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Marktvereniging
maakte
verenigingen blij
RIJVERENIGING DE GRAAFSCHAP
VERKOCHT ZEER VEEL LOTEN
Onder voorzitterschap van de heer A. J.
Ziweverinik Meld de Marktvereniging te Vor-
den een ledenvergadering, waarbij ve*le af-
gevaardigden van diverse plaatselijke ver-
enigingen aanwezig waren. Geen wonder,
want de Marktvereniging had voor hen
weer een surprise in petto.
Zoals te doen gebruikelijk werd de netto-
opbrengist van de gehouden najaarsverlo-
ting' onder die verenigingen verdeeld die
daarvoor in aanmerking komen. Het te ver-
delen bedrag bedroeg ditmaal ƒ 2164,19 en
werd als volgt verdeeld:
Dagere landbouwschool 100,—; Groene
•Kruis 225,—; Nu'tskleuiterschool 120,—;
Bijz. kleuterschool 240,—; R.K. kleuter-
school 120,—; Openbare kleuterschool
120,— ; Plattelandsvrouwen 200,— KPO
100,—; Jong Gelre 150,—; Stierenver. Del-
den 50,—; Bijenver. MVK 70,—; Bijenver.

TNG 35,—; Rijver. De Graafschap 175,—;
Bedrijfsverz. dienst 200,—; Zwembad 100,-;
Recognitie marktterrein kerk 50; Tafel tje-
Dekje 100,—.
In totaal werden er 5100 loten verkocht,
waarbij secretaris J. J. v. d. Peyl er de
aanwezigen attent op maakte dat de Rrj-
vereniging De Graafschap er zeer veel heeft
verkocht. De heer v. d. Peyl deed een be-
roep op de vereniginge deze verkoop krach-
tig ter hand te nemen. ,,U hebt er allen
Ibaat bij," zo sprak hij. Dat penningmeester
H. Koning melding kon maken van een ba-
tig saldo is gezien bovenstaande, natuurlijk
niet zo verwonderlijk.
Bij de besituursverkezing werden de aftre-
dende leden A. J. Zweverink, H. J. Koning,
J. Landensohot, H. Wiggers en H. Lichten-
barg bij acclamatie herkozen. In de vaca-

ture J. v. d. Wal werd de heer Joh. Norde
gekozen.

Dit jaar zullen er vier markten worden ge-
houden t.w. 7 mei (voorjaarsmarkt); 9 juli
(zomermarfkt); 8 Oktober (najaarsmarkt)
3 december (St. Nicolaasmarkt).

Ondertrouwd: G. M. J. Bunghouit en G. H.
Letitink.

Koerselman
cassettes p1! f
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GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

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

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

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

A.S. vrijdag is de stortplaats NIET open
i.v.m. Goede Vrijdag.

DE VISAKTE HEET VOORTAAN
VISKAART

En die kunt u op twee manieren krijgen
Om te mogen vissen haaOde u tot nu toe een
visakte op het gemeentehuis of bij de po-
litie. Voortaan is dat anders geregeld.
U gaat naar het postflcantoor of postagent-
schap. Daar liggen blanco vlskaarten klaar.
U vult er een in. Daarna koopt u er een
zegel op: een rode, een blauwe of een gele,
welke hangt ervan af hóe u gaat vissen.
Stempel erop - en hij Is geldig.
Gdreren per postgiro kan ook: u maakt het
benodigde bedrag over en u krijgt de vts-
kaart - gezegeld en gestempeld, thuis ge-
stuurd. Zo eenvoudig is dat. Maar: wat
voor visfcaart hebt u nodig? Hoeveel moet
u daarvoor betalen? Wanneer kan je 'm
halen, en hoe precies? Als je gireert, wat
zfin dan de postgironummers ?
Dit zijn allemaal zaken die u weten wilt.
ET zijn er meer wellicht: waar blijft het
geld van uw vdstoaart? Wat is volgens de
wet een hengel? Waarom en wanneer zijn
er gestoten tijden? Ook op dit soort vragen
vindt u in wat volgt een duidelijk antwoord.

Welke viskaart voor wie?
En hoeveel kost het?
De jongiste sportvissers hebben geen vis-
kaart nodflg. Tenminste als zij niet ouder
zijn dan 14 jaar en slechts met één gewone
hengel vissen. Iedere visser van 15 jaar en
ouder heeft een viskaart nodig.
Vist u altijd alleen met één gewone hengel
dan is de viskaart met het rode zegel (dat
geldt als bewijs van bijdrage) voldoende.
Voor een rode zegel betaalt u ƒ 5,—.
Wilt u met twee gewone hengels vissen,
met een speciale hengel of een peur dan
hebt u een viskaart met een blauw zegel
(Igelidend als kleine visaktte) nodig. Kosten
van de blauwe zegel: ƒ 11,75.
De viskaart met gele zegel (voor de grote
visaktte) geeft recht op het vissen met alle
vistuflgen die de wet toestaat (in de prak-
tijk zal dat vrijwel alleen gebeuren door
de beroepsvisBers). Zo'n gele zegel kost
ƒ33,—.

Hoe komt u aan uw viskaart?
Eerste (manier: in het postfcantoor of post-
ag-entsdhap liggen blanco viskaarten klaar.
Zo'n viskaart vult u volledig' in - niet met
potlood! Vanaf 12 april kunt u daarop aan
het lokt Öe rode, blauwe of gele zegels ko-
pen. De loketambtenaar plakt de zegel op
uw kaart - stempel erop en u bent klaar
oon direct als het seizoen begint uw stek op
te zoeken. Dit moet u nog even weten: op
zaterdagen vindt geen visizegelverkoop
plaats.
De tweede manier - ook vanaf 12 april - is
gireren per postgiro. Bedenk daarbij ^ de
eerste plaats:

— u mag aJllén die gewone girokaart ge-
bruiken

- per girokaart mag u maar één viskaart
bestelen.

Op de girokaart vult u het volgende in:
- het (bedrag voor de gewenste viskaart,

dus: ƒ5,— voor een vüskaart met rode
zegel (bewijs van bijdrage); ƒ 11,75 als
u een viskaart met blauwe zegel (kleine
visakte) wenst; ƒ33,— als u een vis-
kaart met gele Zegel (grote visakte)
wilt hebben

—- het postrekeningnuimmer. Dat is 528851
voor rekeninghouders van het gdrokan-
toor Den Haag t.n.v. Visakten en Bfl-
dragebewijizen, Den Haag.

Voor rekendnghoudiers van het girokantoor
Arnhem is het poarekeningnummer 3542200
tji.v. Visakten en Bijdragebewijzen, Arn-
hem. Is uw postrekening op twee namen

gesteld en Is de viskaart bedoeld voor de
'tweede vermelde persoon, dan schrijft u
zijn of haar naam in het vakje „Medede-
lingen". Hetzelfde geldt in geval de naam
van degene voor wie de viskaart bestemd is
niet die is van de postrekenanghouder. Deze
naam moet dus ook onder „Mededelingen"
worden ingevuld. In alle andere gevallen
hoeft men daaronder niets te vermelden.
Vanaf 12 april wordt de vistaaart u kant en
klaar zo snel mogelijk toegezonden. Alleen
de geboortedatum moet nog worden inge-
vuld.

Goed. U heeft uw viskaart.
En verder?
Met alleen een viskaart bent u er meestal,
nog niet. U heeft een vergunning nodig
de eigenaar van het viswater - of van de
gene die het visrecht van de eigenaar heeft
gehuurd. Dat kan een particulier zijn, maar
ook - zoals iin de meeste gevallen - een
hengedsportverenigïng.
Niet voor al het viswater is een vergun-
ning nodig. U mag met één gewone hengel
zonder vergunning vissen in de „openbare
wateren". Dat zijn in het algemeen onze
(grote) rivieren, meren en kanalen - onze
waterverkeerswegen.
Maar ook hierop zijn uitzonderingen. U
heeft wél een vergunning nodig voor het
vissen in:
1. het Amstelmeer en de daarmee in open
verbinding staande wateren; 2. het Balg-
zandkanaal; 3. het zijkanaal van het Balg-
zandkanaal naar het Noordhollandse Ka-
naal tot aan de schuitsluis; 4. de Van
Ewijcksvaart; 5. het Waard- en Groetka-
naal; 6. het Allkimaardermeer met de daar-
aan gelegen open havens en inhammen; 7.
het Uitgeestermeer; 8. de Oude Nie; 9. de
Disseldorpervaart; 10. het Slikkerdiep; 11.
de Startingervaart; 12. de Schulpvaart; 13.
de Rotte en de BleiswiJkse- of Rottemeren;
14. het Brielse Meer met het Scheepvaart-
enVoeddngskanaal westelijk van de daarin
gelegen sluizen; 15. het Hartelkanaal wes-
telijk van de daarin gelegen sluizen; 16. het
Kanaal door Voorne; 17. alle aan de onder
14 t ju. 16 genoemde wateren gelegen open
havens en inhammen; 18. de Binnendijkae
Maas, de Boezemvaart en de Stijense ha-
ven; 19. het Veerse Meer; 20. het Grevelin-
genmeer; 21. het Lauwersmeer.

Wat is nu precies een hengel?
Volgens de wet is een hengel het vistuig,
dat bestaat uit een roede, met daaraan een
lijn of snoer waaraan hooguit drie l-, 2- of
3-tandige haken zitten. Of u wel of geen
molen hebt, of vist met één, meer of hele-
maal geen dotobers, maakt voor de wet niet
uit. Het aantal haken is wel belangrijk!
Gebruikt u imeer dan drie haken, dan is uw
vistuig geen hengel meer. U mag hem dan
alleen gebruiken als u een geelgezegelde
viskaart heeft én een vergunning voor het
vissen met zjg. „hoekwant".
Het verschil tussen een gewone en een spe-
ciale hengel zdt 'm in het aas dat u ge-

bruikt. U vist met een gewone hengel als
uw aas bestaat uit

a. brood, aardappelen, deeg, kaas, al dan
niet gekiemde granen, zaden en peul-
vruchten, fruit, slachtprodukten, zee-
pier, zager, mossel, afgeknotlte gaper
(putschelp), worm, steurkrab en gar-
naal;

b. nabootsingen van 't hierboven genoem-
de aas;

c. insekten en insektenlarven plus de na-
bootsingen daarvan als ze tenminste niet
groter zijn dan 2% cm.

In het 'kort is dit dius het aas dat gebruikt
wordt voor „witvis" en karper.

een speciale hengel zit aas dat hier-
niet is genoemd. Dus levende en dode

'visjes, stukjes vis, de z.g. jig, spinners, le-
pels, kunstvisjes (pluggen, wobblers, etc.),
grote kunstvliegen (bijv. streamers) etc.
etc.

De gesloten tijd
Om de visstand te beschermen zijn er ge-
sloten tijden. Periodes dus waarin u niet
mag vissen.
Voor de speciale hengel loopt de gesloten
tijd van l maart tot en met 30 juni.
Voor de gewone hengel is de gesloten tijd:
— voor het Usselmeer en de binnenwate-

ren van 16 maart tot en met 31 mei;
— voor de rivieren van l april tot en met

31 mei.

