dorpsstraat 40a Vorden

Te koop aquarium afmeting
80x45x45 cm kompleet
en kuipstoelen van Simca
1000 Rally
Hiddink, 't Jebbink 34
Vorden

Te koop jonge konijnen
Vlaamse Reus
Rouwenhorst
Almenseweg 37 Vorden

Te koop drachtige r.b.
maal 18-4 a.d. telling
Gal 't Zwembad

Te koop ingekuilde mais
G. J. Onstenk Vorden
Holskampweg 5

Te koop prima sport
dames rijwiel m. remnaaf
Pr. Bernhardweg 8

Te koop z.g.a.n. dubbele
weidepomp Senior
35 gecreosoteerde palen 2.75
m lang en 2 ijzeren voeder-
bakken bij
A. F. J. Waarle
Stationsweg 14 Vorden

Te koop jonge konijnen
groot soort bij B. te Kamp
De Bongerd 26 Vorden
(plan Boonk)

Te koop dekrijpe B +
Groot Yorks beren en een
dragende BB zeug
D. Lettink Lieferinkweg 3
Vorden Tel. 05753-1526

Gevraagd MEISJE
in gezin met 4 kinderen
evt. halve dagen
Zaterdags vrij
FAM. KRAUS
Rhienderinklaan 19
Warnsveld
tel. na 5 uur 05750-9484

Voor:
Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SÏGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en grijs

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

«wwwwwwwwww^^

Zaterdag 14 april 1973 hopen

M. A. HELMIN K
en
G. M. HELMINK-STRAATMAJV

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.
Dat zij nog lang en gelukkig mogen leven
is de wens van kinderen en kleinkind

Vorden, april 1973
Eldersmaat 3

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30-16.30
uur in zaal Schoenaker, Kranenburg-Vorden

WVWWvWWWflWW*^^

Gezamenlijke Zangdienst
in de

Hervormde kerk
te Vorden op 15 april a.s.

Voorganger: ds J. B. Kuhlemeier

Organist: de heer G. van Schoonhoven

Medewerking van het Chr. Eefder Mannenkoor

AANVANG 7 UUR N.M.

NVV NKV CNV

Forumavond
Onderwerp:

Leven, Wonen en Werken
in de gemeente Vorden

DINSDAG 17 APRIL 1973

in zaal 't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

Aanvang 20.00 uur

Gevraagd

een net meisje
voor de huishouding of een werkster
voor halve dagen

Bogchelman
Nieuwstad 5 - Vordeu

SPECIALE AANBIEDING

Tijdelijk een

Brabantia

strijktafel
f29,95voor

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg Telefoon 1261

l

Huiswerkhulp
Voor leerling Ie klas Mavo zoeken wij iemand
die enkele malen per week het huiswerk kan over-
horen en toelichten. Het liefst hebben wij iemand
die ook in september met dit werk wil doorgaan
Voor nadere inlichtingen:

J. B. Bosman
Zutphenseweg 36 - Vorden Telefoon 2091

Cordina

VITRAGE
Een sieraad voor uw woning !

Uw dealer:

INTERIEURVERZORGING

Wim Polman
Vorden Warnsveld

Fles Halfvette MELK van 74 voor 59

Blik Unox Groente, Kippe of Tomatensoep 79

HAANTJES per kilo 318

3 pakken Spar MARGARINE 99

1 gesneden SPAR KOEK van 115 voor 98

Pot Spar AARDBEIENJAM van 120 voor 89

Familie baal CHIPS nu 79

150 gram SNIJWORST van 128 voor 108

Fles RANJA d f 2,95 kado!
Zie deze aanbieding in de winkel

200 gram SLAGERS LEVERWORST van 110 voor 89

2 badstof VAATDOEKJES van 238 voor 198

1% kg GOLDEN DELICIOUS 169

2 kg SINAASAPPELS 198

Doosje POETSWATTEN van 245 voor 125

REMMERS
SUPERMARKT

DE SPAR
KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Maandag 16 april a.s. is onze

verfwinkel de hele dag

gesloten
SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden - Telefoon 05752-156'!

Onze kantoren zijn op

Goede Vrijdag
20 april 1973
de gehele dag GESLOTEN

De avondzitting wordt verschoven naar donderdag
19 april

Amro-bank
Nutsspaarbank

Rabobank Kranenburg

Rabobank Vorden

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat in verband met herstratingswerk-
zaamheden, de Baakseweg bij gedeelten zal wor-
den afgesloten tussen 16 april en 15 juni a.s. of
zoveel langer of korter als in verband met de
werkzaamheden noodzakelijk is.

Begonnen wordt met het wegvak tussen de Kruis-
dijk en de grens van de gemeente Warnsveld,
terwijl vervolgens het gedeelte vanaf de Kruisdijk
richting Vorden aan de beurt komt.

De wegomleggingen zullen door borden worden
aangegeven

Vorden, april 1973

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

De burgemeester,
Van Arkel

De sekretaris,
Drijfhout

UJQMI heet onder de laaiende Griekse
zon het dagelijks brood. Onas-
sis krijgt het krentenbrood en de
kolonels kadetten. Maar voor de

andere Grieken blijft er keus genoeg bij hun Echte Bakker. Die
heeft dan zijn Nederlandse weerga in een broodvirtuoos, die elke
dag weer opnieuw voor ovenwonderen zorgt. En daar is geen
woord Grieks bij!

