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NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Gemeente-
nieuws

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

Deze week komen de volgende onderwerpen ter
sprake:
/. de agenda van de gemeenteraadsvergadering

d.d. 23 april a.s. ;
2. één aanvrage om een hinderwetvergunning,
ad 1)
Agenda gemeenteraadsvergadering
Zoals gebruikeli jk, geven we een week voor de ver-
gadering van de gemeenteraad een overzicht van de
agendapunten die dan ter sprake komen. De ver-
gadering vindt plaats op dinsdag 23 april a.s., 's a-
vonds half acht in het gemeentehuis.
Als altijd is iederen van harte welkom voor het bij-
wonen van de vergadering (een kopje koffie wordt
steeds gratis aangboden); in elk geval liggen voor
een ieder de complete raadsvoorstellen ter inzage
in de bibliotheek.
a) In 1973 werden aan de bijzondere basisscholen
aan het Hoge en in de Wildenborch, en aan de
R.K. school in Kranenburg door de gemeenteraad
voorschotten verstrekt op de exploitatievergoeding
voor deze scholen. De definitieve vergoedingsbe-
dragen voor 1973 kunnen nu (in 1974) worden
vastgesteld en worden verrekend met de voorschot-
ten; zodoende zal aan de scholen aan het Hoge en
in de Wildenborch nog een bdrag worden bijbe-
laald. terwijl door de school in Kranenburg nog
iets dient te worden terugbetaald.
Deze procedure geldt ook voor de bijzondere kleu-
terscholen van het Nutsdepartement Vorden, de
R.K. kleuterschool in Kranenburg, „de Timpe" en
,.de Springplank". Zo krijgen de Nutskleuterschool
„de Timpe" en ,,de Springplank" er nog een aan-

vull ing bij. terwijl de R.K. kleuterschool een klein
bedrag moet terugbetalen.
B en W stellen de gemeenteraad voor om hiertoe
te besluiten.
h) tegelijkertijd adviseren B en W om aan al deze
scholen een voorschot op de exploitatievergoeding
1974 te verstrekken (die op haar beurt weer in
1975 worden verrekend).
c) In Contact van vorige week heeft het bestuur
van de Sichting Dopscentrurn een uiteenzetting ge-
geven over de laatste ontwikkelingen van het pro-
jekt, en vermeld dat aan de Rad een krediet van
ƒ 10.000,— is gevraagd voor het maken van een
ontwerp. B en W stellen Raad voor om dit krediet
te verlenen, doch wijzen de Raad er tevens op, dat
de plaats van het toekomstige Dorpscentrum (n.l.
nabij het gymnastieklokaal) in feite planologisch
nog niet rond is: de bestemming van dat terrein is
n.l. grotendeels ..sportterrein", terwijl voor een
dorpscentrum de bestemming ..openbare en bijzon-
dere bebouwing" noodzakelijk is; tegen deze wij-
ziging kan een ieder nog bezwaar indienen, zodat in
principe de kans bestaat dat door (vele) bezwaren
of door Ged. Staten de plaats wordt afgeketst.
B en W stellen evenwel dat dit risico moet worden
genomen, en wel vooral vanwege de subsidie-tech-
nische achtergronden van dit projekt: als men n.l.
in aanmerking wil komen voor subsidie ingevolge
een aanvull. werkgelegenheidsproject (D.A.C.W.),
dan dienen een definitief ontwerp en een begro-
tingsoverzicht aanwezig te zijn: omdat nu landelijk
een vrij grote werkloosheid in de bouw bestaat, en
omdat de Regering voor de bestrijding daarvan
momenteel veel gelden beschikbaar stelt, is het
/aak om zo snel mogelijk een ontwerp klaar te heb-
ben (B en W zullen binnenkort tevens de bestem-
mingswijziging-procedure starten).
d) Omdat van Kasteel Vorden momenteel geen
tekeningen voorhanden zijn, stellen B en W aan de
Raad voor om. t.b.v. de opmeting en het in teke-
ning brengen van de huidige toestand van het kas-
teel, voor een historisch onderzoek van het gebouw
en voor het maken van voorlopige schetsplannen
voor de restauratie en de inrichting als gemeente-
huis. ƒ 31.000,— beschikbaar te stellen, alsmede
een krediet van ƒ 15.000, ^^.or nood herstel aan
het kasteel en de bijgebouwc^nwater- en winddicht
maken).
e) De Minis ter van CRIV^Ê; de R.K. Kerk te
Kranenburg op een aanvu^^fe ontwerplijsl van
beschermde monumenten voor deze gemeente
plaatsen, een gebouw van algemen belang wegens
oudheidkundige en kunshislorische waarde.