Nog enkele tips
Lees vooral uw vergunning goed! De eige-
naar of huurder van het viswater kan na-
melijk langere gesloten tijden of hogere
vismaten hebben vastgesteld. Die bepalin-
gen kunnen over anders zfln.
Laat niet als dank Rondslingerend af-
val is smerig en kan bovendien ratten aan-
trekken.
Laat ook geen stukken vislijn slingeren.
Vogels raken erin verstrikt en sterven dan
een akelige dood. Wikkel de lijn om een
stukje hout en gooi 't thuis in de vuilnis-
bak.
Als er in het voorjaar een vogel constant
alarmerend om uw stek zwemt of vliegt,
verkas dan. Het kan zijn dat de vogel jon-
gen in de buurt heeft. Laat haar ze rustig
verzorgen.

Een rietkraag kan weieens hinderlijk zijn.
Verniel hem niet. Zo'n kraag is als oever-
verdediging belangrijk, maar ook als schuil-
plaats voor vis! Bovendien is het vervan-
gen van een rietkraag door een schoeüng
duur en bepaald niet bevorderlijk voor de
visstand.

Wacht niet te lang met het aanschaffen
van uw viskaart. Ten overvloede misschien,
de verkoop van de zegels begint al op 12
april. „Alvast hebben" is beter dan „nog
moeten halen", zeker als het seizoen be-
gonnen is. Voor dan alvast:
GOEDE VANGST !

Waar bUjft het geld van uw viskaart?

Het bedrag dat u voor uw viskaart betaalt
is als volgt samengesteld:

Viskaant met rood zegel (bijdragebewijs)
Viskaart met blauw zegel (kleine visakte)
Viskaart met geel zegel (grote visakte)

De ƒ l,— administoatiekosten zijn om de
'kosten van de uitgifte van uw viskaart te
betalen. Het bedrag aan recht gaat de
schatkist in. Blijft over: de bijdrage. Die
wordt overgemaakt aan de Organisatie ter
Verbetering van de Binnenvisserij, de O VB.
Met dat geld wordt vis gekweekt, bijvoor-
beeld karper en pootsnoekjes. Daarnaast
subsidieert de OVB de levering van han-
delspootvis (vis gevangen door beroepsvis-

adm.kosten bijdrage recht totaal
ƒ l— ƒ 4 — — ƒ 5,—
ƒ l,— ƒ 6,75 ƒ 4,— ƒ11,75
ƒ l,— ƒ12,— ƒ20,— ƒ33,—

sers en geleverd aan sportvissersorganisa-
ties). Verder stelt ze maaiboten ter be-
schikking en betaalt in 't algemeen mee
aan vele aktóiviteiten ter bevordering van
de binnenvisserij.

Daarom ook is het van belang dat iedere
sportvisser een viskaart heeft. Op deze ma-
nier dragen we allemaal een stukje bij aan
de instandhouding van onze sport.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
PASEN 1976
Pasen is vanouds HET feest van de kerk.
Jezus Christus, de voor ons gekruisigde
Heer (Goede Vrijdag) is de opgestane, de
levende Heer. Hij is machtiger dan- de
machtige dood. In alle kerken, wereldwijd,
wordt dit feest gevierd.

PAASJUBEL
In de Hervormde kerk wordt op de vroege
Ie Paasdag weer de Paasjubel-dienst ge-
houden samen met de kinderen van de Zon-
dagsscholen (dorp en Medler/Linde).
Iedereen, groot en klein, is er hartelijk
welkom. De kinderen van de Zondagsscho-
len worden bij of in de hal van de open-
bare basisschool, Kerkstraat 17 verwacht.
Zij gaan daarna samen het kerkgebouw
binnen. Verzamelen dus bij de dorpsschool.
Na de Paasjuibel wordt dan de hoofddienst,
de Paasdienst gehouden. Beide diensten
hoopt ds. Veenendaal te leiden. In deze
Paasdienst zal ook, als vanouds in de kerk,
het sacrament van de Heilige Doop bediend
worden.

GEZAMENLIJKE PAASDIENST
Op de morgen van de 2e Paasdag, maan-
dag 19 april, wordt in de Hervormde dorps-
kerk een gezamenlijke Paasdienst gehou-
den. Een zanggroep van de Medlerschool
en de Kindercantorij van de Geref. Kerk
hopen aan deze Paasdienst mee te werken.
Voorganger: ds. Kuhlemeier.

KINDEROPPAS IN ALLE DIENSTEN
Tijdens ALLE kerkdiensten op de beide
Paasdagen in de Herv. kerk is er kinder-
crèche in De Voorde. En natuurlijk ook tij-
dens de morgendienst op de Goede Vrijdag
(a.s. vrijdag 16 april).

In de gemeente Vorden zijn onderstaande
voorwerpen/dieren gevonden:
draagHfietstas, blauwe das, zwarte kat, ro-
de kat, handschoen, rechter handschoen,
boodschappentas, groen jack, dameshorlo-
ge, fazant, rieten tasje, spaniel, div. sleu-
tels, kentekenplaat, handschoen, bril en div.
portemonnees.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

van donderdag
tot donderdag

HEREN-
REGENJAS

zware kwaliteit
sportief model

normale prijs 97,50

alleen deze week

85,-

MODECENTRUM

TEUNISSEN
RUURLO

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., dl., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.40
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 v\
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

J-Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

Vrijdag 16 april (Goede Vrijdag): 10.00 uur
ds. J. C. Krajenibrink, dienst van Schrift en
tafel; 19.30 u. ds. J. C. Krajenibrink, dienst
van Schrift en Tafel
Zondag 18 april (Ie Paasdag): 8.30 uur ds.
J. Veenendaal, Paasjuibel m.m.v. de Zon-
dagsscholen; 10.00 uur ds. J. Veenendaal,
Paasdienst.
Maandag 19 april (2e Paasdag): 10.00 uur
ds. J. B. Kuhlemeier, gezamenlijke Paas-
dienst num.v. zanggroepen.
Tijdens ALLE Paasdiensten kinderoppas in
De Voorde. Ook tijdens de morgendienst op
Goede Vrijdag.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Vrijdag 16 april (Goede Vrijdag): 19.00 uur
ds. J. B. Kuhlemeier, Viering H.A.
Zondag 18 april (Ie Paasdag): 10.00 uur
ds. J. B. Kuhlemeier, kftndernevendenst klas
4 en 5; 19.00 uur ds. A. C. van Nood te
Barohem.
Maandag 19 april (-2e Paasdag): 10.00 uur
Herv.^Geref. zangdienst in de Herv. kerk.
Voorganger ds. J. B. Kuhlemeier.

R.K. KERK VORDEN
donderdag 19.30 uur: dienst van het Laat-
ste Avondmaal; Goede Vrijdag om 15.00
uur dienst van de H. Kruisweg; Paaszater-
dag om 19.00 uur Paaswake met bediening
van de H. Doop; Paaszondag om 10.00 uur
(crèche) Eucharistieviering met Geloofsbe-
lijdenis; Paasmaandag om 11.00 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
donderdag om 15.30 uur G.W.-pleohtighe-
den voor alle jongens en meisjes van de
basisscholen; Goede Vrijdag om 19.30 uur
Plechtige Avonddienst; Paaszaterdag om
21.00 uur Paaswake mjm.v. het Jongeren-
koor en bediening van de H. Doop; Paas-
zondag om 10.00 uur Eucharistieviering
met Geloofsbelijdenis; Paasmaandag om
9-30 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

vanaf donderdag 18.00 uur t.m. Paasmaan-
dag
dokter Van Tongeren, tel. 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

dr. J. Wechgelaer, tel. 1566
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 'B avonds 7
tot 'B morgens 7 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, teL 1487. Spreek-
uur wtjkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bfl geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrijdag van 9-9.30 uur in de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, teL 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.



Elk 2e pond voor

PRIJS
AFDELING SLAGERIJ

geldig 15, 16, 17 april

Aanbieding

SEVEN

Aanbieding

Appelsap

Lenderollade
500 gram

2e pond 475

Runderpoulet
MAGER SOO gram

2e pond 299

Wiener
schnitzel
100 gram

VLEESWAREN:

Rosbief
100 gram

Zalmsalade
100 gram

Gekookte ham
100 gram

Leverkaas
100 gram

SHERRY
SANDEMAN
fles van 795 voor

ORIGINELE

MARTINI
fles van 715 voor

COMBANO

SHERRY
van 545 voor

WtERO

CONF. JAM
^kbrikoos-kersen van 220

CALVE

Borrelnootjes
van 177 voor

A&O CHIPS
NATUREL-PAPRIKA

2 balen

AFDELING A.G.F.

HAGELWITTE

bloemkool

HAGELWITTE

champignons
200 gram

FRANSE

GERANIUM

BOS

FRESIA'S

10 KAKELVERSE

PAASEIEREN

KOELEMAN

AUGURKEN

3/4 pot van 179 voor

SLAGROOM

PAAS-
TAART

TOM-
POUCEN
doos a 5 stuks

HERBA
APPELMOES
3/4 pot van 79 voor

•M
A&O
DOPERWTEN
ZEER FIJNE literblik

Paasbrood
met spijs

DROSTE LUXE

Bonbons
van 385 voor

Paasmelange
bakje

MAGERE GARNERING

KLOP-KLOP
van 127 voor

JOHN MOIR

PUDDING
2 pakjes van 118 voor

LITER HALFVOLLE

KOFFIEMELK

van 169 voor

UNOX SOEP
OSSESTAART OF ASPERGE

J. M. ^^J •»•»••'dan alleen maar
voordelig

ALBERS - VORDEN
Geldig donderdag, vrijdag en zaterdag



VIEUX

BALLANTINES

BOKMA
JONGE GENEVER
liter

BOOMSMA
BEERENBURGER
STENEN KRUIK van 15,25 voor

20 EUROFLESSEN
HEINEKEN BIER
per krat

24 PIJPJES

A&OPILS
per krat

KOFFIE
per kop

2e kop gratis

APPEL-
CARREE
per stuk

SINAS, UP
OF COLA
per glas

A & O

vruchtenlimonade
liter

Unox kippe- of
kalfsragout

Voor het medeleven, on-
dervonden tijdens de
ziekte en na het overlij-
den van onze vader,
groot- en overgrootvader

JAN DERKSEN
betuigen wij u allen onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
M. A. Pardijs-

Derksen

Vorden, april 1976
Hoetinkhof 17

Voor de vele kaarten,
bloemen en geschenken
die wij bij ons huwelijk
mochten ontvangen, wil-
len wij u heel hartelijk
danken.

Jiirgen en Garmien
Feldkamp-Knoef

Ling (W.-DL), april 1976
Schüttorferstrasse 28

Te koop: Surprise poot-
aardappelen en een grote
gasgeyser Vaillant.
Telefoon 05752-1333

FRUITTEELTBEDRIJF
MEDLER

zaterdag 17 april
laatste verkoop van
9 tot 10 uur

Golden Delicious, Lom-
barts, Calvil

De Brandaris sportfiets
dames en heren nu nog
vanaf ƒ 198,—
Empo paraat dames- en
herenfietsen met 2 ver-
snellingen ƒ 380,—
Idem met 3 versnellingen
ƒ 385,-
Union TA sport vanaf
ƒ 410 -
Union Savoy met 2 ver-
snellingen ƒ 406,50
Gazelle grand tourist su-
per sportmodel, dames
met 3 versnellingen, he-
ren met 5 versnellingen
Westa sportfietsen da-
mes en heren ƒ 248,—
Westa toer dames en he-
ren met grote wielen 28"
ƒ 290,-
Grote keuze fietsen met
toebehoren bij
TRAGTER VORDEN

Te koop: goed r.b. vaars-
h. Zents. Larense-
Vorden

Te koop: een motorga-
zonmaaier. Pelgrum,

4, Vorden

Te Itoop: z.g.a.n. brom-
fiets merk Kaptein Mo-
bylette. Hoetinkhof 23,
Vorden

Aangeboden: huiskamer-
tafel (uitschuifbaar); Les-
lie box (voor elektr. or-
gel) heel mooi; Solex
bromfiets mini-model.
Alles in staat van nieuw.
Gevraagd: harmonium
Tel. 05752-6868 na 8 uur
bellen s.v.p.