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELBVK
de nieuwste creaties binnen.
U kunt het zelf ook zien

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

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK Is ook onze kollektie

Comp/èfs en
4vond/aponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-122, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

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

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis 'in de

omgeving /

Blaupunkt-Greatz-Nordmende r A DDCr^CVfpl T\
radio en televisie

Koop bij de man, die ook repareren kan ! Ook voor kleurentelevisie vooraan m service . vooraan in techniek Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 3813



voopjaaRsexpositie
wonen»

m kasteel voRöen
een unieke qeleqenheiö om te genieten van nieuwe wooniöeeen
in een histouische omcjevinq

Rustieke kasten tapijten
Bankstellen qoRöijnstoffen
fauteuils etc. etc.

Q U1C K sportschoenen
a// over the worldl

is een begrip in de gehele wereld
De vraag naar QUICK SPORTSCHOENEN stügt voortdurend

Daarom zyn in alle produktie-afdelingen nog vele plaatsen vrjj
voor:

MANNELIJKE EN VROUWELIJKE

MEDEWERKERS
fof 45 jaar

W\j bieden u: VAST WERK

GOEDE VERDIENSTEN

GOEDE SOCIALE VOORZIENINGEN

WINSTDELING

MOGELIJKHEDEN TOT TARIEFWERK

Inlichtingen kunt u verkregen dagelijks aan de fabriek

QUICK SPORTSCHOENFABRIEK B.V.
Hen ge/o G/d - Telefoon 05753-1717•// OY»r the world!

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

Geopend: 23 april (Tweede Paasdag) 1040-17.00 uur

24 april tot en met 28 april 14TC)-22.00 uur

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

wim polman
voRöen -

Overhemden reparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
Wekelijks te koop gevraagd
zvvaro stierkalveren
voor onze mesteryen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

VWWWVWAVWWYWVWStaV^

Te koop roodbont
vaarskalf bij Winkelman
E 82 Hengelo Gld.

Voor uw
drukwerk

Drukker/j Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

HENGELO (GLD)

a.s. zondag

Muziek:
Sang und Klang

3 bars vol gezelligheid

Een scheepskok met woonplaats Rosmalen
Xreegvan z'n kombuis plots de balen.

En eenmaal weer thuis
Rende hij naar't fornuis

Om op aardgas z'n scha in te halen.

Waar kunt u alles te weten komen over koken op aardgas?
Natuurlijk bij:

N.V. "GAMOG"

Gasmaatschappij Gelderland

Bolwerksweg 35 - Zutphen - Telefoon 05750-2441 Afdeling voorlichting

NOG NOOIT WAS ONZE KOLLEKTÏE

Zo groot - Zo modieus
Zo voordelig
DAMES AFDELING:

WEVENIT MANTELS vanaf f 139,50
ZOMERMANTELS vanaf f 117,50
REGENMANTELS vanaf f 69,50
BLAZERS (alle kleuren) vanaf f 85,—
JAPONNEN (dit seizoen) vanaf f 32,50
Enorme sortering PANTALONS, ROKKEN, BLOUSES
SPENCERS etc.
Weer in voorraad:
SALOPETTES maat 36-44 in diverse streepdessins

KINDER AFDELING:
DENIM PAKKEN vanaf f 48,—
JURKJES vanaf f 11,95
JACKETS (Speciale aanbieding) vanaf f 17.50
ROKJES - TRUITJES - BROEKEN - BLOUSES
SPENCERS - SALOPETTES (tuinbroeken)

HEREN AFDELING:
HERENKOSTUUMS alle maten voorradig v.a. f 165,—
KOLBERTS en BLAZERS vanaf f 89,50
Modieuze en klassieke PANTALONS vanaf ... f 39,50
SUEDE JASSEN - REGENCOATS en JACKETS

Speciale aanbieding l

Spijkerbroeken
f 22,50

in denim en srubbed denim

alle maten nu

Goede Vrijdag tot 6 uur open Donderdag 19 april koopavond

Modemagazijn

TEUNISSEN - Ruurlo

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

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

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Wegens ongeval van

Mevrouw te Paske
O.B.M. VORDEN

Boodschappen voor verzekeringen naar:

O.B.M. Aalten
Telefoon 05437-2788

Adverteer steeds in Contact!

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlek naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879
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Langes de weg
Lentemaond 1973

'Als men verre reizen doet dan kan men veel verhalen'
ston der vrogger al in et schoolbuuksken. Maor of dat
altied uutkump wet ik nog niet zoo vaste. Natuurluk
is et wel goed um es wat wieter van huus te gaon um
wat gewaar te wodden, maor dan mo'j toch wel wetten
waor a'j hen wilt en wa'j gaot zien. Anders kuj net
zoo goed de fletse pakken en blieven in de streek waor
bunt dan heur en zie'j ook altied wel wat.

Gisteren zag ik nog een jonk wiefken dat met et huus
an et opvarven was. Der kwam meer volk langes maor
zie kek niet op of umme. Zie had alle andach bi'j eur
wark. Dat ze et huus van binnen opknappen hek wel
es eerder ezien, maor vrouwluu die buuten an et schil-
deren bunt, dat zie'j niet vake. Maor at ze de tied der
veur hebt is et toch een goed ding. De huur geet al
maor de hoogte in en toch brao'jt der veur de huurbaas
niet vuile vet uut. Wat kost et um niet at hi'j de boel
liet schilderen!