B en W stellen de Raad voor om hiermee accoord
te gaan.
f) Verder komen o.m. nog aan de orde:
- een voorbereidingsbesuit voor de percelen Bea-

trixlaan 11, Galgengoorweg 18 en de Horst, en
wel t.b.v. de bouw van een bedrijfsruimte, resp.
verbouw van een boerderij, resp. de bouw van
een transformatorhuisje;

- de verhoging van de bezoldiging van wethou-
ders; door B en W wordt op advies van Ged.
Staten, voorgesteld per l-l-'74: ƒ 9383,— per
jaar of ƒ 781.92 per mand;

- de benoeming van weth. J. W. M. Gerritsen als
bestuurslid in het algemeen bestuur van de
Stichting Nazorgdienst Zulphen;

- het uittrekken van een krediet voor het bouwrijp
maken van een gedeelt van plan Brinkerhof (14
bejaardenwoningen aan de Zutphen se weg);

- de aankoop van de ondergrond van de duiker in
de Baakseweg (op de grens van Warnsveld) van
het waterschap van de Baakse Beek; en

- de opheffing van het slopgebod op de hoek van
de Willem Alexanderlaan en de Nieuwstad, in
die zin dat de Beatrixlaan en de Nieuwstad ten
opzichte van de Willem Alexanderlaan wel
voorrangsweg blijven.

ad 2)
Aanvrage hinderwetvergunning
De heer H. G. Harmsn. Schoolstraat 6-8 te Vorden
heeft en vergunning ingevolge de Hinderwet aan-
gevraagd, voor de oprichting van een opslagplaats
voor hout en bouwmaterialen, keukens en tapijten
voor handelsdoeleinden, alsmede een timmerwerk-
plaats: en wel op de percelen gelegen te Vorden
an de Zutphenseweg 35. het Hoge 34-36 en de
Schoolstraat 6-8. kadastraal bekend sectie K. nrs.
3694/5-3464-3299-3300 en 1846.
Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk be-
bczwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot
u i t e r l i j k 30 april 1974. Voorts heeft ieder de gele-
genheid in persoon of bij gemachtigde mondeling
V/waren in te brengen in eenopenbare zitting ten
s'emeentehuize op dinsdag 7rlH^1974 te 10.00 uur.
Zij die niet in persoon of ^^^emachtigde op bo-
venbedoelde zitting zijn verschenen, zijn niet ge-
l ech t igd tot beroep. Zij echter, die tijdig schriftelijk
bezwaren hebben ingebracht en niet op de zitting
ziin verschenen, zijn wel tot inroep gerechtigd, in-
dien zij niet woonachtig zijrfHIle gemeente, waar
ingevolge artikel 9. lid 1. onder b, of 3, der hinder-
wet, openbare kenisgeving moet geschieden.

Gerrit Wassink door het

De 13-jarige Gerrit Wassink is zo langzamerhand
kind aan hu is op het gemeentehuis te Vorden. Werd
hij vorig jar tesamen met vier leamgenooljes gehul-
digd vanwege het Nederlands kampioenschap voor
adspirantvijftallen, ditmaal werd hij individueel gehul-
digd omdat hij er vrijdagavond in was geslaagd kam-
pioen van Nederland te worden.

Namens het gemeentebestuur werd de jeugdige kam-
pioen met ouders, familie, vrienden etc. ontvangen
door de beide wethouders Bannink en Gerritsen als-
mede gemeentesecretaris Drijf hou t.
Loco-burgemeester G. J. Bannink vond het een grote
eer een kampioen van Nederland in de Raadzaal te
mogen begroeten en te huldigen. Hij wees op de enor-
me betekenis van het dambord in huize Wassink. Niet
alleen Gerrit maar ook de broers Ab en Wim weten
IKK; ze een „steen" moeten verzetten
Gerrit Wassink mocht uil handen van dhr Bannink
een gemeentevaanlje in ontvangst nemen. „Voor zo-
ver ik weet ben jij de eerste of Iweede ingezetene van
Vorden die dit vaantje krijgt aangeboden", a ldus de
heer Bannink die tevens een geschenk onder couvert
overhandigde.
Wethouder J. W. M. Gerritsen sloot zich bij de woor-
den van collega Bannink aan en onderstreepte welk
een eer het voor de gemeente Vorden is een kampioen
onder zijn inwoners te hebben. De heer Gerritsen
overhandigde moeder Wassink, voor haar goede zor-
gen een bloemetje.
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Namens hel gewesl Gelderland dislrikt Oost werd het
woord gevoerd door de heer J. F. Geerken. Hij was
van mening dat het schooldamloernooi dat de Vor-
den se damclub telkenjare organiseert een belangrijke
steen heeft bijgedragen lot het succes van Gerrit Was-
sink. Hij overhandigde eveneens een geschenk onder
couvert.
Namens het gewest Gelderland bood jeugdleider van
Dongen zijn felicitaties aan. „Wij zullen ons nog be-
raden over een cadeau voor Gerrit. Dil zullen we in
augustus overhandigen, wanneer alle kampioenen

door de Bond zullen worden gehuldigd", aldus de
heer van Dongen.
De voorzitter van de Vordense Damclub de heer C.
Esselink bracht het gemeentebestuur dank voor de
ontvangst en de huldiging. Hij wees op het eervolle
resultaat dat de andere deelnemer aan het Ned. Kam-
pioenschap Tjeerd Harmsma heeft behaald. Beide
spelers doen weinig voor elkaar onder, hetgeen wel
bleek lijdens de slrijd om het Gelders kampioenschap
toen Gerril Wassink via vier beslissingswedsrijden de
t i te l nog juist voorde neus van Tjeerd Harmsma weg-
kaple. Namens de kampioen sprak Ab Wassink even-
eens woorden van dank aan hel adres van hel ge-
meentebestuur.

Het gaat om

UW belang !

Of niet soms ?