Diensten
Goede Vrijdag 16 april

APOTHEEK
zondagsdienst. Uit-
sluitend geopend
voor spoedrecepten
(bellen aan
apotheekdeur).

Dokter STERRINGA
géén praktijk

De dienst wordt uit-
sluitend voor spoed-
gevallen waargeno-
men door dokter
Van Tongeren,
Christinalaan 18,
telefoon 1678

Te koop: r.b. dragende
vaars a.d.t. 17-4
G. J. Brummelman, Spie-
kerweg l, Vorden

Gevraagd: giervat.
W. Kornegoor, tel. 1525,
Vorden

Met de Paasdagen zo'n
heerlijke

IJSTAART
als dessert

Gaarne vroegtijdig
bestellen, prijzen
vanaf ƒ 5.50

IJssalon D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Te koop: MRIJ dragende
vaars, 23 april a.d.t.
B. Wunderink, Ruurlose-
weg 85, Vorden

Te koop: z.g.a.n. gas-
haard 8100 k/cal; 2 ge-
velkachels 3300 en 2200
k/cal.; l bijzetkachel keu-
ken 3300 k/cal, alles ge-
heel kompleet.
Ruurloseweg 49 tel. 1715

Enige en algemene kennisgeving

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
mochten hebben, is na een kortstondige ziekte
van ons heengegaan onze lieve vader, groot-
en overgrootvader en broer

JOHAN NIJLAND
weduwnaar van

Reindina J. G. Ellenkamp

in de ouderdom van 81 jaar.

Haarlem: H. Nijland
H. J. A. Nijland-Garretsen

Doetinchem: A. L. Nijland
W. Nijland-Rouwenhorst
klein- en achterkleinkinderen

Vorden: H. Teerink-Nijland

Vorden, 12 april 1976
Smidsstraat 8

De overledene is opgebaard in de aula van de
Algemene Begraafplaats te Gorssel.
Gelegenheid tot condoleren aldaar woensdag
14 april a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.
De begrafenis zal plaats hebben donderdag
15 april a.s. om 11.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Gorssel.
Zij die de overledene de laatste eer willen be-
wijzen worden verzocht om 11.00 uur in de
aula aanwezig te zijn.

Na een kortstondige ziekte is van ons heenge-
gaan onze lieve broer en oom

JOHAN NIJLAND
weduwnaar van

Reindina J. G. Ellenkamp

in de ouderdom van 81 jaar.

Vorden: H. Teerink-Nijland

Vorden: A. J. Teerink
F. Teerink-Weggemans
en kinderen

Hengelo (Gld.): H. Lubbers
R. Lubbers-Teerink
en kinderen

Vorden, 12 april 1976
Smidsstraat 8

GEMEENTE VORDEN
In verband met het feit,Tiat op Goede Vrijdag
de gemeentelijke kantoren gesloten zijn, kan
die dag de opgaaf van kadavers uitsluitend
telefonisch geschieden aan het slachthuis te
Zutphen van 13.30 tot^LOO uur (tel. 05750-
13941).

Het gemeentebestuur van Vorden

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

Vandaar de Hlstor
Gemakskalender.

Dat is 1. een erg leuke
verjaarskalender en 2. een
uitgebreide vraagbaak
voor elke amateurschilder

Komt u 'm maar
gauw bij ons halen.

Doe-het-zelf centrum

HARMSEN
Schoolstraat 6 - Vorden - Telefoon 05752-1486

Wij bieden werk aan nog twee

allround
metselaars

Hengelo (Gld.) tel. 1729 - Vorden tel. 6648

Tank

merkbenzine
Vrije prijzen

bij

G. Weulen Kranenbarg & Zn b.v.
Enkweg 1-3 Vorden Telefoon 05752-1811

STOFZUIGERS
Draaitopstofzuiger HR-6231 met
een pittige 600 Watt motor
238f-

KAMERVERLICHTING
in geheel nieuwe modellen en
uitvoeringen.

Zeer lage prijzen. Zie etalage

Spalstraat 8 - Hengelo (G.) - Tel. 05753-1280

Ncnctialanten
tcttiSerieu§..*

Blouson-pak voor vrije tijd en serieuze zaken.
U kunt er overal mee verschijnen en u voelt

zich helemaal vrij. Ook tijdens werk.

Nu voor
een extra
nonchalante
prijs

tcKtiel en mode
/cKooldermcin

Neem de oudste !

Neem de beste voor

chemisch
reinigen

,De Achterste Molen'
Depots:

Fa Aartsen, Stationsstraat 12

H. J. Bennink, Molenweg 11

Lubbers, Het Wiemelink 15

Mevr. Mombarg, Kranenburg

en ... iedere dinsdag ons

Service Station
in Vorden, Wlchmond, Baak
telefoon 05780-2290



officieel „Herlag" dealer Gebr. BARENDSEN Vorden

VOORJAAR

VOOR UW TUIN
Wij leveren u graag

Potgrond nr. 17

Triomph groen

Tuinturf enz.
Verder alle soorten

tuingereedschap

tonkin stokken
in de lengten van 90 tot 300 cm

Hengelo: Spalstraat 37 Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 14 Vorden: Stationsweg 20

Voor ons centrale Sorbo-magazijn vragen wij:

a) EEN MAGAZIJNBEHEERDER
deze medewerker zal onder meer de volgende taken
dienen te behartigen:

a. voorraadbeheer en kontrole inkomende en uit-
gaande goederen;

b. algemeen toezicht op de totale magazijnwerk-
zaamheden ;

c. kontrole en beheer wagenpark.

Deze medewerker zal derhalve onder meer over de
volgende hoedanigheden dienen te beschikken:

a. akkuratesse en organisatievermogen ;
b. gevoel voor systeem en orde.

Wij denken hierbij aan een medewerker tussen 30 en
40 jaar die bereid is zich volledig in te zetten voor
deze funktie.

Schriftelijke sollicitaties voor deze funktie te richten
aan: NEDAC BV. direktie

Tevens hebben wij plaats voor

b) EEN CHAUFFEUR/
MAGAZIJNBEDIENDE

voor magazijn- en bezorgwerkzaamheden.
\j Liefst in bezit van groot rijbewijs.

Leeftijd 19-25 jaar.

Ook kunnen wij plaatsen

c) EEN JONGSTE
MAGAZIJNBEDIENDE

voor onder meer de bediening van onze Blister
verpakkingsmachine. Leeftijd 16 a 17 jaar.

Voor de funktie s b) en c) kunnen eventueel telefo-
nische sollicitaties worden gedaan onder nummer
05752-1773 (afdeling personeelszaken).

NEDAC - SORBO B.V.
NIEUWSTAD 2 - VORDEN

Gevraagd: hulp in de
huishouding in gezin met
3 schoolgaande kinderen.
H. Dekker, Zutphense-
weg 8, Vorden, telefoon
05752-2122

Te koop: Philips kleuren-
televisie 66 cm beeldbuis.
Wilhelminalaan 2, Hen-
gelo (Gld.)

Te koop: Puch Maxi kl.
paars, 4I/2 maand oud,
niet van nieuw te onder-
scheiden, met helm, km-
teller en mandje. Vraag-
prijs ƒ 650,—. Olburgse-
weg 37, Steenderen, tel.
05755-367

Nieuwe oliekachels
met hoge korting
bij

G. Weulen Kranen-
barg en Zonen B.V.
Ruurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

Vaste plantenkwekerij
„'T MOKKINK"
Koningsweg 6, Hengelo

Het adres voor
vaste en rotsplanten

Goede en voordelige
damesconfectie

vindt u bij de
grote matenspecialist

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
Vorden Zutphenseweg 29

Indien nodig maken
wij naar maat

Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

A.S. BRUIDJE
denk even aan de
dag van je leven
Je wilt een japon die je zelf aan-
staat en waarin anderen je op
z'n mooist bewonderen.

Toch wil je een japon die
betaalbaar is.

Maak gerust een afspraak met
het

Grootste bruidshuis van Oost
Nederland
BEIJER BESSELINK

Want die heeft veelzijdige keuze
en geeft gaarne deskundig ad-
vies. Duizenden bruidjes heb-
bben blijk gegeven van haar
tevredenheid.

leder bruidje kan slagen
(maten 34 t.m. maat 48) hebben
we constant in diverse modellen
en kleuren op voorraad.

bruidshuis en modehuis

BRUIDSJAPONNEN

BEIJER BESSELINK
BRUIDSJAPONNEN
Mr. NELISSENSTRAAT 23
BELTRUM (bij
Telefoon 0£

DRIENERSTRAAT 10
HENGELO O.
Telefoon 05400-1.19.83

Ruime parkeergelegenheid

AVOND- en
PARTYKLEDING

De grootste speciaalzaak
van Oost-Nederland

Gaarne volgens afspraak

Laat nu uw motormaaier of

handmaaier vakkundig

slijpen en
reviseren

Gebr. Barendsen
Vorden - Zutphenseweg — Tel. 05752-1261

Een vertrouwd begrip:

Administratiekantoor
Vorden B.V.
direkteur: B. H. J. de Regt - Tel. 05752-1485

Gespecialiseerde adviseurs op accountancy- en fiskaal
gebied en automatisering

Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota

o

lOCCASIONS
OPEL KADETT
ALFA ROMEO 1750
FIAT 128
SIMCA 1100 Special
VW1302
FIAT 127
SIMCA 1100LS
FORD 1600 L
DAF 55
RENAULT R 16 TL
met nieuwe gasinstallatie
CITROEN 2 CV 4

1973
1969
1970

nov. 1972
nov. 1971

1973
1974
1972
1969

1970
1974

SHOW 15 TOT EN MET 30 APRIL

f BENNIE WENTING
OFF. TOYOTA-DEALER
Spalstr. 28-30, Hengelo, tel. 05753-1256

o
«r
?seo

Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota Toyota

Internationaal transportbedrijf

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

vraagt ervaren

Trailer-
chauffeur

Voor Paaskleding naar
modecentrum Teunissen Ruurlo

Een goede kollektie draagbare kleding
met exklusieve modellen.

Dames:
MANTELS
in gabardine
poplins

COATJES
in diverse uitvoeringen

BLAZERS
SUEDE EN NAPPA JASJES
NAPPALON

JAPONNEN
PAKJES

vanaf 185,00
vanaf 89,50

vanaf 79,50

vanaf 49,50
vanaf 125.00
vanaf 69,50

vanaf
vanaf

39,50
59,50

BLOUSES EN ROKKEN vanaf 19,50 29,50
T-SHIRTS - PULLOVERS

Heren:
vanaf 9,95

vanaf 245,00
vanaf 89,50

REGENJASSEN
PANTALONS

COATS - JACKETS
SUEDE JASJES

vanaf
vanaf

85,00
39,50

vanaf 59,50
vanaf 149,50

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
HEDENAVOND (DONDERDAG) KOOPAVOND
Goede Vrijdag geen koopavond



Donderdag 15 april 1976

38e jaargang nr. 6 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
BARGKAPEL UIT B AR C HEM MAAKTE
FEESTVREUGDE PLATTELANDS-
VROUWEN VORDEN SFEERVOL
Ter gelegenheid van het zilveren jubileum
van de afd. Vorden van de Ned. Bond van
Flatitelandisvroujwen, werd in de zaal van
Ihotel Smit, voor de leden een feestavond
(gehouden.
Nog noodt waren er zoveel leden (dus uit-
staitend dames) komen opdagen als juist
op deze jubdfleumavond. Presidente mevr.
Pelgrum-Rietman vond het bijzonder fijn
dat het bestuur aHe dames nu eens per-
soonlijk een hand kon geven. „Daar komt
nooit iets van."