En now kunt ze wel gaon spekken op vergaderingen of
onder mekare, et wod der niks anders van. En daor-
umme is et mooi at ze mekare op zo'n maniere wat
integen komt. Een ende wieter trof ik een olde kennis
an. Hie het ook de tied net as ik. Toen wi'j effen met
mekare stonnen te praoten kwam der een jongen an-
fietsen, heel alleene en toch kow um heuren praoten.
Hie kwam kotterbie. Et was net of e een stuk papier
in de hande had en maor praoten tegen gin mense!
Toen e vlak bi'j ons was kek e weer effen op zin brief-
ken en dan onze kante uut met oogen die niks schenen
te zien. En duudeluk kow um heuren zeggen: 'Ambu-
lante zaken zjjn zaken die verplaatst zijn of verplaatst
kunnen worden!' Hie gin langes ons hen maor kek niet
op ziet. Effen wieter zei e weer et zelfde. 'Ambulante
zaken . ..'
Wi'j kekken um nog effen noa. Wat is dat toch, wat
zeg e toch, vroeg mien kennis. Ik denke dat den veur
een of ander diploma leert, en mot wetten wat 'ambu-
lante zaken' bunt zei ik. At ze praot van een ambulan-
te woning is dat een woonwagen en een hoefsmid die
met een auto rondgeet hef een ambulante werkplaatse.
Hie mot et maor wetten at ze et um vraogt. En at e
et niet wet? Dan geet et um niet bes, tenminste met
et examen niet!

I'j mot maor zoo rekkenen: wi'j hebt in onze jonge
tied ook onze kruuskes motten dragen, achteraf vake
heel onneudig en de jongens van tegenwoordig geet et
al net zoo! Wi'j mot maor gleuven dat et wel argens
goed veur zal wezen. Mien kennis schudden effen met
zin heufd; hi'j kan zin tied niet meer goed bi'jhollen.
Toen ging e weer an zin wark en ik peddelen wieter.
Der was niet vuile volk op de weg. Achter mien heuren
ik een vrouwenstemme, et klonk een betjen ruzieachtig
en dan ging der een jongensstemmeken tegen in.
Zie fietsten harder as ikke, toen ze mien veurbi'j gingen
zei e effen goeiendag. Et jungsken zat bi'j heur achter-
op en heel een tasse vast. Et lek mien toe dat e leluk
kek, en hi'j zei niks. Een entjen wieter begon e weer.
Hi'j stok de tasse van zich af en zei: 'Ik laot de tasse
vallen'! A'j toch et hat hebt! zei de moeder en toe kwam
der nog vullemeer. Wat ze eur lieveling allemaole be-
laoven konk niet meer verstaon, et zol wel niet vuile
moois wezen! Et jungsken hef de tasse tenminste maor
bi'j zich ehollen
A'j een betjen rondfietst, luustert en kiekt vilt der ook
al heel wat te vetellen. . d'n Oom

Jeugdsoos Vjoe
48 UUR NON-STOP GRAMMOFOONPLATEN-
PROGRAMMA
Op vrijdagavond 13 april gaat er in Vorden een unieke aktie
van start. Om 20.00 uur zal dan initiatiefnemer Jan Meys
achter de knoppen van de geluidinstallatie van Jeugdsoos
Vjoe plaats nemen om dan zaterdagmorgen 14 april om 8.00
uur te worden afgelost door B. Mombarg. Deze draait op
zijn beurt 12 uur achtereen tot 's avonds de populaire top 20
presentator Erik Koning de mikrofoon van hem overneemt.
De laatste 12 uren zullen tenslotte worden volgemaakt door
Willem de Peuk (Wim Eyerkamp).
Gedurende deze 48 uur zullen de d.j.'s worden verzorgd
door Jan en Joop Golstein. Joop zal zorgdragen voor de
geluidsinstallatie en alle eventuele technische bijkomstighe-
den, terwijl zijn neef Jan Golstein voor de versterking van
de inwendige mens zal zorgen. Gedurende de gehele show
zullen bestuursleden van de Jeugdsoos Vjoe aanwezig zijn.

WAAROM DIT IDEE ?
Begin maart kwam één der deelnemers van de stichting
Jeugdsociëteit bij het bestuur om een affiche te mogen op-
hangen in het kader van de R.K. vastenaktie „Samen bou-
wen-Hoog tijd". Van het één kwam het ander en zo stelde
Jan Meys enkele dagen later voor om 48 uur platen te
draaien t.b.v. deze vastenaktie.

Het bestuur van de Jeugdsoos nam dit voorstel eerst in be-
raad en besloot toen haar goedkeuring te geven aan het plan
maar wilde wel een kleine wijziging zien in de hele opzet.
Wanneer men nl. een aktie gaat steunen (hoe nuttig die ook
is) die uitgaat van een bepaald kerkgenootschap dan gebeu-
ren er in Vorden meestal twee dingen. Of de mensen voelen
er zich niet bij betrokken omdat het betreffende land zo ver
is, omdat het vaak om een grote landelijke aktie gaat, of de
Jeugdsoos loopt het risiko in een bepaalde hoek gezet te
worden omdat zij een bepaald kerkgenootschap zou steunen,
aldus de mening van het dagelijks bestuur van Vjoe. Het be-
stuur wilde daarom wel aan de aktie deelnemen maar dan
aan een aktie die een interkerkelijk karakter draagt.

VOOR JAN EN RIA LENSELINK IN PERZIE
In samenwerking met ds. J. C. Krajenbrink kwam men toen
op het idee iets te doen voor een Vordenaar die in de
missie of het ontwikkelingswerk zit. Zo viel het oog op
Jan Lenselink die samen met zijn vrouw Ria in Perzië zit.
Hij zit daar op een boerderij waar allemaal blinde jongelui
zijn ondergebracht. Deze jongens en meisjes worden op deze
boerderij allerlei dingen geleerd zodat ij na afloop van hun
begeleidingstijd op de blindenboerderij zelf eenvoudige agra-
rische arbeid kunnen verrichten, wat in dit land zeer be-
langrijk is.
Toen het bestuur van Vjoe van de ouders van Jan Lenselink

nog te horen kreeg dat de leeftijd van deze jongelui varieer-
de van 17 tot 22 jaar, stond het besluit vast. Is er een mooier
projekt denkbaar dan om zelf als gezonde jongelui mensen
die nog aan het begin van hun toekomst staan, kameraden
in een andere wereld te kunnen helpen? aldus de redenatie
van Vjoe.
De jeugd van Vorden zet zich dus in voor de blinde vrien-
den in Ishafan (Perzië). Zo werd het projekt „Jeugdsoos
Vjoe voor blinde vrienden op de boerdreij van Jan Lense-
link" geboren.