Oranjefeest Vorden
Het ligt in de bedoeling om op 30 april a.s. wederom
een feesl Ie organiseren, dat iedereen aan zal spreken.
We trachlen door het weer lot leven brengen van de
„Aloud Volksspelen" eenieder te belrekken bij een
feesl. dat voorheen voor velen bestond uil hel aan-
schouwen van anderen die druk bezig waren mei ge-
weer, paard of motor. Nu kunt u zelf wat doen, u kunt
u meten met uw buurman, buurvrouw, buurjongen of
meisje, U kunt tonen het besle ie kunnen ringsleken.
te kunnen fietsen over een ingewikkeld parcours en
zelf stellen wij u in slaal, om Uw beste vriend een
mep te verkopen met een zak stro; als U hel goed
Irefl zelfs IJ besle vijand.
Hel volledige programma zult U kunnen lezen in het
Officiële Oranjefeest Programma, maar voor één on-
derdeel vraag ik Uw speciale aandacht en wel voor
het TOUWTREKKEN.

Touwtrekken staat n.l. ook op het programma, maar
dat kan alleen met ploegen van 5 man sterk. Dit kun-
nen ploegen zijn van jongens, meisjes, mannen en
vrouwen (al zie is het laatste niet zo zitlen). Deze
ploegen moeten vooraf bekend zijn en kunnen zich
opgeven bij de heer J. Besselink, Julianalaan 7 en wel
vóór zalerdag 27 april. De ploegen kunnen bestaan
uit groepen van scholen, straten, verenigingen, bedrij-
ven of b.v. hele sterke families. Inschrijfgeld is ƒ1,25
per ploeg. Geefl U zich op en geef ons de kans U Ie
eren als sterkste ploeg van Vorden. Buiten die eer is
ook nog een mooie prijs te verdienen. Hel spreekl na-
tuur l i jk vanzelf dat de ploegen ingedeeld zullen wor-
den naar leeftijd.

Meld u aan, dan maken we er een mooi feest van.
A. R. Sikkens, Mispelkampsdijk 48,
Vorden

Eier zoek wedstr i j d
De traditionele eierzoekwedstrijd voor de jeugd, uit-
gaande van de buurtvereniging Kranenburgs Belang,
werd op Ie Paasdag gehouden. Er was flink wat belang
stelling, meer dan 75 kinderen gaven zich op. De kom-
missie had de jeugd in twee groepen geplitst, van 4-6
jaar en van 7-12 jaar.

Om twee uur werden de kinderen ,,losgelaten" op het
zoekterrein, het zgn. Jonkerbos achter het kerkhof.
Voor de jongeren was een aparte plaats uitgezocht, zo»
dat zij rustig konden zoeken. Op elk terrein waren 25
eieren verstopt. Bij de groteren presteerde Wim Bos
het om 5 eieren te vinden terwijl er bij de kleineren vier
waren die drie eieren uit blad, mos of bomen haalden.
Door voorzitter H. Wiggers werden na afloop de prijzen
uitgereikt.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
K) uur Ds J. C. Krajenbrink. Bediening Sacrament
van de Doop. Ook: Kindernevendienst, m.m.v. De
Kindercanlorij.
19 uur Inlerkerkelijke Zangdiensl o.l.v. Candidaat
Westerveld (Oostelijk Flevoland)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur Ds J. W. K. Kelder van Dieren tevens kinder-
nevendiensl.
Zangdiensl in de Herv. Kerk.
19.00 uur Kandidaal W. Weslerveld Ie Biddinghuizen

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGSDTENST HUTSARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa. telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apolheek is elke dag geopend van 8.00 lot 18.00
uur; zalerdags lot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachls kan men aan de apotheekdeur
bellen mei spoed recepten

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

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

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

GEBOREN: Karel Anton, zoon van J. C. van Dijk
en J. W. Boerman; Berl, zoon van H. J. Berenpas en
R. A. Arfman; Sandy Mary Frederique. dochter van
H. G. Hengeveld en T. M. B. Spoor; Alice Maria,
dochter van J. A. Pelgrum en J. Pelgrum.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: Geen.
OVERLEDEN: H. M. Meilink, oud 87 jaar.



Prachtige

TROS
ANJERS

voor

Pak

BASTOGNE
KOEKEN
van 149 voor

vlees en vleeswaren

Hamburgers
3 stuks

Gelderse schijven
3 sfuks

Roomsnitzels
3 sfuks

Fijne verse worst
500 gram

Magere speklappen
500 gram

Runderstoof lappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram nu

Hamlappen
500 gram

Wiener snitzeis
500 gram .•

Fijne vleeswaren
150 gram SNIJWORST 119
150 gram GEKOOKTE HAM 129
150 gram ZURE ZULT 79
150 gram BOTERHAMWORST 79
200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99

Voor de jeugd:

ZAK VOL
FRISIA SPEKKEN

van 98 voor

Fles

KARVAN
CEVITAM

van 211 voor

groente en f ruit

Jonge Raapstelen
per kilo

Tomaten
500 gram

Groene Paprika's
2 stuks

Gekookte Bietjes
500 gram

Sinaasappelen
HEERLIJKE JAFFA'S 2 kilo

Grape Fruits
JAFFA'S 6 stuks

Citroenen
6 stuks .fc.

UIT ONP WIJNHOEK
Montilla Pale Drij
2 liter-kruik van 925 voor

Framb. Bessen wij n
literkruik

Moselblumchen
koel serveren, per fles van 348 voor

Legner Jonge Genever
liter

Legner Brandewijn
liter .

