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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Prins
Maurits
wordt
4 jaar

Op 17 april wordt prins Maurits, de oudste
zoon van prinses Margriet en mr Pieter
van Vollenhoven, 4 jaar.
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Toch nog goeie buurleu'
door Henk Slotboom

Veur un tiedjen 'eleen kregen Gatjan van d'n Toette
en Derk Bultman van de lange voore un kaarte dat ze
nao 't feest mossen bie Harm Wentink (de Schuikert)
en Geertjen. De leu waa'n veertig jaor 'etrouwd.
Schuikert was un scheldnaam, dee hadden ze Harm al
'egeven toen 'e zo'n jonge was: an ièderen boom ston 'e
zich te schuiken as 'n koe en zondags in de kerke at
de banke un betjen kraken, dan wis ie dat 't Harm
weer argens jokken. De buurleu hadden al zoo vake
'e zeg, den Harm mossen ze elke wekke un keer in un
gasstal zetten: wat un koe helpt, kan un mense ok wel
helpen. Maor dat ze bie Harm en Geertjen nao 't feest
mossen, daor kekken ze toch van op. Gatjan is dan ok
direkt nao de lange voore was of ze d'r daor ok bie
heurn en jawel, dee heurn d'r ok bie. Derk zeg, begriep
ie dat now, in veertig jaor hef ons den kniepert neet
an 'ekekken en now heur wie bie de brulfte.

Ja, 't was mien un kniepert den Harm, ontzettend.
Deur de wekke pruumen 'e altied en zaoterdags mos
Geertjen altied de uutgekewde pruumen dreugen op
de kachelplate, dan roken Harm dat zondags op in de
piepe. Geertjen wol neet hemmen, dat 'e zondags pruu-
men, want dan zatten ze altied in de grote kokken.
Harm en Geertjen waa'n ok gruuluk fie'n. Zondags
gingen ze altied twee keer nao de kerke en Harm deed
zaoterdag 'saovends de hane uut 't hoenderhok en deed
dat arme dier in un kiste tot maondagmorgen. Geert-
jen was un goed wief en veur eur older nog un knap
mense, alleen kek ze gruuluk scheal. Dee kon now
echt nao twee dinge gelieke kieken, bv. met een oge
in de pot en d'n ander in de wimme.

Veur veertig jaor 'eleen waa'n Gatjan en Derk ok nao
de brulfte wes, toen Harm en Geertjen 'etrouwd waa'n,
maor toen heurn ze d'r neet bie. Dat had Harm ze
nooit können vergeven.
Harm was eers bie zien olde leu in 'etrouwd en had
un jaor of tien later bie Gatjan van d'n Toette en Derk
Bultman van de lange voore in de buurte un plaatse
koch. Hee had ze veur goed fatsoen wel in de buurte
nommen, maor wol d'r verders niks met te maken
hemmen.

Dat was now allemaol neet neudig 'ewes, maor dat
kwam, omdat den Derk geen maote wis, toen ze bie
Harm en Geertjen op de brulfte waa'n. Ze waa'n al zoo
vake met mekare nao un brulfte wes waor ze neet bie
heurn en 't was altied goed 'egaon. Ze gingen soms
wel drie keer in de wekke, nooit te vrog, pas as de
boel goed an d'n drei was. Ze gingen d'r maor zoo bie
staon en dan kregen ze eur portie vanzelf, net as ieder-
een en 't had geen mense in de gaten. Ja, dee beiden
dronken vrogger un goeien borrel, 't Waa'n -un paar
echte aktieve leden van de natte gemeente. Ze gingen
altied wiet genog uut de buurte, zodat eur geen mense
kenden. Harm en Geertjen woonden toen ok wiet ge-
nog weg. Maor den Derk had 't wel zoo bont 'emaakt
dat 't wel in de gaten mos lopen. Ze werden in 't leste
ok wel wat al te brutaol. Toen ze daor kwammen, zei
Derk, wie gaot eers an taofel en et ons dikke in de
krenteweggen, dan köj volle meer lie'n en toen begon
veur die beiden 't feest pas goed. Zoo umsgeveer an-
derhalf tot twee liter jenever können ze met zien bei-
den wel an. Toen ze d'r un goed uur waa'n, had Derk
al un bes stuk in de krage. Gatjan zag ok alles neet
zoo goed meer, maor toch zei 'e tegen Derk, 't wordt
tied da'w nao huus gaot, anders lope wie in de gaten.
Maor Derk wol daor niks van wetten. He zei, ik wil
eers nog un paar keer met de bruud dansen veur ak
gao. Derk deed zich un rose op de jas en drukken zich
deur 't volk hen en kwam bie de mooi gemaakte
stuule, waor Harm en Geertjen in zatten.
Bruud, zeg Derk, now wol ik met oew dansen. Geertjen
had daor niks op tegen. Ze kennen Derk wel neet, maor
daor waa'n d'r wel meer dee ze neet kennen. Derk

vatten Geertjen heel innig vaste en daor dreien ze met
mekare hen. Ze hadden nog maor één rondjen 'emiaakt,
of daor pleeren ze met mekar^^over de deale;

't Kon ok neet anders, want IVk was zoo zat as un
koe. Geertjen had eur hele trouwkleed op 'escheurd en
Derk had de kop kapot. He ston neet weer op, want
hè menen zeker, dat Geertjen daor bie um bleef liggen,
maor dan vergissen 'e zich. 't Volk kwam d'r alle-
maole um hen staon. Gatjan ̂ ^1 d'r eers tussen uut
gaon, maor dat von 'e ok ger^pL He ging d'r hen en
zei, ik gleuve dat 'e iets te volle hef 'ehad. Ik zal üm
wel effen wegbrengen. Maor dat ging neet zoo glad.

Ze twissen al gauw wee of ze waa'n. Daor waa'n d'r
toch nog wat dee eur kennen en dee wissen ok wel dat
ze d'r neet bie heurn. Harm, de bruugom, was zoo on-
deugend, hè wol de jongens wel an de grepe 'estekken.
Gatjan proberen nog wel of 'e Derk met kon kriegen,
maor dat was neet meugelijk. Iemand in de buurte bie
Harm hef ze met peard en karre nao huus 'ebrag.
Gatjan mos van armoed wel bie op de karre gaon zit-
ten, want den Derk was ok nog ondeugend ok.

't Was mien un mooi spul: twee zate kearls en twee
fietsen op un stotkarre. 't Was maor goed dat 't in
un oe'lenvlog was, anders haj nog un volksoploop 'ekre-
gen. Maor ik kan o w zeggen, dat 'r veur dee beiden iets
opzat toen ze in huus kwammen. Derk hef 'n maol
ransel 'ehad van zien vader, zo umsgeveer veur alle
brulften te gelieke. En Gatjan den had zien portie ok
wel 'ekregen, den was zo blauw um de kop, net of um
't onweer in de kop was 'eslagen. Maor 't was wel af
'elopen. Dee beideiv heb heel wat dos motten lie'n,
veur at ze d'r af 'ewend waa'n um ongeneugd nao un
brulfte te gaon.