HOE KAN MEN MEEWERKEN

De Vordense bevolking kan op eenvoudige wijze meewer-
ken door bv. voor elk uur dat in het Jeugdcentrum „ge-
draaid" wordt, een bedrag toe te zeggen bv. een gulden of
een kwartje. Dezer dagen komt men met een zgn. inteken-
lijst bij de plaatselijke bevolking. Men kan ook gewoon geld
geven of over laten schrijven bij de Raiffeisenbank Vorden
t.n.v. „Projekt Jeugdsoos Vjoe voor blindenwerk in Perzië".
Het bestuur van Vjoe hoopt dat vele Vordenaren deze aktie
zullen steunen.

KPO
Op de maandelijkse bijeenkomst van de KPO afdeling Kra-
nenburg-Vorden was ditmaal de bekende mevrouw Wiegman
van hotel De Waag uit Doesburg te gast. Heel handig en
vlug demonstreerde zij voor de in grote getale opgekomen
dames in zaal Schoenaker hoe recepten worden klaarge-
maakt, hoe men kip smakelijk en verzorgd op tafel kan
brengen en hoe gerechten met vlees, visragout, rijst me
kerrie, kip met mosterdsaus zo kunnen worden bereid dat
het water langs de tanden loopt.
Uiteraard mochten de dames de bereide spijzen op smaak
proeven en keuren. Ook de kruidenboter bleek voortreffelijk
Mevrouw Wiegman, die de scepter zwaait in de keuken van
hotel De Waag, kreeg een spontaan applaus voor haar kook-
kunst en de handige tips.
De voorzitster deelde nog mede dat de voorbereidingen voor
het jaarlijkse reisje in mei al vergevorderd zijn. Op 17 april
a.s. zal er in zaal Schoenaker weer een aktuele avond wor-
den gehouden.

Touwtrekken
Eerste bondstournooi in Eibergen

25 ploegen hebben op het Ie bondstournooi dat zondag
in Eibergen werd gehouden in uiterste spanning elkaar
op felle sportieve w^jze bestreden. Het Eibergse team
uit de 720 B klasse oogstte op eigen bodem de hoogste
lauweren en werd ongeslagen winnaar. Ook Heure uit
Boruculo, Okia uit Holten, Vorden in de 560 kg en de
jeugdploeg van EHTC uit Eerbeek waren in uitstekende
konditie en wonnen de meeste punten, waardoor zij een
fraaie uitgangspositie hebben voor de nieuwe kompetitie
van de NTB.
De organiserende verenigingen Jong Gelre uit Eibergen
had de beschikking gekregen over het oude sportterrein
dat ideaal bleek voor de ruim 24 ploegen en de vele hon-
derden kijklustigen. Scheidsrechters waren de heren Te
Vaanholt uit Diepenheim, Vruggink uit Holten, Nijen-
huis uit Hengelo Gld en als hoofdscheidsrechter de heer
Oortgiezen uit Laren. De jury werd gevormd door de
dames D. en H. Smeenk die de meer dan 50 wedstrijden
in harmonieus samenspel m^fede NTB arbiters op vlotte
wijze jureerden, waardoor iBRi tegen 4 uur de balans
kon opmaken.

HEURE OPPERMACHTIG
In de belangrijke 720 kg A klasse vormde de Ie ontmoe-
ting tussen de eeuwige ri\^^i Heure en Bekveld uit
Hengelo Gld weer de hoofoBnotel van de middag.
Heure kwam bijzonder sterk voor de dag en trok de
Hengelose boys beide keren over de streep. Warken
eindigde eervol als 3e terwijl Jonge Kracht uit Meddo
en Zieuwent in de achterste gelederen streden.
Het achttal van Eibergen toonde in de 720 B over een
superieure ploeg te beschikken, Twee keer moest men
een puntje laten schieten tegen Vorden en EHTC. Niet.
temin werd men eerste terwijl Vorden zich op de 2e
plaats nestelde. De Beltrumse Bizons, Buurse, EHTC
en Noordijk deden weinig voor elkaar onder.
In de 720 C klasse was Okia uit Holten over alle linies
sterker en won overtuigend en ongeslagen met 12 pun-
ten. Noordijk was goed voor een 2e plaats, waarna En-
ter, EHTC en Buurse volgden.

VORDEN IN 560 KG KLASSE
Vorden dat verleden jaar kampioen werd in de licht-
gewichtklasse, was ook nu weer bijzonder strijdlustig
en geen der tegenstanders lukte het de mannen van
Knoef de punten afhandig te maken. Bekveld sneuvelde
tegen de Vordenaren en werd runner up met 6 punten
EHTC moest zich met een 3e plaats tevreden stellen.
Bij de jeugd ging de overwinningskrans naar het Eer-
beekse EHTC dat 8 punten verwierf, gevolgd door Bek-
veld met 7 punten, Ketels en Vorden dat alle wedstrijden
verloor.