Hierna gaf zij een overzicht in vogelvlucht
over de afgelopen 25 jaren. Het 250ste lid
(de vereniging heeft er inmiddels 257) t.w.
mevr. Van Lochem, werd nog even speciaal
in het zonnetje gezet. Haar werd een fraaie
hanger aangeboden vervaardigd door mevr.

Bogaerts. Er werden deze avond nog 17
hangers uitgereikt en wed aan de 17 dames
die vanaf de oprichting lid zijn van de ver-
eniging1, t.w. mevr. Ajlbers-Bloemendaal; Al-
bers-WiJers; Bakker-Jansen; Bannink-Half-
man; Bogchelman-Bos; Bouwmeester-Par-
dijs; Hoetink^Kl. Winkel; Jansen-v. Soest;
KI. Brinke-Gotink; Koning^Knoef; Kuipers-
Jansen; Kornegoor-Tjoonk; Pardijs-Derk-
sen; Parxüjs-Pardfls; PeOgrum-Rietman;
Smit̂ Gosselinlk en Weustenenk-Tjoonk.

Mej. Meine van de bezoekcommissie kreeg
deze avond een koffer met babykleertjes
aangeboden, niet voor haar zelf, maar om
toekomist%e (pO^ttelandisvrouwen-moeder-
tjes) te verrassen. Ook kreeg de bezoek-
oommissie een uSitnodiging om de receptie
bij te wonen van koe Maantje van de fami-

lie Roeterdink uit Lande. Deze Maart j e
heeft nJl. 100.000 liter melk gegeven, het-
geen vanzelfprekend wel een receptie waard
is.

De receptie die afd. Vorden ter gelegenheid
van het 25*jarig bestaan heeft gegeven is
in alle opzichten geslaagd. „Vele bloem-
stukken plons bovendien vele enveloppen
met inhoud," zo verklapte mevr. Pelgrum.

Na het officiële gedeelte werd de avond
verder verzorgd door de leden van de ver-
eniging. Het programma bestond uit zang,
dans en schetsjes. De verschillende onder-
delen wenden door mevr. Besselink aan el-
kaar gepraat.

Hierna wend het „veld" geruimd voor de
Bargkapel uit Barchem, die sneu aller vrou-
wenharten veroverde door een wervelende
slhow ten beste gegeven. Het orkest had er
zelf ook plezier in spéélde de ene melodie
na de andere. Mevr. Pelgrum moest ten-
slotte vragen er een eind aan te maken met
het oog op de tijd. Ben daverend applaus
viel de Barchemers ten deel.

Tijdens de

receptie kwamen

zeer velen het

bestuur felicite-

ren zoals de heer

J. Norde.

Het Paandenverzekeringisfonds Wilden-
borch en Omstreken, dat dit jaar 75 jaar
bestaat, mag gerekend wonden tot een van
de grootste paandenfondsen uit de Achter-
hoek. Het is werkzaam in liefst negen ge-
meenten te weten Vorden, Lochem, Warns-
veld, Hengelo Gld., Zelhem, Steendenen,
Ruurlo, Gorssel en Borculo. Het fonds had
in het afgelopen jaar ruim 280 leden, die
in totaal 470 paarden hadden verzekerd
voor een waarde van ƒ 735.950,—.
Voorzitter T. G. Harkiinlk uit Barchem, ge-
waagde op de algemene ledenvergadering
die in zaal Schoenaker op de Kranenburg
werd gehouden, van een groot aantal over-
genomen paarden in 1975. ,,Ondanks het
feit dat we de vinger aan de pols moeten
houden door de stagende kosten, is er ook
optimisme; in 1975 traden 16 nieuwe leden
toe, hoofdzakelijk uit de sport- en recreatie-
sector. De tendens van het verdwijnen van
de werkpaarden zet zich voort," aldus de
voorzitter, die er op wees dat de prijzen
voor paarden - vooral van de mindere kwa-
liteit erg laag bleven. In vergelijking met
rund- en varkensvlees is paardevlees nog
te goedkoop.
Doordat de prijzen gedaaHd zgn zal er ter-
dege rekening mee worden gehouden wat
betreft de hoogte der verzekering. Ook
dient men er op te letten dat bij het op-
nieuw verzekeren van paanden de bijbeho-
rende afstammingapapieren inlevert.

OVERZICHT
Uut het jaarverslag van de boekhouder, de
heer T. G. Harkink, bleek dat er aan pre-
mdes waren ontvangen ƒ 23.552,34. Er wer-
den van de leden 21 paarden overgenomen

Voorlichtings-
bijeenkomsten
De afgelopen weken heeft het gemeentebe-
stuur van Vonden een vijftal bijeenkomsten
belegd in de buitenwijken, teneinde de
buurtbewoners enige voorlichting te geven
over het bestemmingsplan buitengebied.
Voor deze bijeenkomsten bestond een goe-
de belangstelling. Van het Landbouwschap
was de heer Geerdes aanwezig die uitvoe-
rtiige adviezen gaf over de vorm van de
bouwpercelen. Hij werd hierbij terzijde ge-
staan door gemeenJtearchitekt de heer J.
v. d. Broek.
Uit de aanwezigen kwamen verschillende
suggesties naar voren. Wijzigingen die
werden gewenst, werden door de heer De
Koning van Bouwitoezicht op de kaart aan-
gebracht.
Het ligt in de bedoeling dat het gemeente-
bestuur zich over deze wijzigingen intern
zal beraden. Zo mogelijk zal hieraan wor-
den tegemoet gekomen.
Vanzelfsprekend lieten de bewoners uit het

(waaronder 2 veulens en 4 pony's) voor
ƒ 40.415,—, waarvoor men via de slachtlbank
ƒ 15.227,54 kreeg uitbetaald.
De totale ontvangsten over 1975 bedroegen
ƒ39.817,84, de totale uitgaven ƒ44.782,91,
zodat er een tekort was van ƒ 4965,10. Ten
laste van 1974 was nog een bedrag van
ƒ 3688,19, zodat het uiteindelijke negatieve
saldo ƒ1360,35 bedroeg. Bq monde van de
heer Joh. Wesselink werd een goedkeurend
verslag van de kascommdssde uitgebracht.

BESTUUBS VERKIEZING
In het bestuur werd voorzitter T. G. Har-
kink, Barchem, herkozen, evenals de heer
B. Bos, Kranenburg als commissaris. In
plaats van het kasoomimissielid de heer Joh.
Wesselink, Kranenburg werd de heer A. J.
Dimmendaal, Koedijk 15, Dochem gekozen,
die met de heer A. W. Bargeman, Warns-
veM, hierin zitting heeft.

VASTSTELLING PREMIES
Om tot een zo redelijk mogelijke verdeling
te komen werd besloten de premies als
voügt vast te stellen: een grondbedrag ge-
baseerd op een slachtwaarde van paarden
van plm. 4 jaar en ouder tot een maximum
van ƒ 2000,— met een te betalen premie van
2%. Bi) de schatting kan de eigenaar in
overleg met de schatters zijn paard (gezien
de fok- of rijkwalteit) nog boven dit be-
drag verzekeren (met een premie van 6%)
tot een maximum van ƒ 5000,—.
Veulens kunnen direct na de geboorte wor-
den verzekerd, mits ze goed staan en drin-
ken tot een maximum van ƒ 2500,—. Pre-
mies 1% van de moederwaande. Uitbetaling;
in de eerste maand 15%, tweede maand

20% en 3e tot en met 5e maand 25% van
de verzekerde waarde. Btj een 2% premie

dubbele uitkering.
voor ponyklassen te weten Shet-

New Forest bedraagt 4%
(grondbedrag, naar verhouding maximum
grote paarden). Hebben ze fok- of rijkwali-
teiten dan is de premie 6% boven 't grond-
bedrag.

MEEROPBRENGST
Ten aanzien van overgenomen paarden, die
bij verkoop een meeropbrengst opleveren,
werd besloten dat de eerste ƒ 100,— meer-
opbrengst voor het fonds is en het reste-
rende bedrag voor de gewezen eigenaar.
Voor paarden die naar de kliniek in Utrecht
moeten worden vervoerd, zal het fonds -
miits men met de boekhouder heeft over-
legd - een reisgeldvengoeding verstrekken
van maximaal ƒ 75,— per rit.

TAXATIES
Vanaf 22 april tot en met 7 mei zullen de
jaarlijkse taxaties worden gehouden en wel
bfl WisseMnk, Varssel; Van Asselt, Linde-
Vonden; BurkÜnk, Dolden-Vorden; Groot
Jebbink, Almenseweg 441, Vorden; Café
Eykelkamp, Medflertol-Vorden; Kok in Lan-
gen; BiJenhof, Wildenborch; Heuvelink in
Nettelhörst; Wilmink in Klein Doch teren;
hotel Meilink in Barchem en T. G. Harkink
in Barchem.

De onkosten voor het verzekeren bedragen
voor veulen ƒ 5,— en voor paarden ƒ 2,50
op de vastgestelde taxatdeplaatsen. Bfl
taxatie aan huis: eerste paard ƒ 12,50 elk
volgend paard ƒ 2,50. Besloten werd om de
jaarlijkse vergoedingen voor het bestuur
vast te stellen op ƒ 500,—, voor de boekhou-
der en ƒ 50,— voor commissarissen en be-
stuursleden.

buitengebied zich niet de kans ontnemen
om ook andere punten aan te roeren zoals
b.v. lichtpunten, onderhoud zandwagen etc.
Medegedeeld werd dat op l juli gestart zal
worden met het ophalen van huisvuil in de
buitengebieden. Dit zal eens per veertien
dagen geschieden.

1 juni kan
getennist worden
Dinsdag heeft het gemeentebestuur van
Vorden de goedkeuring van GS ontvangen
betreffende de aanleg en exploitatie van de
tennisbanen.

Dit betekent dat direct na Pasen gestart
zal worden met de aanleg van drie tennis-
banen (gnavelbanen). Hét bestuur van de
tennisvereniging verwacht dat er dan op l
juni getennist zal kunnen worden. De leden
(200) zullen hierover nader worden geïn-
formeerd.

Geen interesse
voor dorpspolitiek
bij de jeugd
De Vordense jeugd heeft blijkbaar geen be-
langstelling voor het doel en streven van
de politieke partijen in de plaatselijke ge-
meentenaad. Op uitnodiging van de Stich-
ting Jeugdsociëteit waren de heer J. Bosch
(PvdA); J. F. Geerken (GDA); H. A. Bog-
cheliman (WD) en J. W. M. Gerritsen
(Vordens Belang) naar het jeugdcentrum
gekomen om daar over hun politieke werk
te verteMen.