Maor now mosten ze bie Harm en Geertjen nao 't feest,
en ze heurd'n d'r now ok bie met de hele huusholling.
Ik had 'eheurd dat Geertjen en de kinder d'r deur
'esprokken hadden. Dee hadden 'ezeg: 't mot now maor
us uut wean nao veertig jaor. En Harm had zich daor
bie neer 'eleg.
Gatjan en Derk hadden gewoon met 'egeven veur 't
kadoo van alle buurleu, en ze hadden nog extra 'n
grote krintenweggen en 'n liter jenever met 'ebragt.
Ik kan ow zeggen dat Harm en Geertjen daor goed
van in order waa'n. En zo bomt ze toch nog weer goeie
buurleu 'eworden.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

UNCTAD-ZONDAG 30 APRIL
li.K. JONGEKENKOOK UIT TERBORG ZINGT DAN
Op 13 april werd in Santiago, de hoofdstad van Chili,
de derde UNCTAD-konferentie geopend. Vanaf die da-
tum zullen afgevaardigden van rijke en arme landen
zich buigen over een groot aantal onderwerpen die de
internationale handel en ontwikkeling betreffen.

Voor de arme landen staat hier veel op het spel. Zfj
willen graag komen tot regelingen, die hun betere en
vaste prijzen garanderen voor hun grondstoffen. Zij
vragen een groter aandeel in de internationale scheep-
vaart. Zij verlangen dat de rijke landen de tariefmuren
afbreken waarmee zij hun eigen industriële belangen
beschermen.

Om tot uitdrukking te brengen dat ook Nederland nauw
betrokken is bij het lot van de ontrechte mensen in de
derde wereld is aan de kerken in Nederland gevraagd

op 30 april een zgn. UNCTAD-zondag te houden. Deze
UNCTAD-zondag is een initiatief van de Amsterdamse
studentenecclesia in samenwerking o.a. met de Her-
vormde Jeugdraad en de (Gereformeerde) Kommissie
Kerk en Ontwikkelingssamenwerking.

Ook de Hervormde kerk in Vorden is van plan aan deze
oproep gevolg te geven. Op genoemde zondag zal er om
10.00 uur in de dorpskerk een bijzondere dienst belegd
worden. Jongeren worden gevraagd (schriftelijk) aan
deze dienst mee te werken. Zij worden ook in de voor-
bereiding betrokken. Bovendien zal het grote, voortref-
felijke r.k. Jongerenkoor uit Terborg meewerken in de-
ze dienst. Dit koor, versterkt met instrumentale bege-
leiding als piano, drum enz., zal stellig vele jongeren
uit Vorden en omgeving naar genoemde dienst „trek-
ken". En niet alleen jongeren. Heel de gemeente. Ds.
Krajenbrink hoopt de dienst te leiden en een kort
woord te spreken vanuit de bijbel. We komen nog na-
der op deze dienst terug.

NOVIB-KOLLEKTE
In het kader van de wereldhandelskonferentie (boven
reeds genoemd) houdt de NOVIB een aktie voor een
ontwikkelingsprojekt in Chili. Kollekteweek 23—30
april. Projekt: landbouwschool in Donihue, 100 km van
Santiago. Er is minimaa honderdduizend gulden nodig.

Dat moet bij elkaar kunnen komen. Kollektanten zijn
er nog nodig in Vorden en omgeving. Graag aanmelden
bij ds. Krajenbrink, Ruurloseweg 19, telefoon 1366.
Help mee. Werk aan de wereld. Help Chili. U kunt ook
gireren: nummer 100200, Werk aan de Wereld. Aktie
voor Chili, Den Haag.
NOVIB = Nederlandse Organisatie Voor Internationale
Samenwerking, Van Blankenburgstraat 6, Den Haag.

ZONDAGAVONDZANG
Uitgaande van de Hervormde-Gereformeerde Zang-
dienstkommissie wordt er zondag 16 april a.s. weer een
zangdienst gehouden in de Hervormde kerk om 19.00
uur. In deze dienst zal voorgaan ds. J. B. Kuhlemeyer
en het thema van de prediking zal zijn: „Volgen". Or-
ganist is de heer W. Scholten uit Lochem en zal de
zang begeleiden. Verder is er medewerking van twee
trompettisten, leden van de J^L muziekvereniging Sur-
sum Corda. Ook zal er veoPiamenzang zijn van be-
kende liederen en misschien ook wel een voor u onbe-
kend lied. De organist zal het dan duidelijk voorspelen.
We hopen op een trouwe opkomst en een goede dienst.

SOLfl(
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KOERSELMAN CASSETTES

Ledenvergadering
De ledenvergadering van het zwembad In de Dennen
welke in hotel Bakker onder voorzitterschap van bur-
gemeester Van Arkel werd gehouden, was slechts ma-
tig bezet.

Na een kort welkomstwoord werd het woord verleend
aan sekretaris Kettelarij die duidelijk naar voren
bracht de verbeteringen welke weer aan het bad waren
tot stand gekomen.

--̂ ,. ,-̂ ......... . ^m

Penningmeester de heer Sessink deelde vervolgens me-
de dat de ontvangsten over 1971 ƒ 97.258,34 bedroegen,
de exploitatiekosten beliepen ƒ 67.387,61; de fiskale af-
schrijvingen waren ƒ 15.482,79; aan schilderwerk e.d.
werd uitgegeven ƒ 28.999,25 zodat het fiskale verlies
ƒ 14.611,31 bedroeg.
Vervolgens werd een overzicht gegeven van het aantal
bezoekers over 1971 t.w. 157.950 tegen 161.216 in 1970.
Verkocht werden 3372 algemene abonnementen (3202)
202 maandkaarten (306), 9382 dagkaarten voor vol-
wassenen (12568), kinderdagkaarten 13497 (14291) en
413 10-badenkaarten (313).

Besloten werd de tarieven voor 1972 enigszins te ver-
hogen t.w. voor abonnementen volwassenen van ƒ 20,—
op ƒ 22,50, voor kinderen tot en met 16 jaar van ƒ 10,-
op ƒ 12,50 terwijl de dagkaarten voor volwassenen en
de dagkaarten voor kinderen tot 16 jaar ongewijzigd
bleven t.w. ƒ 1,50 en ƒ l,—, de 10-badenkaarten ƒ 12,50
voor volwassenen en ƒ 8,50 voor kinderen tot en met
16 jaar. Bovenbedoelde kaarten kunnen tussen half
april en l mei a.s. worden afgehaald. Kaarten welke
né, l mei worden gekocht worden met ƒ 2,50 verhoogd
dit geldt uitsluitend voor abonnementen.

Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende be-
stuursleden de heren Zeevalkink en Aartsen herkozen.
De voorzitter deelde vervolgens mede dat in samen-
werking met de VVV-Vorden getracht zal worden in
het zomerprogramma ook zwemwedstrijden op te ne-
men. Tevens deelde hij mede dat het bad onder gunstige
weersomstandigheden op vrijdag 14 april a.s. voor het
publiek zal worden opengesteld.

In de rondvraag werden diverse suggesties gedaan om
te komen tot een overdekt zwembad met daaraan ge-
koppeld een kunstijsbaan. Verder werd het bestuur in
overweging gegeven om bij belangrijke aanbestedingen
ten behoeve van het bad ook buiten de gemeente wo-
nende aannemers in de gelegenheid te stellen om ook
mee in te schrijven aangezien dit tot grotere bespa-
ring van de kosten kan leiden.

Frankering btJ abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (H. Doop) met mede-
werking van de Kindercantorij
19.00 uur Interkerkelijke zangdienst o.l.v. ds. Kuhle-
meyer

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. P. A. Bohlmeyer te Eefde-Gorssel
19.00 uur Interkerkelijke zangdienst in de Ned. Herv.
kerk. Voorganger ds. J. B. Kuhlemeier

R.K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8,00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 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.

Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

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

Het telefoonnummer van zuster v. d. Schoot is gewijzigd
het is geworden: (05752) 2179.

Het telefoonnummer van het Groene Kruis blijft 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistorlekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 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 nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE... .
STAND

Geboren: Robert Alexander, zoon van G. A. J. Hakvoort
en M. A. J. Aarnink.
Ondertrouwd: A. J. Kamperman en H. J. Zweverink;
B. G. Nijenhuis en W. J. M. ter Braak; W. A. B. Lich-
tenberg en H. G. M. Helmink.
Gehuwd: W. T. Tijssen en Z. Stokkink.
Overleden: Auguste Dorothea Kornacker, 84 jaar, we-
duwe van J. Maandag; Minna Dora Blome, 85 jaar, we-
duwe van B. Wilmink; Dient je Havinga, 83 jaar, we-
duwe van J. C. Hertstein.



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT:

CALVE
SLASAUS
NORMAAL 178 NU BIJ ONS

Malse
kroppen SLA

3 stuks voor slechts

HEERLIJKE HANDAPPEL

Granny Smith 5 stuks

FIJNE IMPORT HANDAPPELEN

draagtas a 2 kg 2 kilo

FIJNE HANDSINAASAPPELEN

Sunkist 15 stuks

GAZA SINAASAPPELEN
voor hand en pers 14 stuks

KASKOMKOMMER

per stuk

GEKOOKTE BIETJES

500 gram

PANKLARE WORTELTJES

500 gram

98
149

198

198

198
69
45

45
2 bosjes voor 98

HAANTJES

Herschi VRUCH-

TENLIMONADE

literfles 89

elke 2e liter

59

Herschi

UP

literfles 79

elke 2e liter

49

Frambozen- of

sinaasappel

RANJA

nu per fles

89

Grote fles

SHERRY

van 450 voor 395

bij 3 fles. slechts

999

Div. soorten

AROSA WIJNEN

met jenever

van 345 voor

225

Grote fles

ITALIAANSE

VERMOUTH

voor maar

198

BATATES FRITES
1000 GRAM

vwvwvw

ENORM GROTE

Jumbo-Jet ONTBIJTKOEK
NU VOOR

Lekker koekje

NOUGATINES

van 119

voor

89

Groot pak

WEEK-END

BISCUITS

voor

89

Grote baal

SMITHS

POTATO CHIPS

van 112 voor

79

Bolletjes

ZOUTE

STICKS

nu per pak

Melk of pure

PINDA-

ROTSJES

nu per bakje

79

Beker

ECHTE BIJEN-

KONING

van 122 voor

105

UNOX 4-BORDEN BLIK

KIPPESOEP

Veluco

APPELMOES

literblik 79

elk 2e blik

49

Koopje:

ELITE ZEEP

3 stukjes

voor

89

Div. smaken

PUDD1NGSAUS

2 flesjes

voor maar

109

Sandial

SLAOLIE

literfles

van 205 voor

179

P.C.D. Roodmerk

KOFFIE

500 gram

van 389 voor

349

3/4 literpot

ZILVERUITJES

van 128

voor

109

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 148
FIJNE VERSE WORST

OF SAUCIJZEN 500 gram 258
RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram 338
HEERLIJK GEKRUIDE
RUNDERROLLADE 500 gram 398
MALSE RIBLAPPEN

500 gram 458
HAMWORST 150 gram 89

SNIJWORST 150 gram 89

HAM 150 gram 109

GEKOOKTE GELDERSE alleen aan stuk 200 gram 99

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie
KRENTEBROOD POPULAIR

met spijs van 155 voor 129
POPULAIR WIT OF BRUIN BROOD

bij ons nog steeds voor

HAZELNOOT SNIT

heerlijk gebak voor slechts

85
198

PANEERMEEL

Bolletje van 55 voor 45
EIERBESCHUIT

Smarius 2 rollen voor 69
HEERLIJKE ZAANSE KOEKEN

met chocolade 10 stuks 109
GROTE HOTELCAKE

geen 189 maar nu 169



Groot was de belangstelling
bij het overlijden en de be-
grafenis van onze lieve
man, vader en opa
JOHANNUS ANTONIUS

EYKELKAMP
Hiervoor zijn wij zeer
dankbaar.

G. A. Eykelkamp-
Hartman

kinderen en
kleinkinderen

Vorden, april 1972
Onsteinseweg l

Woningruil:
Aangeboden te Apeldoorn
moderne eensgezinswoning,
woonk. 8,35 x 3,65, 4 slaap-
kamers, douche, huur
ƒ 135,— per maand.
Gevraagd eensgezinswoning
Vorden of omgev. event.
hogere huur geen bezwaar.
Brieven Reest 8, Apeldoorn

Te koop: Stapelbed. Visser
De Bongerd 36, Vorden

FA TAKKE
Palmberg - Zelhem

Loodgieterswerken
Aanleg centrale
verwarming

Willy
Weulen Kranenbarg
Telefoon 08342-1364

Te koop: Babysit en reis-
wiegje. De Hanekamp 8
Vorden.

Te koop: Roodbont volbl.
vaarskalf, moeder goede
produktie. H. M. A. Hel-
mink, Schuttestraat 15
Vorden, telefoon 6771

Te koop: Ponykar en af te
halen: Een aardig hondje
30 mnd. oud. Deldense-
broekweg 12

Te koop: Jonge konijnen,
groot soort en een dragen-
de voedster. B. te Kamp,
De Bongerd 26 plan Boonk
Vorden

Tank

merkbenzine
vrije prijzen

G. Weulen Kranenbarg
Enkweg bij NS-station
centrum Vorden

2 en

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden
PASFOTO'S

voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar !

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

BLIJF BIJ DE TIJD
KOOP KWALITEIT

Dieselolie
Petroleum
HBO l vrije prijzen

Olietanks
1200 liter, extra kwaliteit
f 125,— exklusief BTW

G. Weulen Kranenbarg
Telefoon 1217 - 1811

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WELLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

HUISBRANDOLIE
PETROLEUM
DIESELOLIE

Vraagt prijs !
G. Weulen Kranenbarg
Vorden

TON KLIJNHOUT

JANNEKE ELFERINK

geven u kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op woensdag 19 april a.s. om 14.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Gereformeerde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds W. van de Zwaan te
Leiden.

Arnhem, Van Speykstraat 17
Vorden, Wientjesvoortseweg 12
April 1972

Toekomstig adres:
Endegeesterstraatweg 11, Oegstgeest

Receptie van 17.00 tot 18.00 uur in hotel
Bakker, Dorpsstraat te Vorden.

Ter gelegenheid van mijn 121/2-jarig jubileum bij
de Fa Kreyenbroek te Zutphen, is er gelegenheid
tot feliciteren op vrijdag 14 april a.s. van 16.30
tot 17.30 uur in café-restaurant „'t Wapen van
Vorden" (F. P. Smit) te Vorden.

WILLY KREUNEN

Vorden, april 1972
Nieuwstad 87

Gezamenlijke

ZANGDIENST
Zondag 16 april a.s. in de Hervormde
kerk te Vorden.

Voorganger: ds. J. B. Kuhlemeier

Organist: de heer W. Scholten.

THEMA: „VOLGEN"

Medewerking van twee trompettisten

Aanvang der dienst 19.00 uur

BOELDAG
wegens bedrijfsbeëindiging.

NOTARIS CALLENFELS TE VORDEN is voor-
nemens op donderdag 20 april a.s. 's middags om
14.00 uur t.v.v. van de heer J. Groot Roessink te
iiens huize aan de Deldensebroekweg 4 te Vorden
in het openbaar, bij opbod en a kontant te

VERKOPEN
melkkoeien en fokzeugen alsmede
landbouwinventaris o.m. komplete
melkmachine, traktor met maaibalk,
autowagen, BOERENWAGEN, tran-
sporteur, meelwagens, Solex, Sparta-
bromfiets, hooi, stro, giertank en een
kast en uittrektafel.

Bezichtiging twee uur vóór de aan-
vang der verkoop.

Inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris
Zutphenseweg 20 te Vorden.

Door omstandigheden zijn wij genoodzaakt om
ons bedrijf op onderstaande uren te sluiten:

van 12.00 tot 13.00 uur
na 19.00 uur
(behalve vrijdags, dan zijn wij
geopend tot 21.00 uur)

zaterdags na 13.00 uur

Gaarne uw medewerking bij deze
sluiting. Bij voorbaat dank.

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

Inplaats van kaarten

HARR1E WITHAG
en
LIESBETH EGGINK

delen, namens wederzijdse ouders, mede
dat zij voornemens zijn in het huwelijk te
treden.

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden
op donderdag 20 april om 11.00 uur in de
parochiekerk van Kranenburg door de
zeereerwaarde heer pastoor Van Berkel.

Beltrum, Leunkweg 2
Vorden, Mosselseweg 12
april 1972

Toekomstig adres: Geleynsestraat 30, Doetinchem

Dag-adres: Hotel „Meyer" te Groenlo.

Receptie van 14.30 tot 15.30 uur.

GEMEENTE VORDEN
Schoonmaakaktie in de

gemeente Yorden

Het gemeentebestuur van Vorden roept alle in-
gezetenen op mee te werken aan het schoonhou-
den van de gemeente en beveelt het volgende
aan:

Gooi geen vuil, hoe klein ook, langs straat of
weg en verwijder zelf kleine ongerechtigheden,
die u ziet liggen.

Geef uw vuilnis zo mogelijk mee aan de weke-
lijkse ophaaldienst.

Bent u daartoe niet in de gelegenheid, breng het
afval dan naar de gemeentelijke stortplaats;

de openingsuren zijn:

woensdags van 15.00 - 17.00 uur
vrijdags van 15.00 - 17 uur
zaterdags van 10.00 - 12.00 uur

Als tegemoetkoming zal de gemeente een schoon-
maakaktie houden, om het oude vuil kwijt te
raken.

Ieder die in de gemeente vuilnis weet te liggen
op of nabij openbare wegen of terreinen wordt
verzocht dit op te geven vóór 22 april a.s. op het
bureau gemeentewerken telefoon 1841.

De gemeente zorgt dan voor het verwijderen in
de daarop volgende week.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretarls,
Drijfhout

Mode Voorjaar 1972

KEURKOLLEKTIE

KOLBERTS
in moderne dessins en kleuren

BLAZERS
l- en 2-rij model, modekleuren.
Met bijpassende

PANTALONS
in klassieke en moderne modellen en
kleuren

KOMT U OOK EENS VRIJBLIJVEND
KIJKEN

RAADHUISSTR.. VOROEN

GEMEENTE VORDEN
Onderhoud zandwegen

Belanghebbenden, die het schaven van zandwe-
gen tegen verminderd tarief door de gemeente
willen doen uitvoeren, dienen hiervan medede-
ling te doen vóór 21 mei a.s. op het bureau ge-
meentewerken.

Re vaststelling van het te betalen bedrag, het-
elk bij vooruitbetaling moet worden voldaan,

zal de weg in het werkschema 1972 worden op-
genomen.

Bij opgaven na 21 mei zal op een langere wacht-
fejd moeten worden gerekend.

Vorden, 12 april 1972.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretarls,
J. Drijfhout

Een Europees wonderkind met Amerikaanse pleegouders. Veiligheid,
robuustheid, ruimte en een onvergelijkbare prijs. Voordat u een proefrit

bij ons maakt heeft de 160 vele concurrenten, maar daarna zijn het er heel
veel minder geworden.
Belt u ons voor

een afspraak ?

CHRYSLERJ

SIMCA

Auto- en rijwielbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden

Telefoon 05752-1256

'n
voor in

de
zon!

Wegens verbouwing

is onze winkel

in luxe- en huishoudelijke artikelen

van 20 april t.m.

25 april gesloten

GEBR.BARENDSEN VORDEN

Ja/a, in zonnige dagen kan een extra
pantalon beslist geen kwaad. Om stralend
mee weg te stappen onder tinc of weekend-
shirt. Kom nu uw keus bepalen want er zijn
op dit moment bijzonder aantrekkelijke
mogelijkheden, zoals dit model bijvoorbeeld.
Voor 'n zonnig prijsje!