895 UIT ONZE

875 SUJTERI'

Sandeman Port
per fles 845
Vruchtenwijn
kersen, zwarte bessen of brandewijn
per fles

DOPERWTEN FIJN
Maribel, literblik

NASI OF BAMI
Koen Visser, literblik

ROODMERK KOFFIE
P.C.D., 500 gram

P.C.D. THEEZAKJES
pak a 10 zakjes

DUYVIS KNABBELNOOTJES
per zak nu
LANGENBERG DROP
diverse soorten, van 98 voor ..

MAKRONEN
pak a 6 stuks nu voor

CLASSE ROYAL BIER
12 euro-flessen voor

HERSCHI CASSIS
literfles nu voor

VLIDO INSEKTENVERDELGER
spuitbus nu voor

MISS KIRA HAARLAK
spuitbus voor

PRESTO VOOR DE AFWAS
flacon van 98 voor v

ALL ZEEPPOEDER
koffer van 895 voor
POPLA TISSUE
4 rollen van 235 voor

HEERLIJKE GOUDEN RONDJES
pak a 5 stuks
VOOR DE JEUGD: FRIS-KIK
zak a 10 stuks

SOEPBALLETJES
2 blikjes van 156 voor

KNAKWORST jampot 125
elke 2e pot

STUKJES OF SCHIJFJES ANANAS
1/2 literblik

P.C.D. ZOUTE PINDA'S
500 gram van 198 voor

LUX TOILETZEEP
3 stukjes van 217 voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Voor uw blijk van medele-
ven dat wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze
lieve moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder

J. M. TJOONK
betuigen wij allen onze op-
rechte dank.

Uit aller naam:
E. Gotink

Vorden, april 1974
Brandenborchweg 3

Tandarts Haccou
is a.s. vrijdag 19 april

AFWEZIG
Spoedgevallen worden
waargenomen door
tandarts Edens
Dorpsstraat te Vorden

Waar men kykt,
stoeds meer hl i j k t :

TEGEN BEDERF
UITERWEERD'S
VERF

Ruurloseweg 35
Vorden
tel. 05752-1523

INTERKERKELIJKE
ZANGDIENST

zondag 21 april a.s.
's avonds 7 uur in de
Ned. Herv. kerk.

Voorganger kand. W. Wes-
terveld, thema: Pasen . . .
en wat nu. Met medewer-
king van Theo van de Lee,
trompet.
U bent van harte welkom.
Wilt u het liedboek mee-
brengen ?

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding voor 4 of 5 halve
dagen in de week.
Bosboom, Zutphenseweg 36
Vorden, telefoon 2091

Bibliothekaris zoekt voor
zijn a.s. vrouw en zichzelf:
Woonruimte.
J. Kroes, Insulindelaan 20,
tel. 1520; tel. bibliotheek:
1500

BERT KETTELERIJ
en
GERRIE BLOEMENDAAL

geven, mede namens hun ouders, kennis
van hun voornemen op vrijdag 26 april in
het huwelijk te treden.
Het burgerlek huwelflk zal voltrokken wor-
den om 13.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Herv. kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Vorden, april 1974
Ruurloseweg 15
Zelledyk 3

Toekomstig adres: Borculoseweg 60, Ruurlo

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
Smit, Dorpsstraat 10 te Vorden.
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Inplaats van kaarten

ERNST TE VELTHUIS
en
DINY BANNINK

trouwen op dinsdag 23 april 1974 om 13.30
uur in het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke bevestiging door de weieerwaar-
de heer ds. Fortgens om 14.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden

April 1974
Vorden, Stationsweg 6
Wichmond, Lankhorsterstraat 10
Toekomstig adres: Beatrixlaan l, Vorden

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Al is het zwembad nog niet open,
Toch maar vast een zwembroek kopen

Enorme sortering in:

ZWEMBROEKEN in hippe kleuren

ZWEMVLIEZEN

DUIKBRILLEN

ZWEMBANDEN

ARMMANCHETTEN

Wapen- en Sporthandel

dotltrtfftndl

Zutphenseweg - Vorden

AANBII DING
DRIEDELIGE
TUINSET
zwaar verchroomd
kunststof
handvatten

Van 10,75 voor

f 7r85

Voor
tuinartikelen:

WMNWtitfMNIW

Inplaats van kaarten

Op zaterdag 20 april a.s. hopen wij met
onze kinderen ons uitgestelde 25-jarig hu-
welijksfeest te vieren.

J. KETTELERIJ
H. G. KETTELEBIJ-VISSCHEBS

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
17.00 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10 te
Vorden.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•

Vorden, april 1974
Onsteinseweg 5

Zaterdag 20 april a.s. hoopt

OPA J. GOTINK

Ruurloseweg 124 te Vorden

JVAAR
Wapen en Sporthandel

zijn 90e verjaardag te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
17.00 uur in café-restaurant „'t Wapen van
't Medler" (gebr. Eykelkamp), Ruurlose-
weg 114 te Vorden.

Zutphenseweg - Vorden

/̂ ...speciaal
r

Te koop:Eetaardappelen.
Helmink Rondweg 4 Vorden

Te koop: 3 pinken rood en
zwart bij A. G. D. Winkels,
Almenseweg 40, Vorden

Te koop: Jonge foxhond.
C. Boersbroek, Geesinkweg
l, Warnsveld

Te koop: Bloemplanten, dui-
zendschoon en calcelaria.
G. ter Beest Staringstraat 2

Te koop van partikulier:
Renault 4 Export in goede
staat, bouwjaar 1970.
Z.E.-weg 99, Baak, telefoon
05754-272

Te koop gevraagd: Piano.
G. van Schoonhoven, Zut-
phenseweg 2, Vorden

Zonne-
schermen

zonder
zorgen:
QEGALUX zonneschermen

. 1 van roljvrij
en schimmelvrij doek

5 jaar gegarandeerd en
leverbaar in 6 kleuren.