Zegge en schrijve 2 jongelui kwamen op-
dagen zodat voor voorzitter Besselink niets
anders overbleef dan de raadsleden te be-
danken voor hun komst en de bijeenkomst
af te gelasten. Het behoeft geen nader be-
toog dat de jeugdsoos over deze geringe
belangstelling danig teleurgesteld is.

Dit stuksken is eigenluk allene bedoeld veur mensen dee un hond heb of van plan
bunt d'r ene te kopen. Anders hoef i'j 't geels neet te leazen, want 't geet oaver
hunde.
Veurige wekken stond d'r in Contact da'j ow hond vaste mot hollen en dat 'e zien
drollen allene op daorveur bestemde plaatsen neer mag leggen. En daor bun'k 't
helemaole met eens. Want 't is t'r wel es un smeertroep op de tegelpaje langs de
weage. Dat zukke mensen ok neet wiezer bunt. De hond kan d'r niks an doen, den
wet neet better, at den 't maor kwiet is.

A'i un hond hebt, gaot t'r dan met 't bos op of in ieder geval buuten 't darp. Daor
bunt akkermaolsheggen en andere plaatsen zat waor gin mense las hef van wat
ow hond te volle had.
Maor jao, hoe geet dat, 's margens te lange bi'j 't wief in bedde 'eleagen en dan
schut de hond t'r fa'/' in, maor gauw in 't darp un end/en rond en daor ha'j weer un
hoop. En dan un ander mor krabben um 't t'r weer af te kriegen. A'k 's margens
veur mien baas de post ophale, zie 'k t'r ok altled ene veur 't postkantoor hen-
kommen met zo'n groot zwat kalf van un hond. Dan denk ik bi'j mien eiges: Jonge,
daor mo'j met wieter op, dat is jao gin hond um in 't darp uut te laoten. Zo vervuul
i'j 't milieu.

Wa'k neet snappe is, waorumme veur un hond belasting betaald mot wodden en
veur beveurbeeld un ri'jpeerd neet. Van zo'n peerd vin i'j hier en daor ok nog wel
es wat. Of kump et umdat zo'n hondedrol viezer is dan un peerdeköttel? Hoevölle
mot ze dan van un katte wel neet vraogen. Maor das' een van de d/nge die 'k neet
snappe bi'j ons in Vorden.

H. Leestman

„Vorden" verlengde kontrakt met
trainer De Weerd
De voetbalvereniging Vonden heeft het
kontrakt met trainer Chanly de Weerd met
een jaar verlengd. ,,Wü hopen dat het twee
jaar zal worden," aldus deelde voorzitter
Fred Scharrenbeng onder applaus mede aan
de leden van deze vereniging, tijdens de
traditionele voorjaarsvergadering waarvoor
geen afl te grote belangstelling bestond.
De heer Söharrenberg deelde voorts mede
dat na 20 april het eerste en tweed veld
door de Heide Mij onder handen zal worden
genomen. Tot l augustus mogen deze vel-
den niet gebruikt wonden. Tot dat tijdstip
dienen de nog te spelen wedstrijden afge-
werkt te worden op het derde veld. Deze
week heeft het bestuur van Vorden over
deze gehele materie (men heeft o.a. nog
een verhard oefenveld op het verlanglijstje
staan) een onderhoud met het gemeente-
bestuur van Vorden.
Sprekende <^fe de resultattn van het af-
gelopen seizSJI merkte de heer Schanren-
berg op dat het een bevredigend seizoen
is geweest. „Weliswaar heeft het eerste
het net niet gered, maar volgend jaar pak-
ken we de KNVB," zo voorspelde de voor-
zitter. ^^
Het bestuui^Bn Vorden bestond tot dus-
ver uit nege^^>ersonen. Omdat de vereni-

ging geen afd. zaterdag meer heeft achtte
het bestuur het voldoende dat voortaan met
zeven man ^geregeerd" zal worden. Konse-
kiwenties gaf ddt voor de zittende bestuurs-
leden niet want de heren T. Meyer en H.
Schouten stelden zich niet herkiesbaar.
„Beide heren kregen soms slapenolze nach-
ten van het bestuurswerk. Vandaar dat zij
eruit zijn gestapt," zo lichtte voorzitter
Scharrenberg boe.
In nauw overleg met het bestuur mag trai-
ner De Weerd voortaan over alle junioren
beschikken, indien hij spelers nodig heeft.
In het verleden was de juniorencommissie
de „baas" over de junioren.
Het echtpaar Wentank werd dank gebracht
voor het vele wenk dat zij als „kantdne-
echitpaar" voor de vereniging heeft gedaan.
Het ligt in de bedoeling dat de kantine
voortaan met eigen krachten zal worden
„gerund". Verschillende leden hebben zich
hiervoor aangemeld.
Het bestuur had deze avond voor de leden
nog een aangename verrassing in petto. De
contributie zal nu. niet worden verhoogd.
Verder werd nog medegedeeld dat er half
mei een dansavond zal worden gehouden en
dat er vrijdagavond a.s. wederom een kla-
verjastoernooi op het programma staat.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugd-
centrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Foto-
hobbyclub, Studio Dolphfln
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)

Dinsdag:
Repetitie Drumband Sursum Corda In het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie klndercantorfl vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastiek-
lokaal
Trainingsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwem-
club In Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in Chr.
Huish-ischool o J .V. mevr. Annelies Tijman.

Woensdag:
Ie woensdag In de maand klachtenavond
NW
Repetitie majorettes en Jeugdmajorettes
Sursum Corda In de gymzaal van de huis-
houdschool.
Gymnastiekvereniging Sparta: (kleuters)
Gymnastiekver. Sparta: (huisvrouwen)

Donderdag:
Badmintonklub In het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
Smit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep-
tember 19.45 uur In Hotel Bakker, ledere
donderdag

Vrijdag:
's Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bfl het clubge-
bouw op 't Medler
CJV-clubavonden In het Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (Jongens)

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor-
derden blokflult, beginnelingen melodika
Trimmen bfl de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuls verkenners, welpen
Kinderklub De Flultertjes In De Voorde;
Kinderklub De Kruimels In het Jeugdcen-
trum; Meisjesklub De Mu!b van 20 In het
Jeugdcentrum
Gymnastiekvereniging Sparta: (Jongens)

April:
14 Herv. Vrouwengroep dorp
15 Herhalingscursus EHBO
15 Vrouwenvereniging Wildenborch
15 Bejaardenkring Pasen, Jeugdcentrum

13.45 uur
18 Stichting Jeugdisociöteit Vorden, film-

avond
19 Meubel- en tapfltshow Helmlnk
19 Internationale Wegmoes Hengelo GW.
20 NCVB in zaal Eskes
22 Herhalingscursus EHBO
26 Vergadering1 PvdA, hotel Bloemendaal
28 Open bejaardenmiddag, Jeugdcentrum

14.30 uur
30 Oranjebal 't Wapen van 't Medler

Mei:
10 Ledenvergadering Snoekbaars
11 Bejaardensoos zaal Schoenaker
12 Herv. Vrouwengroep dorp
12 Bond van Plattelandsvrouwen
18 NCVB in zaal Eskes jaarvergadering
18 Herv. Vrouwengroep Linde
20 Vrouwenvereniging Wildenborch
29 Openbare les nutsblokfluit en melodika-

olulb, Jeugdcentrum

Juni:
9 Avondvierdaagse Vorden

10 Avondvierdaagse Vorden
H Avondvierdaagse Vorden
12 Avondvierdaagse Vorden
12 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag
19 Toernooi SV Ratti afd. zaterdag

De besturen van ae verenigingen worden
verzocht hun aktivltelten aan ons door te
geven dan kunnen deze In deze rubriek
worden opgenomen.

Magical Mystery
Tour - Beatles
Zondag 18 april (en niet op 17 april zoals
in de agenda venmeid staat) draait de
Stichting Jeugdsociëteit Vorden de film
Magical Mystery Tour van en met de Beat-
les. In deze in een wervelende show ver-
pakte film zullen de Beatles al hun num-
mers ten gehore brengen van hun gelijk-
namige l.p.
Wij als Jeugtdsociëiteiit zijn bijzonder ver-
heugd om deze fiüm aUs eerste jeuigdsocië-
teit in Nederland te kunnen vertonen. Deze
film wend nl. de vorige maand pas aange-
kocht. Wij hopen dan ook dat wij de jeugd
van Vorden (oudere Beatle-fams zijn na-
tuurlijk ook welkom) een leuke en ontspan-
nende avond aan te bieden met deze fül, in
het Jeugdcentrum in Vorden. Let ook op
Contact van de volgende week!



Onze Graafschap-meubelshowroom in Ruurlo
Domineesteeg 14) is op z'n Paasbest

EIKEN EN LEER is het thema van onze

paas - meubelexpositie
op Paasmaandag van 10.00 tot 17.00 uur

U BENT VAN HARTE WELKOM

inter-style

VORDEN, Dorpsstraat 22

Tel. 05752-1314

signatuur van beter woonkomfort

WARNSVELD, Rijksstraatweg 108

Tel. 05750-17332

H.C.I. BOUWCENTRUM
Hummeloseweg 45 Hengelo (Gld.) Tel. 05753-2121

Uw adres voor
keukens, badkamers, alle bouwmaterialen, open haarden

ijzerwaren, gereedschappen

Openingstijden: maandag t.m. vrijdag van 9-12.30 en
13.30-17.30 uur - zaterdags van 9-12.30 uur

donderdagavonds van 7-9 uur

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld

Wij maken onze cliënten er op attent,
dat onze kantoren op

VRIJDAG 16 APRIL 1976
(GOEDE VRIJDAG)

gesloten zullen zijn
In verband hiermee wordt de avond-
openstelling van 16 april 1976 verplaatst
naar

donderdag 15 april 1976r
AMROBANK
NUTSSPAARBANK
RABOBANK KRANENBURG ft
RABOBANK VORDEN

2e Paasdag
van 11.00
tot 17.00 uur

en tapijtshow
bij uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Voetbalt u graag ?
Doe dan als zovele anderen en
wordt lid van

SV RATTI
In deze tijd van inspanning is
ontspanning dringend nodig.

U kunt bij SV Ratti zowel zater-
dags als zondags aan de kompeti-
tie deelnemen.

Opgave voor l juni a.s. Inlichtingen en opga-
ve bij de sekretaris B. A. Klein Gunnewiek,
Eikenlaan 7, Kranenburg met vermelding of
u zaterdags of zondags wilt voetballen en te-
gen inlevering van een pasfoto.

Of bij de wedstrijdsekretarissen:
zaterdagvoetbal: J. Bos, De Haar 14, Vorden

zondagvoetbal: R. A. Heuvelink, Ganzen-
steeg l, Kranenburg

jeugdvoetbal: T. Geurds. Mispelkampdijk 56
Vorden.

\
Overschrijving is na l juni niet meer mogelijk

BROOD

een maal apart
BAKKERIJ

Zutphenseweg — Vorden — Telefoo^B384

Tuig'lederen slipper.
Voor vakantie,

freetime en sport.
Maat 36-45.

Zweedse muil
met voetbed.
De topper van

dit seizoen.

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF
Instructeur: B. Hendriksen, Slotsteeg 12,
Hengelo Gld.