Mannenmode bij

BLIK SPAR KIPPESOEP 69

PAK SPAR MAIZENA van 55 voor 49

400 GRAM BOTERHAMKORRELS 85

EMMER REMIA FRITESSAUS ... van 310 voor 28»

KUIP JE WEU MARGARINE . 52

PRODENT TANDENBORSTEL van 140 voor 79

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

14 JAFFA SINAASAPPELEN 198

BLIK SARDIENTJES van 73 voor 68

BLIKJE VARKENSVLEES van 92 voor 79

150 GRAM HAM 118

250 GRAM SLAGERSLEVERWORST 109

HAANTJE 900 GRAM 298

2 ROLLEN MARIA BISCUITS '. 89

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 - Telefoon 1281
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Drukwerk van de bovenste plank wordt u snel geleverd door:
Drukkerij Weevers b.v. te Vorden

ALS HET AAN 'HET BINNENHUIS' LAG

WAS GEEN ENKEL HUIS SAAI!

Aan ons zal het niet liggen, want onze
kollektie

tapijten

gordijnen

vitrages
lijken op geen andere.

Voor de vervulling van onderstaande vakatures zoeken
wij thans enkele

medewerkers
en wel voor de

AFD. INKLARING

AFD. DEBITEURENADMINISTRATIE

speciaal voor de verwerking van die posten, die niet
door de computer kunnen worden verwerkt, de gekom-
pliceerde gevallen derhalve.

AFD. KREDIETEN EN INCASSO

welke afdeling zich bezig houdt met de bepaling en de
bewaking van de aan afnemers te verlenen kredieten
en de financiële afwikkeling van de openstaande posten
regelt. Betrokkene zal o.m. de hieruit voortvloeiende
korrespondentie moeten verzorgen.

/
Voor alle funkties is een ULO/MAVO-opleiding en een
leeftijd van ca 21—25 jaar gewenst.

Gelegenheid tot solliciteren dagelijks tydens de kan-
tooruren alsmede des maandagsavonds van 7.00—8.00
uur. Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch
kontakt opnemen (telefoon 05750-5551, toestel 853).

REESINK HAVENSTRAAT 7 - ZUTPHEN

Dat komt omdat wij onze kollektie zelf
samenstellen.

Dat u geen saaie kombinatie krijgt,
maar een gezellig huis.

Komt u zelf eens kijken, hoe prachtig en smaakvol wij onze tapijten en
gordijnen presenteren. Hoeft u direkt niet, maar doe het dan morgen . .

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Adverteer in Contact

ZONDAG 16 APRII

CORDIA
HENGELO (GLD.J

3 BARS VOL GE IELL1GHEID

FNOP erkende rijschool

W.C.Teger
RUURLO - Stationsstraat 18 - Tel. 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128!

Ook opgeven voor lessen bij

B. HENDRMSEN

Noordink E 62a, Hengelo Gld.

GEVRAAGD:

meisje
VOOR HELE DAGEN

AUTOMATISCHE AFWAS-

MACHINE AANWEZIG

Hotel Langeler
Spalstraat 5, Hengelo G
Telefoon 05753-1212

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Schildersbedrijf van der Wal b.v.

VORDEN

vraagt met spoed

2 FLINKE MEISJES

normale diensten, weekends vrij

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Evenals zijn muziek zijn de naar hem genoemde
i

bonbons een geweldige kompositie van smaak:

MOZARTKUGELN

bij

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
P.S. Leuk kado voor

muziekliefhebbers

Jeugdige
MODE

vreugde l
Voor meisjes en jongens de veel
gevraagde

Jacks
Juist voor de wereldwijze jeugd !

Altijd te kompleteren met een
stevige

tinneroy
pantalon

in kleuren die hun willen.

KIJK EVEN BIJ:

ALGEMENE

LEDENVERGADERING

VVV VORDEN
op woensdag 26 april in hotel Bakker

aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen ledenvergadering 1971
4. Jaarverslag sekretaris.
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kaskommissie
7. Benoeming nieuwe kaskommissie
8. Bestuursverkiezing. Aftredend de heren

J. Bielderman, H. Luth en L. Westerhof.
Eventuele tegenkandidaten moeten vóór
19 april bij het sekretariaat ingediend zijn

9. Zornerprogramma 1972
10. Rondvraag
11. 25-jarig jubileum van 2 bestuursleden t.w.

de heren A. E. van Arkel en J. Bielderman
12. Sluiting

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

Safari pakken
corduroy in hippe kleuren

LEVI'S EN WRANLER
corduroy pantalons en jackets

LEVf'S BLUE JEANS
de amerikaanse spijkerbroek

Wapen- en sporthandel

sleedt doeltreffendl

Zutphenseweg . Vorden

COVEROL MUURVERF
met K3 coverol kunt u alle kanten uit:
moderne kleuren, kondensbestendig,
bladdert niet, goed reinigbaar met bor-
stel en zeep: hygiënisch, prachtig hel-
der wit, strijkt gemakkelijk zonder spat-
ten, dekt goed, is snel droog, goedkoop
per vierkante meter. Verkrijgbaar in l
kg bus, wit ook in extra voordelige gro-
te bussen van 3 kg.
SI'KCIALE AANBIEDING
K KI iKENBl FFET
120 cm breed ƒ 350,— nu voor slechts
f 285,— inkl, BTW geldig t.m. 27 april

DOE HET ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6, tét. 05752-1486



Donderdag 13 april 1972

Tweede blad Contact
33e jaargang no. 2

ZWEMBAD
'IN DE DENNEN' Vorden

De prijzen voor 1972 zijn
als volgt:

SEIZOENABONNEMENT

t.m. 16 jaar (voorverkoop) ƒ 12,50

(3e en volgende kind bene-
den 17 jaar uit één gezin) ƒ 10,—

boven 16 jaar (voorverkoop) ƒ 22,50

Met ingang van l mei worden deze
prijzen met ƒ 2,50 verhoogd.

MAANDABONNEMENT

t.m. 16 jaar ƒ 8,—

boven 16 jaar ƒ 15,—

10-BADENKAABT

t.m. 16 jaar ƒ 8,50

boven 16 jaar ƒ 12,50

TOEGANG SKAAKTEN

(voor l bezoek):
t.m. 16 jaar ƒ l,—

boven 16 jaar ƒ 1,50

Het bad wordt geopend op 14 april a.s.
te 14.00 uur.

Nieuwe
meubels kopen?

U weet het,
het juiste adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

grote voorraad
100 procent service
en voordelig in prijs

Wij presenteren u de hedendaagse

japonnen mode
in alle maten w.o. ook heupmaten.

Voor de jongere garde altijd iets
aparts.

Komt ze zien, en vindt ze in onze
grote kollekties.

VLOTTE ROKKEN MET
BLAZERS

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

Telefoon 05752-1396

Bezorg uw advertentie

s.v.p. op tijd!