Doe-het-ze9f centrum
Harmsen

Schoolstraat Vorden
Telefoon 1486

Te koop: Klein antiek ka-
cheltje. Nieuwstad 26, Vor-
den, telefoon 05752.2058

Te koop: Televisietoestel +
tafeltje; voetbalschoenen
maat 35; twee éénpersoons
stalen bedden inkl. matras-
sen etc.; 3-pits Camping.gaz
komfoor. Prins Bernhard-
weg 28, Vorden

(Enige en algemene kennisgeving)

Heden overleed zacht en kalm onze lieve man,
vader, grootvader en overgrootvader

HENDRIK JAN ROTHMAN
echtgenoot van J. F. Polsvoort

in de ouderdom van 78 jaar.

Vorden:
Hengelo (Gld.):

Rijssen:

Varsseveld:

Zwolle:

Vorden:

Hoogeloon:

Vorden:

Ruurlo:

J. F. Rothman-Polsvoort
M. A. Krijt-Rothman
C. R. Krijt
G. J. Rothman
H. Rothman-Wesselink
H. Rothman
G. M. Rothman-Ribbink
E. J. Schenkel-Rothman
J. Schenkel
H. J. Rothman
A. Rothman-Mensink
J. H. Rothman
M. G. Rothman-Gotink
F. J. Rothman
M. G. Rothman
D. Rothman-Rietman
J. Blikman-Rothman
L. Blikman
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 14 april 1974
Eldersmaat 7

De begrafenis zal plaats hebben donderdag 18
april om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

De overledene is opgebaard in de aula van Nuova
Zutphenseweg 83 te Vorden. Bezoek woensdag 17
april van 19.00 tot 20.00 uur.

imitatie

nappa
da mes jas je
maten 38-44 in de kleuren

zwart
donkerbruin
appelgroen
kobaltblauw

79,-
IcMtiel en mode

/chooldermcin
raadhiMUtmal t*l 13C7 vorder

GROTE
PAARDEN-
MARKT

MEIMARKT op woensdag
24 april te Hengelo (Gld.)

HENGSTENMONSTERING VAN DIVERSE
PAARDENRASSEN Marktvereniging

Wijbouwen'n
serre aan uw huis met
'n zonnescherm van

zonneschermen met oase-effekt

TONEELVERENIGING 1̂  RATO ' '

UITVOERING
op zaterdag 20 april a.s. van het
blijspel

„Een beeld van een man"

Aanvang 20.00 uur in zaal Schoenaker
Zaterdags tot 5.00 uur geopend

Harmsens Voorjaars Aanbiedingen
Slaapkamertapijt 4 m breed nu slechts 59,- per str. meter
Huiskamertapijt nu vanaf 59,- per strekkende meter
Decalon vergelijkb. met Novilon v.a. 29,- p. strek, meter
Cocosmatten bij ons voorradig
Naaidvilttapijt 10,75 per strekkende meter
Gordijnstoffen nu leverbaar in vele kleuren en kwaliteiten
Indien gewenst kunnen wij uw vloerbedekking ook leggen.

BEHANG:
bij ons 50 tot 70% goedkoper.
Ons devies luidt GROTE OMZETTEN LAGE PRIJZEN

Nieuw: KURKWANDBEKLEDING
zeer exklusief en dekoratief. Onbeperkte voorraad, afm.
30 x 90 cm, nu slechts/ 2,60 per stuk

VEEGVASTE MUURVERF
per emmer van plm. 4 kg nu slechts ƒ 3,25

LATEX WASBARE MUURVERF
per emmer van plm. 3 kg nu slechts ƒ 9,—

SPAANSE BARKRUKKEN
met biezen zitting, geen ƒ 29,— maar slechts ƒ 19,—
per stuk

EXKLUSIEVE PLASTIC KUIPSTOELEN
met chroom poten, zeer geschikt voor keuken, tuin of
terrasstoel, in vele moderne frisse kleuren. Nu slechts
ƒ 28,75 per stuk.

ZONWERING
zowel voor binnen als buiten bij ons het voordeligste
adres en 5 jaar garantie.

BETONNEN SIERBLOKKEN
afm. 30 x 30 x 10 voor tuin. of kamerafscheiding, zeer
dekoratief. Afgehaald ƒ 3,— per stuk - thuis bezorgd
ƒ 3,25 per stuk

ORIGINELE DUITSE TUINSCHAARHEKKEN
kompleet met achterlatten en palen
50 cm hoog ƒ 9,75 p. meter 80 cm hoog ƒ 13,75 p. meter

GEWASSEN GRINTTEGELS (2e soort)
afm. 40 x 60 cm afgehaald ƒ 3,90 per stuk, bezorgd
ƒ 4,35 per stuk

BETONTEGELS (grijs 2e soort)
afm. 30 x 30 cm afgehaald 60 cent thuisbezorgd 75 cent

Doe Het Zelf Centrum Harmsen

oplevering
altijd

op tijd!

__ BOUWBEDRIJF
TB A JEN BRIIMKE 5:
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

De gezonde voorjaarsmode!