Valt goed
Soepel vallende

rok met fraai verwerkt

7QWf S+J\J

MODEHUIS

VORDEN TEL (05752) 1381

DONDERDGAVOND 15 APRIL KOOPAVOND

eoneoitnis
'Hengelo <gw.>
tel.05753- 1461

Dansen
19 APRIL
2e PAASDAG

NEW FOIIR

GRATIS PAASEI
Tankstation
Weulen Kranenbarg

Zondagavond 18 april
de film

MAGICAL
MYSTERY TOUR
van en met
THE BEATLES

aanvang 20.00 uur in het
Jeugdcentrum

Te koop: enige in zeer
goede staat verkerende
gashaarden met volledige
garantie. Henk van Ark,
Burg. Galléestraat 5 Vor-
den, telefoon 05752-1554

ATTENTIE

Donderdagavond 15 april zijn wij
wegens familiefeest na 5 uur

gesloten
dus geen koopavond.

Met vriendelijke dank:

Fa cebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 1508 b.g.g. 2054



DISCOUNT CENTRUM RUURLO
Voor meubelkijkende en kopende mensen zijn zo
zachtjes aan de Paasdagen een komplete doolhof
geworden. Wij willen daarom deze doolhof niet
nog groter en moeilijker maken.

GEEN PAASSHOW
dus bij ons ! Wat wij u echter aanbieden in de week
na Pasen (geen overstelpende hoeveelheid mensen
maar lekker rustig uitzoeken) is het volgende:

bij aankoop v. meer dan 250,-
overgordijnstof: gratis maken

bij aankoop v. meer dan 175,-
vinyl 200 breed: gratis leggen

Reden temeer om de Paasdagen lekker rustig door
te brengen.

Wij zijn niet groot in onze ruimte, maar groot in
kleine prijzen !

Prettige Paasdagen gewenst
en tot ziens

DORPSSTRAAT 29 - TELEFOON 05735-1361 Openingstijden: woensdags van 9-13 uur, zaterdags tot 16 uur,
vrijdags koopavond, verder dagelijks van 9-18 uur

Voor:

lekker paas-

brood en fijn

paasgebak
naar:

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 26, Vorden, telefoon 1877

Wij wensen u
prettige Paasdagen

Openb. bibliotheek
De openbare bibliotheek is

gesloten
op vrijdag 16 april (Goede Vrij-
dag), maandag 19 april (Tweede
Paasdag) en vrijdag 30 april (Ko-
ninginnedag) 1976

GRATIS PAASET
Tankstation
Weulen Kranenbarg

Jong echtpaar vraagt wo-
ningruimte te huur of evt.
te koop te Vorden.
Of woningruil Zelhem-
Vorden. Tel. 08342-2245

Om zelf een heerlijk toet-
je te maken:

_1_LITER IJS ƒ 5.-
IJssalon DTBÖERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Te koop: vierdels van 'n
jonge stier. J. G. Reintjes
Vordensebinnenweg 2 te
Lochem. tel. 2514

Voor de a.s. Paasdagen
uw adres voor
VERSE HAAN-
TJES, KIP EN
EIEREN

vanouds bekend adres:
Poeliersbedrijf ROSSEL
telefoon 1283

Te koop: prima weide-
hooi. Huize 't Zelle,
Hengelo G., tel. 7200

PAARDRIJDEN
lessen en buitenritten on-
der deskundige leiding.
Ook weekendritten.
DE HESSENKAMP
Vorden, tel. 1736 - 1737

Automatische
wasmachines

MIELE, ERRES EN

MARIJNEN

13 wasprogramma's, regelbare
centrifugegang

vanaf 675,-

WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo (G.) - Tel. 05753-1280

Onderstaande kappers zijn dinsdag 20 april
(na de Pasen)

gesloten

KAPSALON WIEKART

KAPSALON BEERNING

KAPSALON HEERSINK

Te koop: een dames-
bromfiets merk Vespa.
Te bevragen bij G. Bon-
gaarts, Boshuisweg 4 te
Vierakker

Te koop: Solex bromfiets
in goede staat.
J. A. Jansen, Industrie-
weg l, Vorden, tel.
05752-1564

GRATIS PAASEI
Tankstation
Weulen Kranenbarg

Te koop: een elektr. ga-
zonmaaier in goede staat
H. Stokkink, Lochemse-
weg 32a, Warnsveld,
telefoon 05751-387

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmel-
oord, Onderduikersweg
30c NOP tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of
05618-214

DAK VERNIEUWEN
OF REPAREREN ?

Dakbedekking aan
te brengen met
kwast, rol of spuit.
Voor elk dak.

VRAAG TEN HAVE
ADVIES

n 08350-3938

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!
i

/utphenseweg1 - Vorden - Telefoon 05752-1514

REKLAME
Vrijdag en zaterdag:

NOUGAT EREN

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit: ZWANEHALZEN

BEETJE C
G OCX
/14OG!
Bij een jurkje of een rokje
dit sandaletje maakt
't verrassend compleet.
Fijn plateaurandje.

Tropez
Zomers trotteur
sandaletje. Creatieve
garnering op voorblad.
Modekleur squaw.

Ginette
Styled by Anita
Nieuw snufje: opanken
rand — voor meer loopplezier.
De modekleur bisquit laat zich
makkelijk combineren.

WULLINK Vooraan in schoenmode

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN

WILT U EJN SCHILDER BESTELLEN

DAN BELLEN

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden

zowel nieuw als onderhoud:

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039
Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283

AUTOBEDRIJF

GROOT JEBBINK
biedt te koop aan:

ESCORT 1971 1973 1974

PEUGEOT 204 1974

CITROEN GS 1973

MINI CLUBMEN 1100 1975

OPELKADETT 1970 1975

2 CV 6 1973
met BOVAG-garantie

Rondweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1794

Tuintopper
Een Forsythia struik
(bloeiend hout)

voor slechts 1,50
Voor al uw tuinplanten naar

Boomkwekerij - Tuincentrum
M. G. Spiegelenberg
Ruurloseweg 26 - Vorden - Tel. 05752-1464
Part. verkoop alleen op vrijdag en zaterdag

Een kans die niet snel meer terugkomt!
Een bijzonder luxe leren 3-2 bankkombinatie,

'' leverbaar in laag model en in hoog model. Al of niet met volants!
Een razend-mooie voorjaarstreffer van ons, uw adviseur voor

Mooier Wonen. Laag model kompleet voor de rake prijs van slechts 2275,
In hoge uitvoering is de prijs toch maar slechts 2845.-

DONDERDAGAVOND 15 APRIL KOOPAVOND

VRAAG NAAR ONS GRATIS WOONADVIESBOEK



Heden werd uit onze familiekring weggeno-
men onze lieve broer, zwager en oom

Derk Loman
weduwnaar van A. H. Wasseveld

in de ouderdom van 78 jaar.

Vorden: J. Wasseveld-Loman
E. J. Wasseveld
Mej. G. Loman
H. Loman
A. Loman-Bargeman

Hengelo G.: W. Wasseveld
G. J. Wasseveld-Bruil

Zelhem: H. Wasseveld
G. Wasseveld-Ellenkamp
nichten en neven

Vorden, 13 april 1976
Overweg 12

De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 17
april om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

De overledene is opgebaard in de aula van
Nuova, Zutphenseweg 73 te Vorden. Bezoek
donderdag 15 april van 19.00 tot 19.30 uur.

.speciaal

LEUKE
EXKLUSIEVE
JURKEN

v.a. 79,-

DENIMROKKEN

IcKtiol en mode

/chooldermcifi
raadhuisstraat teL1367 vorden

Zaterdag 24 april a.s. is onze verfwinkel

na 12.00 uur
gesloten

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

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

Multifësta,
De nieuwe Mektie

PtoegstoÖBn.
10 romantische, tijdloze dessins,

50 kleuren, 100% katoen.
f 14,95 per meter.

Stoffen waar u ontzettend veel
mee kunt doen. Multifësta is speciaal

ontworpen voor uw fantasie.
U moet ze beslist komen zien bij:

wim polman
signatuur voor beter wonen

Vorden, Dorpsstraat 22
Warnsveld, Rijksstraatweg 108

52 ploegstoffen

Wij zijn zaterdag 17 april

gesloten

DEKKER Elektro b.v.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Telef. 05752-2122

Met de Paasdagen

lekker vlees van de

ECHTE SLAGER
RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

VARKENSROLLADE
500 gram vanaf

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

GEPANEERDE SCHNITZELS
3 stuks

ROLLADESCHIJVEN
3 stuks

AJUINBURGERS
3 stuks

ROOMSCHIJVEN
3 stuks

Wilt u de rollade vroegtijdig bestellen?

Een heerlijke FONDUE-SCHOTEL maken wij voor u
klaar voor 4 a 6 personen. Wilt u deze wel even een
dag van te voren bestellen?

Wij hebben ook voor u:
ossehaas - biefstuk - rosbief - kalfsfricandeau - kalfs-
oesters - kalfstong - varkenshaasjes - fricandeau -
karbonade enz.

5,60

6,98

6,30

4,98

4,50

3,60

3,60

2,85

Voor de boterham:
100 gram HAM
100 gram GEBR. ROLLADE
100 gram RAUW ONTBIJTSPEK
150 gram PEKELVLEES
150 gram BOTERHAMWORST
250 gram KOOKWORST (stuk)
en nog heel veel andere soorten.
Komt u maar eens kijken!

Wij wensen u smakelijke feestdagen toe!

SIag%pij Vlogman

1,20
1,89
1,-

1,48
1,19
1,98

Nieuwstad VORDEN Telefoon 1321

Deze aanbieding is geldig van 15 tot en met 17 april

Met ingang van 1-4-1976 zijn onze rentetarieven als
volgt vastgesteld:

Spaargelden:

Leningen:

Dagelijks opvraagbaar

Grijp 5

Zilvervloot

6 maanden opzegging

1 jaar opzegging

2 jaar opzegging

2 t.m. 4 jaar vast op naam

5 jaar vast op naam

7 jaar vast op naam

2 t.m. 4 jaar vast aan toonder

5 jaar vast aan toonder

7 jaar vast aan toonder

Hypotheken

Leningen met andere
volwaardige zekerheid

Leningen met
onvolwaardige zekerheid

31/2%

51/2%

71/4%

4%
4%%
53/4%

53/4-63/4%

71/4%
7%%

51/4-6%
61/2%

8%

8%

81/2%

Coop. Raiffeisen-Boerenleenbank „Vorden" W.A.
Ruurloseweg 21, Vorden
Baron van der Heydenlaan 3, Wichmond

EXTRA PAASAANBIEDING

TAPBIER
24 pijpjes

VINOTHEEK
SMIT
VORDEN TELEFOON 05752-1391

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING

ZON- EN FEESTDAGEN 1976

Goede Vrijdag
donderdag 15 april koop-
avond t/m 9 uur

Goede Vrijdag 16 april
t/m 6 uur geopend

Koninginnedag
donderdag 29 april
koopavond t/m 9 uur

vrijdag 30 april gesloten

Voor uw gazon een

hand- of
motormaaier
van

Henk van Ark
De vakman voor algehele
revisie en slijpen

Burg. Galléestraat - Vorden . Telefoon 05752-1554

MET PASEN
OP ZIJN PAASBIEST

met:

rokken
jurken,
blouses
T-pullovers en
blousons
natuurlijk van:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Als extra reklame a.s. vrijdag en
zaterdag bij elke 10 liter benzine

1 ei gratis
Welkom bij

RIETJE EN MARTIE
WEULEN KRANENBARG
Tankstation Enkweg bij NS-station centrum
Vorden

Vordense Bad- en Zwemvereniging

„In de dennen"

ALGEMENE VERGADERING

op donderdag 15 april 1976 om

20.00 uur in hotel Bakker

Jas met allure
en'nekstraPlus

Trench-coat met nonchalante snit
Prachtig afgewerkt, ook de binnenzijde.

f179,-

Fortex- mode met'n Persoonlijke Plus

MODECENTRUM

VORDEN - TEL (05752) 13 81

Donderdagavond 15 april koopavond



Donderdag 15 april 1976

38e jaargang iir. 6 DERDE BLAD CONTACT -VORDEN
DASH 3
DAMES
KAM-
PIOEN

Dash heeft opnieuw
een kampioen. Door
een 3—O zege op
Wilhelmina 6 in de
Zutphense Hanzehal
behaalde Dash 3
dames de titel in de
tweede klasse dames
kring Zutphen De IJs-
selstreek. Het team
bestaat uit de dames:
Ria Aartseai, Henny
Hrinks, Bep Dijkman,
Willy Kuit, Tiny
Breuker, Dicky Bot-
man en Gerrie Smit.
Coach is Herman van
Houte. Wim Lubbers,
de trainer staat niet
op deze kampioensfoto.
Van harte proficiat!