A.s. zondag 14.30 uur belangryke voetbalwedstrijd

VORDEN 1
MARKELO l

Inzet:
Kampioenstitel (Markeio ?)
Degradatie (Vorden ?)

Steun de thuisclub !

Aanvang 14.30 uur

Gevraagd:

zit-
slaapkamer

met kookgelegenheid
in de kom Vorden.
Voor verpleegster

*
Brieven onder no. 2-1
bureau Contact

Wegens enorme droogte:
laat ons nu vroegtijdig een

PUNTSTUK
in uw weiland plaatsen
voor uw automatische
weidepomp.

Tevens hebben wij

automatische
weidepompen
vanaf f 175,-
bekende merken.

C.W. Seegers
DREMPT
Tel. 08334-2722 - 2936

Te koop: Bromfiets merk
Puch anderhalf jaar oud,
goed onderhouden, vraag-
prijs ƒ 300,—. De Stroet 4,
telefoon 2068

Te koop: Enige MRY-vee
stiertjes van 11 tot 14 mnd.
waaronder voorlopig inge-
schreven. L. Groot Bramel,
Wiersserbroekweg l, Vor-
den. telefoon 05752-6639

Verkrijgbaar bij:

Schoolderman
Raadhuisstraat

Voor onze japonnen zoeken
wij een kontroleuse.
Dit kan in part-time ge-
daan worden.
CONFECTIEBEDRIJF
LAMMERS
Raadhuisstraat 18, Vorden
tel. 05752-1971, na 18.00 uur
1708

TE KOOP
gloednieuwe opklapbare

weidesiepen
in de hef, 4 m werk-
breedte é, ƒ 550,—

Komt zien bij de kleine
man met de grote voorraad

C.W. Seegers
Drempt, tel. 08334-2722

VOOR UW

familie-
drukwerk

bidprentjes
rouwcirculaires
dankbetuigingen

dw
naar

Drukkerij
Weevers

Gordijnen kiezen
Tapijt kiezen

klaar bent u l

interieurs

om al uu zorgen
in te vergeten

Want er zijn vandaag de dag nogal wat
merken op de markt. EN kwaliteiten.
EN kleuren. EN dessins. EN prijzen. EN
materialen. EN noem maar op.

Tenslotte gaat het hier om een niet
geringe aanschaf.

Ons vernuftig presentatiesysteem maakt kijken en vergelijken bijzonder
makkelijk. Want de allermooiste gordijnen kunt u voelen, bekijken, tegen
het licht houden. Onze tapijten mag u vergelijken, vasthouden, uitpro-
beren. Doe maar gerust.

Wanneer komt u kijken?

Hoeft u direkt niet, maar doe het dan morgen . . .

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POiMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

Het nieuwe bundeltje gedichten „UUT DE OLDE DOOS" van de schrijfster
Willemen Bosch-Wentink uit Bronkhorst is verschenen.
Wij willen de gedichten uit dit bundeltje van tijd tot tijd in Contact
plaatsen.

Het bundeltje is in Vorden verkrygbaar bij boekhandel Fa Hietbrink-
Dekker en boekhandel Hassink. Voor buiten Vorden is het o.m. verkrijg-
baar bij mevrouw Bosch-Wentink te Bronkhorst.

DAT NUUMT ZE POLITIEK
(Historisch)

,,Vader", klonk et in et donker
Mag 'k bi'j jullie in et bed?"
,,Nee", kwam prompt eur vaders antwoord
„Nee, een ander keertjen Jet".

„Moe, ik bun zo bang in 't donker
Mag et heel, - heel effen dan?"
„Jetjen, i'j mot zuet gaon slaopen
Vader zeg toch, dat 't niet kan!"

„Vader", - kwam et effen later -
,,'k Heb mien hart van marsepein
nog bewaart, dat meug i'j hebben,
As ik mag, vi'j dat niet fijn?"

Vader niet bestand op 't leste
Veur zo vol vri'jgevigheid
Zei: „Kom dan mor effen bi'j ons
I'j bunt nog zo'n kleine meid".

D'andre dag vroeg va onneuzel
Net toen 'e de deur uut wol
Jetje, 'k meen dat ik van margen
't Hart van ow nog hebben zol.

Daor op gaf et kind ten antwoord
O, - van nach, 'k was bange toen -
Wok dat hele hart wel geven
Now, - mo'j 't met een stuksken doen!"

Trimmen
Onder de slogan „Trim met het hele gezin" wordt ie-
dere Nederlander uitgedaagd op zaterdag 22 april 1972
10 km te wandelen. Op die dag worden in het hele land
wandelparcoursen uitgezet door bossen, duinen en over
landelijke wegen met de bedoeling om iedere Neder-
lander te laten bewegen. Vele landgenoten zullen op die
dag voor een paar uur hun auto vergeten, zodat het
voor iedereen zowel letterlijk als figuurlijk een schone
dag zal zijn.

In Vorden tekent de gymnastiekvereniging Sparta voor
de organisatie en heeft daarbij gezorgd voor een aan-
trekkelijke wandelroute. Wij zijn benieuwd of u de
uitdaging van de Nederlandse Sport Federatie om 10
km te lopen in een tijd dat u zich liever gezeten in
schuimrubber kussens laat voortbewegen op met lucht
gevulde banden, durft te aanvaarden. Immers een niet
onaardig deel van onze vrije tijd zitten we naar de tele-
visie te kijken of doen andere dingen die geen beroep
doen op.onze lichamelijke inspanning. Als we bood-
schappen moeten doen twee straten verder grijpen we
nog de fiets of zelfs de auto, aan het vervoermiddel dat
we altijd bij de hand hebben, de benen, denken we al-
lang niet meer.

Laten we op 22 april massaal beginnen met daarin
verandering te brengen. Tien kilometer wandelen in
uw eigen tempo, alleen of met uw gezin. Vindt u dat
voor de kleine kinderen te veel dan kunt u de route
van 5 km nemen. Het kost u ƒ l,—, dus tien cent per
kilometer, dat is ongeveer 15 cent goedkoper dan wan-
neer u de auto zoudt gebruiken. De opbrengst zal wor-
den gebruikt om in steden en dorpen trimparcoursen
te bouwen.

Laat u door die afstand van 10 km toch vooral niet
afschrikken, want als u dat zou doen, zou u tot uw
spijt wel eens tot de ontdekking kunnen komen dat
weldra l km wandelen een te zware opgave voor u is.
De startplaats is: zaal „'t Wapen van Vorden". De
starttijd is vanaf 10.00 uur 's morgens tot 14.00 uur
's middags. Deelnemerskaarten zijn verkrijgbaar a rai-
son van ƒ l,— in het startlokaal. Aan het eind van uw
wandeling krijgt u op vertoon van uw deelnemerskaart
een herinneringsspeldje maar dat is niet het belang-
rijkste. Van veel groter belang is het, dat u al wande-
lend door een mooi stukje Nederland een begin maakt
met de verbetering van uw lichamelijke konditie.
Dit is nu eens iets wat u niet kunt laten doen, maar
wat u zelf moet doen. Zelfs Jan Salie heeft toegezegd
te zullen meelopen. Ü wilt voor hem toch niet onder
doen?