De eindstanden werden:
720 A. l Heure, 2 Bekveld, 3 Warken, 4 Jonge Kracht
Meddo, 5 Ketels

720 B: l Eibergen, 2 Vorden 3 Bizons, 4 Buurse en
Noordijk 5 EHTC
720 C: l Okia Holten, 2 Noordijk, 3 Enter, 4 EHTC
5 Buurse
560 kg klasse: l Vorden, 2 Bekveld, 3 EHTC 4 Ketels
Jeugdklasse: l EHTC, Bekveld, 3 Ketels, 4 Vorden

NIEUWS VAN

DE KERKEN

De leiding van de zondagsschool in het dorp verzoekt
ons mee te delen, dat a.s. zondag 15 april (Palmzondag)
de zondagsschool begint om 9 uur. Bij uitzondering dit
keer voor de kerkdienst uit. Ouders worden hierop at-
tent gemaakt. De zondagsschool eindigt om ongeveer
9.45 uur. De kinderen komen dus vroeger thuis, dan
andere zondagen. Samen gaan de kinderen in de school
op 't Hoge liederen inzingen voor de Paasjubel in de
hervormde kerk op Ie paasdag 8.30 uur. Alle kinderen
worden daarom verwach^L

Op 15 april wordt in de hervormde kerk te Vorden een
gezamenlijke zangddienst gehouden, welke om 7 uur
begint en die geleid zal worden door ds Kuhlemeier.
Aan deze dienst zou een koor uit Engeland meewerken
doch helaas heeft dit kooraf gemeld. Het Eefder Man-
nenkoor (ong. 80 man) z^Bu haar plaats innemen. Het
vorig jaar is dit koor ook InVorden geweest en iedereen
was toen vol lof. Wij hopen dat velen deze dienst zullen
meemaken. Voor verdere bizonderheden verwijzen wij u
naar de advertentie in Contact

Uitvoering
Naar wij vernemen houdt de chr. muziekvereniging
Sursum Corda haar jaarlijkse uitvoering in het Jeugd-
centrum. Op die avonden zal het ontwerp uniform voor
het opgerichte majorette korps te bezichtigen zijn. Ook
zal de muziekvereniging en het tamboerkorps haar
kunnen tonen. Het 2e gedeelte wordt verzorgd door de
bekende groep Holtens Toneel COC. Het belooft een
fijne avond te worden! Komt allen. Zie advertentie

Bijeenkomst
De vakcentrales van de gemeente Vorden CNV, NW en
NKV zullen op dinsdag 17 april a.s. een grote forumavond
beleggen onder de titel „leven, wonen en werken in de ge-
meente Vorden". Deze avond wordt gehouden in de zaal
van 't Wapen van Vorden.
Leven, wonen en werken heeft te maken met het welzijn,
de leefbaarheid in de dagelijkse omgeving. Wat kan men

Kampioenen l
Het was zondag bij de w Vorden flink feest want zowel
Vorden 2 als Vorden 5 werd kampioen. Dankzij een
ongelukkige 1-0 nederlaag tegen Lochem zag Eibergen
zich verleden week het kampioenschap ontgaan. Een
beslissingswedstrijd tegen Vorden 2 moest nu uitmaken
wie kampioen werd. Vorden won deze wedstrijd op iet-

wat gelukkige wijze met 1-0. Een hard schot van Karel
Nieuwenhuis werd namelijk van richting veranderd,
zodat de Eibergen keeper kansloos was.

Vorden 5 speelde zondagmorgen tegen AZC 5. De be-
zoekers namen na ruim 20 minuten de leiding doch
Rothman bepaalde de ruststand op 1-1. In de 2e helft
nam Vorden een 4-1 voorsprong door doelpunten van
Pardijs, Oplaat en Velhorst. Uit een strafschop werd
de eindstand op 4-2 bepaald.

hier samen van maken? Na een korte inleiding over dit
onderwerp zal een forum vragen uit de zaal beantwoorden.
In dit forum hebben zitting de heren G. J. Bannink, loco-
burgemeester van Vorden; L. van de Broek, voorzitter van
de woningbouwvereniging Thuis Best; J. Blok, konsulent
voor de samenlevingsopbouw in Oost-Gelderland; P. de
Vries, hoofd afdeling sociale zaken van de gemeente Vor-
den; N. Reehorst, vertegenwoordiger GAB te Zutphen; A.
Polman, vertegenwoordiger Vordense middenstand; P. Grund
distriktsbestuurder van het CNV en J. Broens, distriktsbe-
stuurder van het NW. De vergadering is openbaar.

Dammen
Doordat Ter Beest onverwacht remise speelde tegen Eskes
werd H. Scheffer onbereikbaar voor hem. Zodoende won
Scheffer het huisdamtoernooi van DCV. Hij kwam evenals
vorig jaar weer in het bezit van een prachtige beker.
Voor de onderlinge kompetitie van DCV werden de volgen-
de wedstrijden gespeeld: Wansink-Heuvink 0-2; Heuvink-
Hoenink 2-0; Oukes-W. Wassink 0-2; Esselink-Offereins 2-0;
Nijenhuis-Harmsma 2-0; Rossel-Klein Kranenbarg 0-2; Van
Dijk-Grotenhuis ten Harkel 0-2; Wansink-Sloetjes 2-0; Breu-
ker-Harmsma 0-2; Wentink-Lamers jr 2-0.

N.K. V.
BOUWVAKARBEIDERS

Verzilvering van vakantiebonnen
feestdagen op vrijdag 13 april van
19.00 tot 21.00 uur
Zomerinwisseling is op 18 mei

Plaatselijke vertegenwoordiger:
SMIDSSTRAAT 10 - VORDEN

SOLA CASSETTE
6 persoons 40-delig model Piësta
van 443,- voor

f 295,-

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

6 roestvrijstalen

EIERDOPJES OP VOET
van 12,95 voor

f6,95

Roerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

AANBIEDING!