M.R.IJ.-koe Maartje 2 produceerde
100.000 kilo melk
De MRIJ-rkoe Maartje 2 van fokker-eige-
naar Tennis Roeterdink aan de Lieferink-
weg nabij het Kieftskamp in Vonden, heeft
het gepresteerd om 100.000 kg melk te
produceren. Een unieik feit, waarmee niet
aJleen de familie Roeterdink tn haar nop-
jes is, maar ook het bestuur van de fok- en
oonitrolevereniginig De Centrale, het Stam-
boek, de KI federatie De Graafschap en
anderen die min of meer met de agrarische
stand verbonden zjjn.
Maartje 2, die in heit stamboek onder mr.
198737S staat geregistreerd, in het RvJ
(Register van Jongvee nr. 1515), kreeg als
controlenummer 3189, is een afstammelin-
ge van Margje sLb. 160533S fokreg. 3188.
Haar vader was de stier Bernhard van stie-
renhouider B. Koninig uit Linde. „Het was
een oude vereniglngssitier van de fokver-
eniginig 't Kieftskamp," zegt Roeterdiink,
die maar wat trots is op Maartje 2.
„Het is de tiende MRIJ-ikoe (roodbonte)
van heel ons land die dit presteert. Bij het
zwartibonte FH-ras hebben ze er al meer
dan honderd, die 100.000 kg melk geven.
Maartje, die nu 18 lentes telt en op 24 ok-
tober van dit jaar weer, jarig" is, heeft
deze honderd ton melk in goed 15 jaar ge-
geven, wat dus ongeveer 7000 kg per jaar
is," zet de eigenaar uiteen.
Roéterdink heeft praktisdh alleen maar
eigen aanfokvee op zijn 19.5 ha groot be-
drflf, dat grotendeels eigendom is van het
Geddensch Landschap (het vroegere Kiefts-
kamp). Maartje 2 is eigenlijk een afstam-

melinge van de bmidskioe, die mevr. Roé-
terdink geb. Oudenampsen bij hun huwelijk
meebracht. „Onze kinderen hebben het
melken bflna allemaal onder die koe ge-
leerd," zegt mevr. Roéterdink. „Ze heeft 'n
lieif karakter, maar is eigenlijk nooit extra
verwend tussen de 35 stuks melkvee die we
nu hebben. We zijn nu met de vijftiende
melküijst bezig. Maartje heeft drie recht-
streekse nakomelingen, de vierde komt in
september."
Maartje, die nu een zeldzame 100-tonner is
geworden, heeft een gemiddelde van 3,82%
vet en 3,21 eiwitigehalte. Ze werd na de ge-
boorte - Roeterddnk woonde toen aan de
Dragondersdijik - eerst met de hand gemol-
ken, sinds 1966 met de melkmachine. De
fokker-eigenaar die altijd een grote voor-
liefde voor het melkvee heeft gehad - hij
heeft ook een aantal fokvarkens - vir
dat zijn ,,igouden" prodiuktiekoe een ge
gezondheid geniet. Ze is praktisch nooJ!
ziek geweest. Dat ze wel van goede huize
komt blijkt doordat haar overgrootmoeder
Marie 2 fraaie prijzen haalde op fokdagen.
Op woensdag 21 april zullen Maartje en de
familie Roéterdink in de bloemetjes wordej
gezet, want het is een uniek gebeuren.
Middags zal dat gebeuren op het bedrij
aan de Lieferinkweg 2 in Vorden, waar tal
van genodiigden uit landbauiwkringen, B. en
W., Inspectie Stamboek, fokvereniging de
KI en de gehele familie aanwezig- is. Na de
huMiging kan men de familie feliciteren in
café Eykelkamp op 't Medler.

NCVB afd. Vorden
Dinsdag na Pasen organiseert de NCVB
een India-avond. U kunt zien films over
Indda. Ook is er een gezellige stand met
India-spullen. Iedereen, dus ook niet-leden,
van harte welkom op deze mooie avond.
Voor tflid en plaats zie advertentie elders
in ddt blad.

Voetbal
ZELHEM BEROOFDE VORDEN VAN
LAATSTE KANS (0—1)

„Als trainer moet je weieens gokken. Dat
heb ik in de tweede helft gedaan door Jan
Veldhorst te vervangen door zijn neef Ka-
rel (aanvallende middenvelder) en Henk
van Zaa plaats te laten maken door Willie
Diersen (jeugdspeler). WeMcM was er dan
via de counter kans op succes. In zo'n ze-
nuweniwedstrijd moet je 90 minuten lang
knokken en een beetje geluk hebben," al-
dus de reaktie van de uitermate verheugde
Zelhem trainer Nico de Kruyff, na afloop
van de door Zelhem met O—l gewonnen
wedstrjjd tegen Vorden, waardoor laatstge-
noemde club eventuele promotie definitief
in rook zag opgaan, terwijl Zelhem op de
drempel van de vierde klas staat.
„Gokken" was er bjj Vorden-trainer Ohar-
ly de Weerd niet bjj. Met nog een kwartier
te spelen (de stand was 'toen nog O—0) ver-
ving hu op onbegrijpelijke wijze verdediger
J anStegeman door verdediger Ernst te
VoMhuiis. Onbegrijpelijk omdat Vorden uit-
sluitend gebaat was bij een overwinning!
Het was overigens geen fraaie wedstrijd
die de vele toeschouwers kregen voorge-
schoteld. De zenuwen speelden beide teams
parten. Voor de rust een gelflkopgaande
strijd, waarbij door Vorden en Zelhem fa-
natiek om elke meter grond werd gevoch-
ten. Zelhem was het eerst dichtbij een tref-
fer, het schot van Henk van Zaa werd even-
wel fraai door doelman Meyer gestopt.
Aan de andere kant sdhoot André te Veld-
huis, hfl speelde een goede wedstrijd, rake-
lings naast. Hetzelfde overkwam Ab Veld-

horst, terwgll Jan Veldhorst in het zijnet
schoot. Het spel golfde heen en weer. Geert
Heersink verscheen plotseling vrij voor het
Zelhem-doel. Doelman Küumper voorkwam
met een snelle reaktie een doelpunt. Uit de
daarop volgende Zelhem-aanval schoot
Henk van Zaa in vrije positie over.
In de tweede helflt had de thuisclub over
het algemeen een veldoverwicht. Op het
juiste moment kwamen de Vorden-aanval-
lers met een tikkeltje agressiviteit te kort
om het de Zellhem-verdediging lastig te ma-
ken. Nadat Van Zaa hoog over had ge-
schoten, werd een fraaie lob van Bert Vlog-
man door ZeThem-goalie Rlumper tot cor-
ner verwerkt.
Halverwege de tweede helft kreeg Van Zaa
de mooiste kanis toen hjj vrij voor Meyer
verscheen. Hjj knalde hoog over. In de laat-
ste twintig minuten leek het erop dat de
thuisclub de strijd in haar voordeel zou be-
slissen. BerSt verscheen Heersink, na een
uitstekende pass van André te Veldhuis,
vrij voor doel. Via de paal belandde de bal
in het zijnet. Een paar minuten later stoof
Bertus Nijenhuis op het Zelhem-doel af.
Melt een fantastische reaktde voorkwam
doelman Küumper een Vorden-goal.
Vijf minuten voor tijd viel de beslissing.
Zelhem-speHer Hans Boesvèld ontving ca.
twintig meter voor het Vorden-doel de bal.
Hij speelde zich vrij, waarna hij de bal kei-
hard tegen de onderkant van de lat schoot.
Via de rug van doeümam Tonnie Meyer ver-
dween de bal in het doel: O—1. Enkele Vor-
den-speJers konde deze achterstand maar
moeilijk verkroppen, zo b.v. Gerrit Wen-
tink die bij een scrtimmage aan de zijlijn
Zelihem-Jtrainer De Kruyff aan de grond
smeet. Ben onsmakelijk tafereel!

GORSSEL 1-RATTI 1: 4—0
Ratti l afd. zondag heeft van het bezoek
aan Gorssel niet veel eer gehad: de Rattia-
nen moesten met een 4—O nederlaag weer
Vordenwaarts trekken. Al in de eerste helft
bleek de thuisclub heel wat in haar mars
te hebben. Doelman Tgmesen wist het eer-
ste half uur zijn heiïïgdom blank te hou-
den, maar toen de Gorssel rechtsbuiten de
score met een hard schot opende (l—0),
was het hek van de dam. Nog voor de thee
was dé stand tot 3—O opgevoerd.
Na rust wisselde Ratti geregeld van spe-
lers maar het had weinig efect. Gorssel
wist nog eenmaal het net te vinden zodat
de eindstand 4—O wend. Ratti is hierdoor
nog steeds in degradatiegevaar en zal de
laartiste compsititiewedatrgd, die a.s. zondag
op eigen terrein tegen hekkensluiter Oeken
wordt gespeeld de beslissing moeten bren-
gen.