Zweedse
klompen
Schoenenhuis Jansen brengt er een
enorme sortering in.

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

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

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

Kortom voor een ongekende sortering Zweedse klompen allemaal naar:

Schoenenhuis

JANSEN
(SMEETS) Dorpsstraat Telefoon 1304



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Kassakoopje Knorr tomaten en groente tomaat per zak 0,55

VLEES vers van het mes
uit onze keurslagerij

IKEURSIAGER
>/ goeie slager

Hamburgers
5 halen 4 betalen

Gelderse schijven
5 halen 4 betalen

Slavïnken
5 halen 4 betalen

Fricandellen
5 halen 4 betalen

Mag. malse riblappen
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram

Fricandeau
500 gram

Speklappen
500 gram

Vrijdag en zaterdag onze heerlijke

Nasi & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts

428
538
218

198

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Magere yoghurt CA
liter van 77 voor \J\J

Gort pap
liter van 86 voor

Chocolade vla
ï/2 liter van 67 voor

Volle melk
gesteriliseerd per pak, liter

Halfvolle melk
gesteriliseerd per pak, liter

75
59
73
59

Groente en fruit dagelijks vers
Andijvie soogram 69
Golden Delicious 2 kg 138
Citroenen Per4Stuks 98

69Rabarber^ per kg
Groenfe en fru/trek/ame geldig f.m. zaterdag

Maandag: ^ î

Raapsteien 500 gram voor 49

Diepvries
Frionor 10 stuks van 239 voor

pudding pjjpers, normaal 189 nu voor

209
159

PRACHTIGE BOS ROOSJES 1.98 -A-

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram PALINGWORST

150 gram BOTERHAM WORST

100 gram WILDROLLADE

100 gram CERVELAAT

109
88

109
88

UIT ONZE BROODBOETIEK
ROGGEROZIJNENBROOD nu

KORNETTEN 6 stuks

KONINKJES 6 stuks

138
89
89

Naast onze sort. Kin;* Corn brood steeds vors I-v-od van Van (Jroni i iK«Mi

PROFITEER ER VAN ! KOFFER SUNIL

nu geen 745 maar bij ons

SLASLANK CALVE

Vo liter normaal 195 nu 169
GOUD CONFITURE AARDBEIENJAM 4 e A
normaal 190 nu IO\7

POTGROND

nu 2 zakken voor

VIVO CASSIS

1 liter .

79

128

CHIPITO KAAS OF CHIPITO

PINDA GROOT per zak

UNOX KIPPESOEP

2 blikken normaal 236 nu

VIVO TOILETPAPIER

nu per pak

KEURPAK UNOX ROOKWORST

250 gram van 208 nu

ZENDIJK VARKENSVLEES
per blik

69

179

85

189

198

VLIDO INSEKTENVERDELGER NU:

TWEEDE BUS GRATIS samen voor ...

RAAK SINAS OF CITROEN

iy2 liter zonder prik van 165 nu

DREFT
groot pak normaal 199 nu voor .

VIVO HALFVOLLE KOFFIEMELK

1 liter nu voor ,

VIVO REPEN

bundel a S stuks

PEPERMUNTBALLEN

per zak

475

129
149
149
156
79

Ook iljn wij ruim gesorteerd ïn dieet- en reformartike/en Aanbiedingen geldig tot en met 22 april a.s.



Donderdag 18 april 1974

36e jaargang n r. 7 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Nu de politieke partijen middels artikelen voorlichting
willen geven over hun programma voor de a.s. gemeen- i
teraadsverkfezingen, stellen wij alle politieke partijen in
de gelegenheid dit in onze redaktionele kolommen te
doen. De tekst wordt van de betreffende partij ontvangen
waardoor deze ook de gehele verantwoording draagt voor
de inhoud ervan. Redaktie.

ARP KVP CHU
vormen samen CDU
In 195 Nederlandse gemeenten met bijna 8.000.000 in-
woners zal CDA deelnemen aan gemeenteraadsver-
kiezingen op 29 mei.
De besturen van de Christ. Hist. Kiesver., de Kath.
Volkspartij en Anti Rev. kiesver. hebben ook beslo-
ten als Christen Democraten deel t nemen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen van 29 mei.
Vooraf was in de afzonderlijke vergaderingen van de
kiesverenigingen reds hiertoe besloten.
Om vernieuwing werd gevraagd en vooral door de
jeugdige kiezers. Een appèl tot de Christen Democra-
ten. De geloof wardigheid in de confessionele politiek
zal hiermede toenemen. De deconfessionalisering zal
het keerpunt naderen.
Alhoewel landel i jk de drie nog geen geheel vormen
behoeft dit voor de plaatselijke politiek geen enkele
belemmering te zijn.
In de afgelopen jaren zijn meestal zes van de dertien
van de Vordense Raad bezet door Christen Demo-
craten. De drie groslijsten zijn nu samengevoegd en
de eert zes van iedere groslijs om en om op de kandi-
datenlijst geplaatst. U tref t boer, burgen en midden-
stander op de lijst.

1. G. J. Bannink, 2. R. J. van Overbeke. 3. W. A.
Kok, 4. J. F. Geerken, 5. W. A. J. Lichtenberg, 6. H.
Weenk. 1. A. Mennink, 8. L. Schoolderman, 9 G. A.
J. Hakvoort, 10. G. Chr. Voerman, 1 1 . A. Schipper,
12. Mej. T. Jansen. 13. H. Graaskamp, 14. E. Snoei-
ink, 15. G. Tolkamp. 16. F. W. Kruisselbrink, 17. J.
Brinkman. 18. H. Neerhof.