Gemeentenieuws
RAADSVERGADERING

Ter behandeling van het enige agendapunt t.w. het ver-
lenen van medewerking ex. artikel 72 van de L.O. Wet
1920 ten behoeve van de Vereniging voor Christelijk Na-
tionaal Schoolonderwijs bij de aanleg van een rijwiel-
kelder onder de uitbreiding van de school aan Het Hoge,
kwam de raad dinsdagavond in openbare vergadering
bijeen.

Na opening deede de voorzitter mede dat de heer Koer-
selman met kennisgeving afwezig was en gaf vervol-
gens een uiteenzetting over dit agendapunt.

In de openbare vergadering van de raad op 25 augus-
tus 1970 werd reeds medewerking verleend voor de uit-
breiding van voornoemde school met 2 leslokalen en
stelde voor deze uitbreiding de benodigde gelden be-
schikbaar. In de huidige open rijwielberging kunnen
thans 218 rijwielen worden geplaatst. Het aantal leer-
lingen bedraagt thans 344. Als gevog van de uitbrei-
ding van de school en doordat een nieuwe kleuterschool
naar alle waarschijnlijkheid zal worden gebouwd op de
plaats van de huidige nood-kleuterschool De Springpank
bijft er onvoldoende ruimte over om de bestaande open
rijwielberging geheel te kunnen verplaatsen. De onder-
grondse ruimte zal plaats bieden aan pm. 125 rijwielen.
Kosten ƒ 12.930,—.

Burgemeester en wethouders stellen voor de gevraagde
medewerking te verlenen. Zonder hoofdelijke stemming
ging de raad met dit voorstel akkoord.
Na sluiting van de openbare zitting ging de raad over
tot een informele bespreking over het bestemmingsplan
west.

VERNIEUWING ZUTPHENSEWEG IN HET DORP
Maandag jl. is men begonnen met het aanleggen van
een nieuw wegdek over de Zutphenseweg. Dit zal ge-
beuren over een afstand van l km in de kom van het
dorp. Gedurende de werkzaamheden (duur ca 4 maan-
den) zal het verkeer geleid worden met stoplichten en
slechts over één rijbaan mogelijk zijn.

Automobilisten die niet persé in het dorp behoeven te
zijn, worden aangeraden gebruik te maken van de rond-
weg. Het eerste gedeelte waar men maandag mee is
begonnen loopt van garage Tragter tot de ingang naar
De Boonk terwijl men donderdag bij café E&kes begint
tot de ingang naar de Insulindelaan.
Het huidige wegdeel is glad afgereden en zodoende
wordt het nu vervangen door betonklinkers.

ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394 L£A



keiharde
tapijtfeiten!

(die stuk voor stuk
in uw voordeel werken)!

Wij hebben samen
met 170 andere
woninginrichters die
aangesloten zijn bij
Inkoopcombinatie

NEDERLAND
de beschikking

over 5 reusachtige
tapijtdepötsl

Elk depot omvat een
assortiment
van méér dan
150 sublieme
kwaliteitenl

ledere kwaliteit is
beschikbaar
in meerdere
kernachtige
kleurstellingen!

Directe
vervulling van uw

tapijt-wensen is
middels deze depots

mogelijkl

Te allen tijde specialisten
beschikbaar om

het door u gekochte
tapijt vakkundig

te leggen

ziehier een greep
uit onze grandioze kollektie!

Door de gezamenlijke inkoop
'oor maar liefst 170 zaken tegelijk)

en het overnemen van de voorraadfunctie
der tapijtfabrikanten,kunnen onze

tapijtprijzen
beduidend lager

zijn dan normaal l

Uw tapijt is er bij

Desso - Bergoss

Verto - Parade

Baby
18-23fl2/95
Voor de eerste
schuchtere pasjes.

Voor u gezien op de ten-
toonstelling te Brussel:

DESSERT LAilSANNE
Een heerlijke variatie in ons
gebakassortiment.

In diverse smaken bv.
mocca, iricl^ferffee, aardbeien, bos-
bessen, anaMK, banaan, citroen en
chocolade

LICHT EN LUCHTIG GEBAK
VRIJDAGMIDDAG EN ZATER-
DAG IN ONZE ZAAK

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

Pepper GARANT-SCHOENEN

l 8-20 f 22,95 Een nieuwe kreatie
21 -24 f 24,95 uit onze bekende
25-28 f 27,95 PEPPER-
29-32 f 29,95 kollektie 2000.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

ruime keus

. GEBR.

BARENDSEN
Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

Weekend aanbieding

'N LYCRA BH
MET VOORGEVORMDE CUPS

STRETCH SCHOUDERBAND
UITSTEKENDE PASVORM

nu ƒ 3,95

UW ZAAK

WONING.NRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

WEEKENDAANBIEDING

T shirts j
in div. kleuren

2 stuks voor 8,90

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

Coupon-
iveekend

vrijdag 14
t.m. zaterdag 15 april

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

Adidas-„R«kord"
wit met groene banden,ca. 26,90
Adlda«-„Favorlt" — (Gym)
vanaf maat 28. ca. v.a. 18,5O

adidas
Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffcndi

Zutphenseweg - Vorden

Profijtaanbieding!

Droog molen
uitvoering: lichtmetaal, drooglengte
plm. 35 meter. Kompleet met
grondanker

49.95

Swinger
met zelfsluitend deksel, uitvoering:
kunststof, kleuren rood en geel, in-
houd 40 liter, ideaal voor afvalton,
keukenafval of wasbox.