Duster
schorten
in de maten M-(-L
geheel gebloemd, prima afwerking
normaal 16,50 Nu een extra prijs

f9,95

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

Door aanschaf van hypermoderne

slijpmachine
voor uw motorgazonmaaiers of
handmaaiers kunnen wij beter en
sneller uw machine slflpen!

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg Telefoon 1261

FRUIT IS GEZOND l

Profiteer nu nog.'
Zaterdag 14-4 laatste verkoop

GOLDEN DELICIOUS

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

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

Fruitteeltbedrijt

MEDLER



Belangrijke mededeling
Ingaande 24 april a.s. zal de RODE ZD zegel worden

vervangen door een

GROENE ZD ZEGEL
De rode ZD zegels blijven hun geldigheid behouden

t.m. 30 juni 1973

De gei. ZD winkeliers

.speciaal voor u
gereserveerd

Herenkolbert
in tweed, tricot en corduroy

vanaf f 89,-

BIJPASSENDE

Pantalon
in klassiek en modern

f 59,50 f 45,50 f 32,50

RAADHUISSTR.. VORDEN

SPECIAAL VOOR U !!

Woensdagmiddag 18 april om 14.00 uur is er markt
in plaats van Goede Vrijdag

OOK WIJ STAAN HIER MET

een grote sortering

voor de a.s. paasdagen
PAASEIEREN - CHOCOLADE . SUIKERWERKEN

KOEKEN - CAKE - KRENTEBROOD - KOEKJES enz.

Voordelige aanbiedingen - Speciale prijzen

T. W. BRETHOUWER
AALTEN

Vordense Winkeliers
Vereniging

WINKELSLUITING
ZON- EN FEESTDAGEN

GOEDE VRIJDAG

donderdag 19 april koopavond t.m. 9 uur

Goede Vrijdag 20 april t.m. 6 uur open

Adverteer

in dit

blad

T.A.O. toneelvereniging
WILDENBORCH

Ja, het kan nog, morgen en over-
morgen is onze
JUBILEUM-UITVOERING

Wij brengen voor u het zeer boeiende
spel

'Om de Kcrra's Hoeve'

Gun uzelf deze spannende avond
Tot ziens in de Kapel te Wildenborch
om half acht

NEEM UW BUREN OOK MEE,
ZIJ WILLEN ER OOK GRAAG NAAR TOE!

Met grote vreugde geven
wij kennis van de
geboorte van ons zoontje
JELLE HENDRIK PIETER
(JELLE)
W. Klein Kranenbarg
D. Klein Kranenbar»-

Leupens
Vorden, 10 april 1973
Het Gulik 13
Tijdelijk adres: Wilhelmina-
ziekenhuis, Doetinchem

Hierbij betuigen wij u onze
hartelijke dank voor de vele
belangstelling, felicitaties,
bloemen en kadoos ter ge-
legenheid van ons huwelijk
ontvangen
Grrrit en Toos Bargeman
Vorden, april 1973
Margrietlaan 11

SCHRIJFMACHINES
Speciale aanbieding!
Remington Envoy
van 198 voor f 148,-
Remington Rivièra
van 198 Voor f 162,-
Royal Signet
van 231 voor f 189,-
Remington 2000
met tabulator
van 315 voor f 235,-
Alles inklusief btw
Kantoormachinehandel

Ten Have - Lochem
Walderstraat 8 - Lochem
Telefoon 05730-16G7

Te koop 150 a 200 jon
hennen 12 weken oud
(ook in kleine aantallen i
L. Groot Brainel
Wiersserbro.-lcw. l te' 6639

Te koop eetaardappc'cn
Surprise, kleine maat
Maalderink, Vorden
Nieuwstad 44 N

Te koop jonge konijnen
groot soort bij
Woltering, 't Hoge 27

Te koop een dwergbok bij
A. J. Zweverink, Warnsveld
Holtmaatweg l, Leesten

Plant nu
VOORJAARS
BLOEMBOLLEN !

Dahlia's
Gladiolen
Begonia's enz.

Bloemisterij
'hmezicht

Nieuwstad 57 - Vorden

Te koop partij golfplaten *
B. Toonk
Schuttestraat 20 Vorden

'koop l studiepiano
vloerkleed groot model en
ouderwetse koperen kruiken
ouderwets hoekstoeltje met
rieten zitting bij Visser
Julianalaan 34, tel. 1670

Slof-in-mode
vanaf 28

f32.95

GARANT SCHOENEN

Wullink
vooraan in

schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

VOETBALVERENIGING

Vorden
INSPANNING -
ONTSPANNING
Geeft u op als lid!

De aktieve leden kunnen zich voor
l MEI a.s. schriftelijk opgeven aan
SEKRETARIS H. EMSBROEK
Groene weg l, Vorden

met opgaaf van voornaam, achter-
naam, adres, geboortedatum en huis-
arts

Tevens vermelden of u voor de zaterdag of de
zondag afdeling beschikbaar bent

P.S. met pasfoto Het bestuur

Onze beste korfbal-
teams vinden de mand
op ADIDAS-schoenen.
(misschien zijn ze
daarom wel de besten)

Ook voor uw trainingspakken,
sportbroekjes, ballen, tassen,
zaal- en trainingsschoenen, en
spikes.

Alleen echt hiet de drie strepen

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

SIMCA1301
Zeer fraaie reis- en familiewagen. Door
combinatie van tijdloze begrippen als

als elegance, economisch gebruik en
comfort is de 1301 Special op en top

representatief.