PvdA
en de gemeente
Wij hoeven gelukkig de P.v.d.A. niet als een nieuwe
partij in Vorden te introduceren: van een partij, die al
vele jaren een belangrijke rol in de Nederlandse poli-
tiek speelt en zich de laatste jaren mag verheugen in
een groeiende aanhang, kan gesteld worden, dat zij
haar nut heeft bwezen.
Wat is nu de plaats van de P.v.d.A. in de Gemeente-
politiek? De doelstellingen, die ons voor ogen staan,
zijn in grote lijnen het volgende:
a) het realiseren van sociale gelijkheid, met name

door aan de zorg voor de achtergestelde groepen
voorrang te geven.

In de praktijk betekent dit op een gemeentelijk niveau
het bevorderen van de sociale woningbouw, toezicht
houden op een strikt eerlijke en redelijke toepassing
van de sociale voorzieningen, het helpen bevorderen
van goede onderwijsmogelijkheden, het op gang bren-
gen van voorzieningen als speeltuinen, peuterspeel-
zalen e.d., alles voor zover nodig en wenselijk; stimu-
lering van het jeugdwerk.
h) herstel en instandhouding van een gezond leef-

milieu.
Dat betekent niet uitsluitend zorg voor landschap en
groenvoorziening, maar ook dat de Vordense mensen
op het gebied van sport, recreatie, creatief bezig zijn
e.d. zich zo goed mogelijk moeten kunnen ontplooien.
Daarvoor zijn accomodaties nodig en dat kost geld.
Nu is er naar onze mening in het verleden te weinig
op gelet, dat gaten in de weg soms minder erg zijn
dan gaten in het welzijnswerk.
Zonder door verwaarlozing de veiligheid in gevaar te
brengen of de belangen van onze agrarische medebur-
gers te schaden, dient het onderhoud en de verbete-
ring van wegen, pleinen en bruggen pas op de plaats
te maken om zodoende geld vri j te maken voor nieu-
we gemeentelijke taken.
c) een .springlevende democratie, die de burgers tot

actieve deelname uitnodigt.
Een nieuw beleid dient er op gericht zijn, de burgers
te inspireren daadwerkelijk aan de beleidsvorming
deel te nemen. Het moet daarom aansluiten bij de
mentaliteitsverschuivingen, die zich in onze samenle-
ving aan het voltrekken zijn.
Vergaderingen van commissies moeten in principe
openbaar zijn, evenals overheidsdocumenten en ad-
viezen van niet-ambtelijke instanties. Uitzonderingen
worden gemaakt ter bescherming van persoonlijke be-
langen of wanneer openbaarheid kans biedt op ern-
stige schade voor de gemeenschap.
Tot zover de hoofdlijnen.
Nu gebiedt de eerlijkheid te zeggen, dat in de pro-
gramma's van andere partijen ook wel elementen
staan zoals hierboven aangegeven. Wij zouden willen
zeggen: geukkig!
Ons voorstel om te komen tot een dorpshuis en sport-
hal - gedaan in 1970 - staat nu in de programma's van
alle politieke partijen.
Gelukkig, omdat 'het aantoont, hoe we in Vorden -
ondanks verschillen in levens- en politieke overtui-
ging - elkaar toch nog weten te vinden.
Toch is naar onze mening de wil om bevengenoemde
doeleinden te verwezenlijken in onze partij beslist al-
gemener dan in sommige andere partijen, zeker wat
betreft de ..achterban".

Onze kandidaten zullen daarvoor zeker in de komen-
de 4 jaar op de bres staan. Een volgend keer hopen
we ze uitvoerig aan u voor te stellen.

KANDIDATENLIJST PARTIJ V. D. ARBEID
Op een speciaal daarvoor belegde ledenvergadering
van de P.v.d.A., afd. Vorden werd de definitieve kan-
didatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkie-
zingen samengesteld.
Frappant is dat Mevr. M. v.d. Heide-v.d. Ploeg (zit-
tend raadslid en bij de laatstgehouden wethouders-
verkiezing nog als kandidaat voor die functie door de
P.v.d.A. naar voren geschoven) thans op de vierde
plaats staat. De lijst ziet er als volgt uit:
1. J. Bosch. 2. A. Ploeger. 3. D. Krol, 4. Mevr. M. v.
d. Heide-v.d. Ploeg, 5. Mevr. Bijlsma-Scholz, 6. A. R.
Sikkens, 7. G. Koerselman, 8. G. Kamerling, 9. G. H.
Slagman, 10. W. H. Martinus. 1 1 . G. Wolters. 12. F/
J. Wolsing, 13. J. Jansen.
De eerste zes kandidaten zullen een ontwerp verkie-
zingsprogramma opstellen waarover de leden zich
kunnen beraden. Dit ontwerp zal in een ledenvergade-
ring te goedkeuring nader worden besproken.