Normaal 10,95 nu
7,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

De masserende,
verengende,
riflelloze,

steungevende,
langlevende,

modieuze
Supp-hose*
pantiesennylons

met of zonder naad
zijn verkrijgbaar bij:

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

OOK VOOR HEREN

Voetbal
VORDEN WINT MET 8—1 VAN SP. TERWOLDE
Voor de GVB-beker speelde Vorden l zondagmiddag
tegen Sp. Terwolde l, dat één klasse lager speelt. De
thuisclub speelde déze middag met invallers voor Bes-
selink, Jansen en Bloemendaal. Hun plaatsen werden
ingenomen door de jeugdspelers Dekkers, Kornegoor
en Bargeman.
Ondanks een grote Vorden-overwinning viel er voor
de toeschouwers weinig te genieten. Terwolde maakte
een uitermate zwakke indruk. Reeds na tien minuten
had de thuisclub een l—O voorsprong door een doelpunt
van Hengeveld. Vijf minuten later werd het 2—O toen
Holsbeke een voorzet van Veldkamp doeltreffend af-
rondde. Het was dezelfde speler die vlak daarop goed
de buitenspelval doorzag en beheerst scoorde 3—0. Dit
was tevens de ruststand.
In de tweede helft opnieuw een veel sterker Vorden,
dat in de vijftiende minuut via Hengeveld uitliep tot
4—O nadat eerst Nijenhuis tegen de paal had gekopt.
De bezoekers slaagden er geen enkele maal in om het
de Vordense defensie lastig te maken. Halverwege de
tweede helft kreeg Nijenhuis het op de heupen en bin-
nen een kwartier scoorde hij een onvervalste hattrick
7—0. In de slotfase scoorde Ter Beest tweemaal, één-
maal in het doel van de tegenpartij en éénmaal in
eigen doel 8—1.
Vorden 3 won met 4—l van Varssel 5 door doelpunten
van Golstein (2 x), Stegeman en Dostal.

VORDEN l (ZATERDAG) WON MET 3—2
Het eerste elftal van Vorden afdeling zaterdag speelde
in de strijd om de GVB-beker tegen Socii 3. Met de
sterke wind in de rug namen de bezoekers na 20 minu-
ten de leiding O—1. Ondanks een flink veldoverwicht

slaagde de thuisclub er in deze stand tot aan de rust
te handhaven.
In de tweede helft profiteerde Vorden uitstekend van
het windvoordeel en al na vijf minuten bracht Bos de
balans in evenwicht l—1. Het was dezelfde speler die
Vorden naar een 3—l voorsprong schoot waarna Socii
nog terug kwam tot 3—2.
Vorden 2 afdeling zaterdag ging voor de kompetitie
op bezoek bij AZSV 6. Bij de rust had Vorden een l—O
achterstand maar in de tweede helft liep de thuisclub
in deze sportieve wedstrijd uit tot 5—0.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN
Vorden l—Markelo 1; DEO 2—Vorden 2; Vorden 4—
Oeken 2; Warnsveldse Boys 5—Vorden 5.

Waterpolo
DAMES VAN VORDEN VERLOREN
De dames van Vorden, tot dusver trots aan de kop
van de ranglijst tesamen met ZCE uit Enschede speel-
den zondagmiddag in het zwembad Diekman in En-
schede tegen OZ & PC uit Oldenzaal.
Het Vordense team telde deze ontmoeting enkele in-
valsters waardoor met aspiranten moest worden uit-
gekomen. Ook doelvrouwe Hellewegen was niet van
de partij en haar plaats werd ingenomen door Marijke
Schuppers. In het veld deden beide ploegen weinig voor
elkaar onder. Halverwege de eerste helft nam OZ & PC
een l—O voorsprong toen Marijke Schupers werd ge-
hinderd door de zon. Deze stand was tevens de rust-
stand.
fn de tweede helft gelukte het Jet Smit de balans in
evenwicht te brengen. Na deze gelijkmaker was het de
beurt aan OZ & PC dat tweemaal achtereen profiteerde
van fouten in de Vordense defensie 3—1. Weliswaar
verkleinde Jet Smit tot 3—2 maar toen even later
OZ & PC de stand tot 4—2 opvoerde, was het pleit
beslecht.
De meisjes van Vorden kwamen zaterdagavond in De-
venter uit tegen de Berkel uit Lochem. Bij de rust had-
den de Vordense meisjes een 3—O voorsprong door
doelpunten van Anneke Sikkens. In de weede helft liep
Vorden uit tot 5—O door doelpunten van Anneke Sik-
kens en Marna Stijl.
De jongens van Vorden wonnen in Deventer met 3—2
van de Berkelspringers uit Almen. De Vordense doel-
punten werden gescoord door Mengerink.

HEREN VAN VORDEN BLIJVEN DICHT BIJ Hl IS
Dezer dagen is de kompetitie-indeling bekend gemaakt
voor het waterpoloseizoen 1972. De heren van Vorden
uitkomend in de 4e klas KNZB, hebben ditmaal geboft
met de indeling. Gespeeld moet worden tegen de Ys-
selmecuwen (Zutphen), WZC (Wijhe), WWV (Winters-
wijk) en de Ravijn (Nijverdal). Verre uitwedstrijden
zijn er dit seizoen dus niet. De overige teams van
Vorden spelen in een winter—zomerkompetitie.

Biljarten
ZUTPHEN EN OMSTREKEN

In klasse Cl is een begin gemaakt met de kompetitie
bandstoten. DLS l kwam thuis uit tegen KOT l uit
Vorden. Deze ontmoeting eindigde in een 7—O overwin-
ning voor de thuisclub. Voorst l won met 7—O van
Poorte 1.
Inmiddels is ook in klasse C4 de kampioen bekend ge-
worden. Ondanks een 5—4 nederlaag teg enKOT 7 ging
de titel naar Lindeboom 3. De verdere uitslagen in deze
afdeling waren: Boerderij 3—KOT 6 2—7; Lindeboom
4—Voorst 3 7—2; DLS 3—Pauw 3 0—9.

Dammen
Voor de onderlinge damkompetitie van de Vordense
damclub DCV werden de volgende wedstrijd gespeeld:
Hulshof—Harmsma 2—0; Lamers—Ter Beest O—2;
Wansink—Hoenink l—1; Grotenhuis—W. Wassink O—2;
Oukes—Dimmendaal 2—0; Heuvink—S. Wiersma 2—0;
Rosse!—Offereins O—2; J. Wiersma—B. Smeenk O—2;
Esselink—B. Smeenk O—2; Sloetjes—Nijenhuis O—2.

Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker
Elke zaterdagmorgen trimmen Wj pick-
nickplaats Wildenborchseweg
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)

13 april Bijeenkomst PvdA in zaal Eskes.
Diskussie over belangrijke onderwerpen

16 april Gezamenlijke zangdienst in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden

17 april Ledenvergadering HSV De Snoekbaars
in zaal Eskes

18 april Ned. Chr. Vrouwenver, jaarvergadering
19 april Hervormde Vrouwengroep Linde
20 april Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
22 april Nationale Trim-wandeldag
26 april KPO-dia-avond voor de leden
26 april Hervormde Vrouwengroep dorp
26 april Algemene ledenvergadering VVV-Vorden

in hotel Bakker
29 april EHBO rayonoefening
l mei Reis naar Soestdijk van de Nuts blok-

fluit en Melodica club
15 mei EHBO oefenavond
17 mei Hervormde Vrouwengroep dorp
16 mei Ned. Chr. Vrouwenver, ledenvergadering

in zaal Eskes
17 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
3 juni Openbare les Nuts blokfluit en Melodica

club
3 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag

10 juni Toernooi v.v. Vorden afdeling zaterdag

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.