71

Autobedrijf
TRAGTTR
Zutphenseweg 95 - Vorden

Telefoon 05752-1256 A
SIMCA

Uitvoering
der Christelijke Muziekvereniging

Sursuni Corda
op vrijdag 13 april en zaterdag 14
april a.s. in het Jeugdcentrum
Aanvang half acht

PROGRAMMA:

Optreden muziekvereniging
Optreden tamboerkorps
Show ontwerp uniform
Majorette korps

NA DE PAUZE

optreden Holtens Toneel

met het blijspel
'UK ZEEUWSE (iOUVERNANTE'

Komt allen! Gratis toegang!

elektricien

Motor
gazonmaaiers

\TCO . Sl'FFOLK - ( i l TBROI)
L A W IV BOY - (J t ALCAST
Grote sortering - Inruil mogelijk

Koopt ze bij de man
die ze ook repareren kan l

FA GEBR. BARENDSEN
Telefoon 1261

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

Ruurloseweg 35 - Telefoon 1523

De weekmarkt van
Goede Vrijdag 20 april

wordt nu gehouden op

woensdagmiddag

18 april
AANVANG 14.00 UUR De marktkommissie

Meisje
Ga je de school verlaten en zoek je
een leuke baan, kom dan eens inlich-
tingen vragen (b.v. in de paas-
vakantie) bij:

Confectiebedrijf Lammers

Wij hebben een klein gezellig atelier waar we
japonnen maken, waar je veel kunt leren en waar
je bovendien goed verdient

CONFECTIEBEDRIJF

I.AMMERS
Raadhuisstraat 18 - Vorden

Een ei
hoort er bij l

Voor groot en klein

ENORME SORTERING

vanaf f 0,40 tot f 83,-

Maak nu uw keus!

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart



Schoenenhuis
Jansen

Speciale aanbieding !

Grote porti/

rubberlaarzen
nmt.ea 21 t .m. 42 in wit en zwart

f 5,50 f 6,50 f 7,50
Zolang de voorraad strekt bij

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Weekend aanbieding!
Acryl

meisjes vesten
leuke modellen

in diverse maten en kleuren

nu f 14,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ZOJUIST ONTVANGEN

BRUIN

lage
herenschoen

met sterke rubberzooi nu slechts

f 29,95
WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Cordina

VITRAGES
Het visitekaartje van uw woning !

Uw dealer:

INTERIEURVERZORGING

Wim Polman
Vorden Warnsveld

VRIJDAG EN ZATERDAG

Premiere
Grcrnd-Marn/er foarf
IETS NIEUWS!

Moet u beslist geproefd hebben

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Cordina
VITRAGES
Voor u
die kwaliteit- en prijsbewust is

Uw dealer:
INTERIEURVERZORGING

Vorden Warnsveld

Eet smakelijk
Met ons
Gelders Tarwe
Uw dagelijks brood moet een gezond
voedsel bij uitstek zijn

PASAN is de natuurlijke grondstof op basis van
tarwe-eiwitten waarmee wij 'Gelders Tarwe'
bakken

VAN

Telefoon 1384

Reklame deze week:
Gebakstuk . f2,70

Iedere vrijdagmaBcen weekmarkt
Jeugdsooa open •ere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond

Vrfldagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen by pick-
nickplaata Wildenborchseweg

Kinderkantortj elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub In hotel
Bakker

Elke woensdagavond in het Jeugdcentrum
Badmintonclub
Ie woensdag van de maand klachtenavond
NW

Vrijdagavonds van 6.30-7.30 uur gevorderden
Nutsmelodicaclub

Zaterdagmorgens van 10 tot 10.45 uur begin-
nelingen blokfluit; 10.45-11.30 uur gevorder-
den blokfluit; 11.30-12.30 uur beginnelingen
melodica

13 april Muziekuitvoering Sursum Corda Jeugdcentr.
13 14 en 15 april Non stop Jeugdsoos 48 uur in

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

prov. kulturele wedstrijd in zaal De Klok te
Dieren

14 april Muziekuitvoering Sursum Corda Jeugdcentr.
15 april Zangddienst Hervormde kerk
16 april Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
16 apr. Jaarverg. De Snoekbaars te Vorden
17 april Ledenvergadering KPO

17 april Jaarvergadering NCVB
18 april Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit
18 april Hervormde vrouwengroep dorp
18 april Hervormde Vrouwengroep Linde
19 april Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
23 april Meubel en Tapijtshow fa Helmink
28 april Jong Gelre landelijke kulturele wedstrijd in

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

15 mei Ijzing NCVB
19 mei Nat. volleybaltournooi op het gem.

sportpark, van volleybalver. Dash
26 mei Openbare les Nutsblokfluit- en melodica-

club in het Jeugdcentrum
3 juni Jong Gelre Ringvoetbalkompetitie
7 juni Jong Gelre Ringzwemwedstrijden
9 juni Jong Gelre Ringsportdag

20-23 ju. Avondvierdaagse Vorden

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

DAMES PULLOVERS
korte mouw, modekleuren

f 72,95

DAMES VESTEN
lang model, vanaf

f 25,90

KINDER PULLOVERS
korte mouw, modekleuren
f8,50
met kleine stijging per maat

SCHOOLDERMAN
Raadhuisstraat - Vorden'

l

Voetbalvereniging Vorden
dankt ,een ieder die bijgedragen heeft
ten bate van de verlichting en voor
het onderbrengen van onze
jeugdafdeling

TENNIS EN BADMINTON
Rackets
Schoenen
Ballen
Dames-
en herenshorts
in terlenka,
helanca en
katoen

Wapen- en Sporthandel

AAartens
Zutphenseweg - Vorden

Voor drukwerken
13 u j JflQA Briefpapieren

Doorschrijf systemen

Toegangs bewijzen

Loonstaten

Raambiljetten

Rekeningen

Convocaties, enz. enz.