PTT 1-SV RATTI 1: l—2
SV Ratti reisde voor de laatste uitwed-
strijd - en tevens de voorlaatste competitie-
wedstrijd - naar Apeldoorn, om daat aan te
treden tegen PTT. Een tegenstander die
dezelfde plaats van de ranglijst bezet als
SV Ratti.
SV Ratti ging zwaar gehandicapt naar
Apeldoorn. H. Bggiink kon door blessure
nog niet voetballen; J. Dijkman, P. Bie-
lawski en doelman H. Bbbink waren door
de griep geveld. H. v. d. Ploeg was weer
van de partij naar lange afwezigheid.
De invallers waren G. Bannink, H. Stolten-
borg en de jeugdspeler M. Dijkman. Deze
spelers hebben door hun goede inzet mede
geholpen aan deze overwinning.
H. KI. Ikkink moest het doel verdedigen en
had dan ook een gemakkelijke middag. De
terugspeëlballen waren nog gevaarlijker
dan de schoten van PTT.
SV Ratti begon met een fel offensief dat
na 10 minuten resultaat had. De bal werd
voor doel getrokken, waar H. Sloetjes klaar
stond om de bal in de uiterste linker bene-
denhoek schoot: l—0.
Hierna werd de wedstrijd steeds meer on-
aantrekkelijker. Er werd slordig met de
kansen omgegaan. Toch mocht SV Ratti
verder uitlopen, maar had hier wel de hulp
van PTT nodig. Een van de PTT-spelers
schoot in eigen doel en zo kwam SV Ratti
voor met 2—0.
De tweede helft was het aankeken niet
waard. De inzet was volkomen weg en SV
Ratti hield de bal veel te lang in de achter-
ste gelederen zodat de voorhoede nauwe-
lijks gevaarlijk kon worden. Toch kregen
H. Stoltenborg en H. Sloetjes nog kansen,
maar omdat ook zij ongecontroleerd speel-
den werden deze niet benut. PTT kon toch
iets terug doen. Vlak voor het einde kwa-
men zij door een corner, die direct in het
doel verdween, terug op l—2.
SV Ratti kon door deize overwinning zich
in de bovenste regionen handhaven. A.s. za-
terdag spelen zij thuis. De laatste competi-
tiewedstrijd tegen Sp. Dieren, wat geen
zware opgave behoeft te zijn.
SV Ratti 2 haaMe fiks uit om van Sp.
Eetfde 4 met 10—l te winnen.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Uitslagen afd. zaterdag: PTT 1-SV Ratti l
1—2; SV Ratti 2-Sp. Eefde 4 10—1; Berb.
Boys 4-SV Ratti 3 5—2; SV Ratti 4-Nieuw-
land 3 O—3.
Programma afd. zaterdag: SV Ratti 1-Sp.
Dieren 1.
Uitstegen afd. zondag: Vorden-Zelhem 0-1;
DVC 2-Vorden 2 3-—0; Oeken 3-Vorden 3
2—0; Vorden 4--Steenderen 2 O—0; Vorden
6-<Sp. Doesburg 4 l—5; Vorden 7-Bebr.
Boys 7 2—0; Sp. Eefde al-Vorden al 1—0.
Programima afid. zondag: Vorden 3-Sp.
Brummen 5; Vonden 4-iBaalkse Boys 1.

Paardesport
GOEDE RESULTATEN RIJVER.
DE GRAAFSCHAP
Tijdens een gehouden springwedstrijd in de
manege te Hengelo kwamen leden van de
Vordense rrjvereniging De Graafschap tot
de volgende resultaten: B-springen Henk
Hietbrink met Olaf 2e plaats; Bert Wagen-
voort met Laghitfeet 3e. Peter Hollander,
Annie Lebbink en Peter Westerik vielen
niet in de prijzen. In de Lnklasse werd Bert
Wagenvoort met Texas vijfde.

Motorsport
MOTORCLUB DE GRAAFSCHAP-
RIJDERS STEEKT VORDENSE JEUGD
DE HELPENDE HAND TOE
De Vondense jeugd maakt momenteel steeds
meer gebruik van het trainingscircuit van
de motorcluib De Graafsdhaprijders, tenein-
de op het Delden-circuit te crossen met de
door hen zelf in elkaar geknutselde brom-
mers.
De Vordense politie heeft de jeugd n.l. ver-
boden om in de kom van het dorp op aller-
lei crossterreintjes te „crossen". De politie
heeft de jongelui geadviseerd om naar De

raafschaprijders te gaan, waar iedere za-
terdagmiddag onder deskundige leiding ge-
traind kan worden. De motorclub is gaarne
bereid de Vordense jeugd de gelegenheid te
geven om gebruik te maken van het Del-
den-circuit.
Het bestuur van De Graafsdhaprijders wijst

er echter op dat een ieder die gebruik
maakt van het circuit in het bezit dient te
zijn van een geldige trainingspas. Dit met
heit oog op de WA-verzekering. De rijders
zelf of hun machines zijn dus niet verze-
kerd.
Men kan van het circuit gebruik maken al-
leen op zaterdagmiddag. Om moeilijkheden
met de politie te voorkomen is het niet boe-
gestaan rijdend op zijn motor naar het cir-
cuit te komen. Jongelui die belangstelling
hebben, zoals hierboven geschreven hebben
zich al reeds vele jongens aangemeld, kun-
nen zich opgeven bij de heer J. Slagman,
Molenweg 23, Vorden.

JAN OOSTERINK WINT TRIAL
IN HET GROTE VELD
Aan de trial die de Vordense motorcliuib De
Graafschaprijders zaterdagmiddag op het
militaire oefenterrein (Grote Veld) orga-
niseerde namen 36 coureurs deel.
De te volgen route had een lengte van 6
kim en telde 8 non-istops. Het parcours
diende vier keer te worden afgelegd. Aan
het einde werd er een snelheidsproef ge-
houden over 3 ronden, waarbij Jan Ooste-

rink met zijn 400 cc Miontesa de absoluut
snèLste tijd maakte van 2 minuten en 40
seconden met als goede tweede Jan Klein
Brink die er met zijn Maloo 300 cc precies
3 minuten over deed.
De uitzettere van deze prachtige trial wa-
ren Henk Oonk en Henk Brunsveld. De
EHBO Vorden, zoals altijd aanwezig, be-
hoefde geen enkele maai in aktie te ko-
men. Na affloop van deze prachtige motior-
sportmiddag maakte Jan Rouwenhorst de
volgende uitslagen bekend, waarbij hij op-
merkte dat Bennde Hartelman Cross-ser-
vice te Hengelo Gld. en Ten Have Molen-
boiuw BV te Vorden voor de prijzen zorg-
den.
I. Jan Oosterink Montesa 111 strafp.; 2.
Bert Bolte Monark 116 strafp.; 3. Wim Top
Montesa 119 strafp.; 4. Ddck Pardijs Bul-
taco 131 strafp.; 5. Jan Halfman Montesa
143 strafp.; 6. Gerrit Harkink Yamaha 138
strafp.; 7. Gerriit Seesing Puch 139 strafp.
8. Jan Klein Brinke Montesa 141 strafp.; 9
Henk van Herwaarden Montesa 142 strafp.
10. Wim Keimpema Montesa 155 strafp.
II. Johan Bijenhof Suzuki 157 strafp.; 12
Erik Berendsen Puöh 159 strafp.

Vordense Begrafenis Onderneming

DE JONGE
Om misverstand te voorkomen, delen wij
u mede, dat de Vordense Begrafenis
Onderneming De Jonge op dezelfde voet
voortgaat als voorheen.
Wij geven u advies eerst te informeren
alvorens u nieuwe polissen afsluit.
Voordeliger dan bij een plaatselijke
onderneming bent u nooit uit.

Ons telefoonnummer is 1346

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

U vindt bij ons losse
nummers van

De Telegraaf

Algemeen Dagblad

de Volkskrant

Dngblad

Sigarenmagazijn
D! BOERSMA
Vorden. telefoon 1553

GRATIS PAASEI
Tai^Hation
WeuTen Kranenbarg

Regelmatig te koop:

ingeruilde
meubels

LUBRERS
Raadhuisstraat 45, Hen-
gelo (Gld.), telefoon
05753-1286

Te koop: meisjesfiets 8-12
jaar en kopriemen voor
melkkoeien. B. Vruggink,
A 31, Ruurlo, tel. 05736-
247

N.C.V.B. India-avond
dinsdag na Pasen 20 april
7.45 uur in zaal Eskes.
Iedereen van harte wel-
kom

-reparatle

Droqisterij

TEN KATE

'.utphenseweg 2
releform 2219

Vorden

Spoorbiels
voor elk doel

Gegal vanrseerde
golfplaten
alle maten
bij

G. Weufen Kranen-
»arg en Zonen B.V.
^uurloseweg 45, Vorden,
tel. 05752-1217 en 1811

N CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

Te koop: lelijke eend b.j.
1969, donkerblauwe kin-
derwagen, wit houten
schommelwieg. Brinker-
nof 80, Vorden, telefoon
2185

Wie zoekt een prettige
werkkring \

Wij krijgen plaats voor een

FLINKE
JONGEDAME
die zelfstandig werkzaamheden
kan verrichten in de huishouding
en winkel

WANSINK
Vivo Supermarkt

Hengelo G - Telefoon 05753-1205

Hebt u zin om te zingen? Kom dan Tweede
Paasdag naar de

zangdienst
aanvang: 10 uur

voorganger: ds. Kuhlemeijer

organist: Rudy van Straten

zang: jeugdkoor, zanggroep Med-
lerschool, Geref. kindercantorij
plaats: Ned. Herv. kerk Vorden

PRETTIGE PAASDAGEN

met brood en banket van

GRATIS PAASEI
Tankstation
Weulen Kranenbarg

Een greep uit onze sortering

PAASBROOD
KRENTENMIK
KRENTENBROOD
ROZIJNENBROOD
STOKBROOD
HARDE BROODJES
ZACHTE BROODJES
KRENTENBOLLEN
SLAGROOMGEBAK
APPELGEBAK
ABRIKOZENGEBAK
BAVAROISGEBAK

Bestelt u vroegtijdig s.v.p.

warme bakker

Telefoon 1373



Woensdag 21 april 1976 14.00 uur

T.V.-speciaalzaak

L
Stationsweg 1 - Vorden - Tel. 2577

Vanaf 14.00 uur houden wij

open huis
en npdigen u allen uiteen kijkje te nemen in onze nieuwe zaak

TER GELEGENHEID VAN DE OPENING HEBBEN WIJ DE VOLGENDE AANBIEDINGEN

1 Emerson kleurentelevisie
66 cm 110° van 2458,- voor 1868,-
1 Emerson kleurentelevisie
66 cm 110° Sensor van 2598,- voor

1 ITT Schaub Lorenz
radio cassetterecorder
RC 500 van 398,- voor 298,-

1 ITT Schaub Lorenz kleuren tv
51 cm 110° Sensor nieuwste model van 2248,— voor 1948,-

2 portable radio's Koyo
FM, MG, LG, lichtnet en batterijen, van 139,— voor 89,50

1 ITT Schaub Lorenz kleuren tv
66 cm 110° nieuwste model van 2458,— voor 2098,-
1 HiFi stereo installatie
ITT Schaub-Lorenz 3501 van 1048,- voor 898,-

Voor de jonge radioliefhebbers:
Mini portable militairy look
middengolf, compleet met batterij, van 39,50 voor 19,50

2 bijbehorende boxen
TB 230 van 510,- voor 430,-
1 ITT Schaub Lorenz zw.-w. tv

GRAMMOFOONPLATEN
Diverse langspeelplaten

1!552 electronic van 748,- voor 648,-
(o.a. Teach Inn, Wim Sonneveld, Glenn Miller, Johny
Cash, Elvis etc.) van 14,95 voor
TOP-40 PLATEN AANWEZIG 7,95

Al deze aanbiedingen worden onder volle garantie en service verkocht, d.w.z. drie jaar op kleuren-tv, twee jaar op alle overige apparatuur

CASSETTES C90 speciaal

C60 10 W neoise
van 6,25 voor

eciaal
van 11,95 voor

4,25
C60 speciaal y QJC

van 12,95 voor

rome
van 12,95 voor

rome
van 13,95 voor

9,95

C90 chrome <n QC

Verkoop vanaf donderdag 22 april
9 uur v.m.

RADIO - TELEVISIE

GRAMMOFOONPLATEN

CASSETTES

Kom bij ons gezellig

een grammofoonplaat of cassette

beluisteren

aan onze exclusieve platenbar

onder het genot

van een kopje koffie

De enigste radio- en
televisiespeciaalzaak in Vorden
Stationsweg 1 - Telefoon 2577
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