Orderbloks

Alsmede alle
. • •

familiedrukwerken
Gaat u natuurlijk
naar het goedkoopste adres:

Drukkerij Weevers b.v
Nieuwstad 12 - Vorden

Gedichten uit de bundel

"Uut de olde doos'
Spinazie, van een dag d'r veur
En ok de schaal met bonen
Waren wel goed, mor konnen niet,
Die feest'lijke anblik tonen.

Moe, die et laatst an taofel kwam
De juskom neer wol zetten
Kek naor de sla en vroeg an Dien
Wat krie'w dan now te etten?

Dien tonen trots de schaal met sla
Dacht, dat moe eur zol roemen
Mor zi'j schoot dav'rend in de lach
,,Dat . . . bunt . . . de ... Golds . .

Golds . .bloemen!!!'

D'r ging een schilder, speurend deur et veld,
met d'ogen tastend naor de mooiste plekskes
d'r ston een schriever an de havenkant
te luust'ren naor simpele gesprekskes
een beeldhouwer in zwaor gepeins verdiept
zag 't beeld al klaor nog veur zien hand et schiep
een componist, zien fantasieën wevend
in de muziek, die deur den aehter zwevend
elks oor en hart bekoren wil
en wat doe ik???
ik kiek en luuster naor al dat moois
en ik geniet d'r van
het stil betreurend da'k zo iets niet maken kan!!l



Een nieuwe lente...
een nieuwe lamp

Verlichting in
modern of klassiek
Wist u dat wij ook goed
gesorteerd zijn in losse kappen
in alle maten en modellen

zie onze etalage

BESSELINK -
Hengelo (G)

Raadhuisstraat

Telefoon 05753 - 1215

Voor het maken van japonnen
hebben wij plaats voor:

a. MODINETTES

b. LOCKSTER
c. STRIJKSTER
Eventueel ook part-time, doch
minimaal 20 uur per week

CONFECTIEBEDRIJF

I.AMMERS
Raadhuisstraat 18 - Vorden

Hand
gazonmaaiers

HUSQVARNA - FOLBATE
QUALCAST - BRILL
Grote sortering - Inruil mogelijk

Koopt ze bij de man
die ze ook repareren kan /

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg Telefoon 1261

Gevraagd een net

WINKELMEISJE
i.v.m. huweiyk tegenwoordige

KOERSELMAN
Burg. Gailéestraat — Vorden

Kleuterdagverblijf

van HASSELTPAVILJOEN
VORDEN

Vraagt per l mei

HUISHOUDELIJKE
HULP
voor halve dagen

Telefonische inlichtingen nr 1929

Voor uw auforf/fessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT11

VORDEN
J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:
O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedryf A. G. Tragter, tel. 1256

Kostuum met
allure

Prachtig gesneden kostuum, van een
superieure kwaliteit. Rustige mode-
aksenten geven het een zekere allure.
Een pak dat u nooit in de steek laat

Trefpunt van mode voor worgen

Ook voor beter slijpen

Wapen, en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

GROTE TAPIJT
EN GORDIJNENSHOW

IN 'ONS HUIS' AAN DE BEUKENLAAN

Donderdag 12 april a.s.

Vrijdag 13 april a.s

Zaterdag 14 april a.s.

van 15.00 tot 22.00 uur

van 15.00 tot 22.00 uur

van 10.00 tot 17.00 uur

In onze winkel houden wij

Op%n Huis
waarbij u ook kennis kunt maken met een grote
kollektiej-neubelen en doe-het-zelf artikelen

Tijdens de show 10PROC. KORTING op alle meubelen

Grote parkeerplaats tussen de winkel en Ons Huis met
een 2e ingang naar de winkel

TOT ZIENS OP ONZE SHOW !

HEYINK HENGELO Gld.
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - 'De Spannevogel'

HOOGSTE VOEDERRENDEMENT

LAAGSTE VOEDERKOSTEN
dat is het waar het b\j u om gaat, kies daarom meng-
voeders van de beste kwaliteit en samenstelling,
bereid onder

CLO KONTROLE
By bulklevering, franko bedrflf zijn onze prijzen t.m. 20 april per 6000 kg:

Big-Varkenskorrel f 44,—
Big-Varkensmeel f 43,40
Zeugenmeel f 41,40
Zeugenbrok f 42,—
Dieet starikorrel f 50, -
Startmeel f 47,60

Baby B meel f 53,60
Baby B korrel f 54,80
Voll. legmeel f 46,80
Yoll. mestkuikenvoer

f 52,60
Brok A f 39,40
Energiebrok f 39,60

Bovenstaande prijzen zijn per 100 kg exklusief BTW. Bij betaling binnen
14 dagen 2% betalingskorting. Voor kleinere kwantums en zakgoed gelden
toeslagen en by grotere afname extra korting. Bij afname van meer dan
100 ton per jaar wordt een bonuskorting gegeven tot maximaal 00 cent
per 100 kg. Bovendien kan nog een nabetaling plaatsvinden.

CAV.V. "VI ER AKKER
van de A.B.T.B." WA
DORPSSTRAAT la WICHMOND TELEFOON 05754-237

Bezoek 2e Paasdag onze traditionele

MEUBEL-
EN TAPIJTSHOW

Waar u onder andere getoond wordt een grote sortering in:

MEUBELEN - TAPIJT - GORDIJNSTOF
Met als klap op de vuurpijl

DIVERSE SPECIALE PAASAANBIEDINGEN

Alle artikelen zijn in voorraad, u hoeft niets van een plaatje uit te
zoeken!

OCH, U WEET HET REEDS LANG:

KWALITEIT EN BETAALBARE PRIJZEN MET DE
GROOTST MOGELIJKE SERVICE!

Dit mag u beslist niet missen - Wij zijn open van 11.00 tot 17.00 uur

TOEGANG EN KONSUMPTIE GEHEEL GRATIS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514