Dezer dagen heeft de Stichting „Vordens Belang" de
kandidatenlijst voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing-
en samengesteld. Opmerkelijk feit is dat op deze lijst
de namen van vijf vrouwen voorkomen.
Het is overigens een interessante lijst geworden waar-
bij ..Vordens Belang" wel duidel i jk beoogt een partij
voor alle Vordenaren te willen zijn. althans deze con-
clusie kon getrokken worden bij het lezen van de na-
men van de 12 kandidaten die uit alle „lagen" van de
Vordense bevolking voortkomen.
De li js t ziet er als volgt uit:
1. J. W. M. Gerritsen, 2. K. Duursma, 3. G. van Zee-
burg, 4. Mej. J. M. Gotink. 5. Mevr. J. de Gruyter-
Aartsen, 6 G. Remmers, 7. D. A. Lenselink, 8. Mevr.
E. Schmidz-Wessels. 9. L. de Boer, 10. Mevr. M. de
Jong-Nijhof. 11. J. Korenblek. 12. Mevr. S. Habeko-
té-v.d. Mei.

Verkeersexamen
Aan het schriftelijk schoolverkeersexamen zoals dat
ieder jaar door Veilig Verkeer Nederland wordt geor-
ganiseerd, namen in de gemeente Vorden ruim 130 leer-
lingen deel uit de 6e klassen van alle basisscholen.
Hiervan moesten 6 kandidaten worden afgewezen, ter-
wijl er 3 deelnemers(sters) waai^die het examen zon-
der fouten wisten te maken. A^dgeslaagden ontvingen
naast het diploma het daaraan gekoppelde insigne.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

GEZAMENLIJKE ZANGDIENST
De Gereformeerde en Hervormde kerk houden a.s. zon-
dagavond samen een zangdienst welke geleid zal wor-
den, zo is gepland, door kandidaat Westerveld uit Bin-
dinghuizen. Hij hoopt ook de morgendienst in de Gere-
formeerd ekerk te leeiden.

Varkens K.I.
Gelderland een feit
Per 30 juni 1974 zullen de vier Varkens K.I.-verenigin-
gen in de provincie Gelderland (De Graafschap, De
Achterhoek, De Lijmers en Zuid-Gelderland) worden
opgeheven en een volledige fusie aangaan met Co-op.
Vereniging tot bevordering van Kunstmatige Insemi-
natie bij Varkens „Gelderland" G.A. in de gemeente
Gorssel. anaf 1970 hebben bovengenoemde vier vereni-
gingen reeds samengewerkt in Varkens K.I. Gelder-
land maar organisatorisch/juridisch zal mede door wij-
ziging van de statuten van Varkens K.I. Gelderland de
volledige fusie een feit worden.
Op de buitengewone algemene ledenvergadering van
De Graafschap G.A. te Vorden gehouden, wees voorzit-
ter J. W. J. Hagelstein uit Epse er opdat dit delaatste
vergadering zou zijn. Na opening en notulen gaf de
heer G. J. Mombarg, bedrijfsleider van het K.I.-station
te Almen-Harfsen, een toelichting op de balans over het
boekjaar l juli 1972 30 juni 1973.
Het voorstel tot overdracht van De Graafschap per 30
juni 1974 van alle aktiva en passiva aan Varkens K.I.
Gelderland werd akkoord bevonden. Ook het aangaan
van een fusie met genoemde vereniging ondervond geen
bezwaren, zodat De Graafschap per die datum zal zijn
opgeheven. Na de bespreking van de koncepten van
wijziging van de statuten en het huishoudelijk regle-
ment Varkens K.I. Gelderland werd er de aandacht op
gevestigd dat de totale som van de leningen die het
bestuur mag aangaan wordt voorgesteld te verhogen
van 300.000,— tot 500.000,- gulden. Dit in verband
met overname van leningen welke thans op naam van
De Graafschap staan.

Dash l dames kampioen
eerste klas volleybal

Na een tweejarig verblijf in de eerste klasse is het
Dash l dames gelukt om - als eerste Vordens team -
de landelijke derde divisie te bereiken, dankzij een O—3
zege op het Steenderense WIK 1.
De Dash-ploeg bestaande uit Ans Heuvelink, Wilma
Heuvelink, Petra Ottens, Anja Peppelman, Bertha Ties-
sink, Tonnie van Houten, Annie Reindsen en Lidy Ko-
ning werd door coach Kuiper zo gestimuleerd dat de
eerste set gemakkelijk binnen bereik kwam: 7—15. No
O—15 en 7—15 was het bekeken.
Namens distriktsbestuur en wedstrijdkommissie reikte
de heer P. van Savoyen met een toepasselijk woord de
kampioensmedalje uit. SVS bood een herinnerings-
vaantje aan en de feestkommissie van Dash bood bloe-

men aan. In zaal Bloemendaal werd het feest voortge-
zet eveneens met Dash 2 (derde klas dames) dat ook
de titel behaalde. Wethouder Gerritsen gaf acte de pre-
sence.

Om Dash 2 de gelegenheid te geven het kampioensfeest
gezamenlijk met het eerste team te vieren was door de
wedstrijdkommissie een wedstrijd ingelast: inplaats van
Hansa Martinet (meisjes junioren)—Dash, werd nu ge-
speeld Hansa 4- Dash 2. De Vordense dames kregen
het niet kado. Na een eerste setwinst 7—15 en 9—15
in de tweede kwam Hansa opzetten. Het werd 15—11
voor de Zutphenaren maar Dash had aan 2 punten vol-
doende om de vlag te hijsen.

Zomerprogramma
VVV
Onder voorzitterschap van de heer A. E. van Arkel,
hield de Ver. voor Vreemdelingenverkeer te Vorden
har jaarvergadering, waarvoor van de zijde der leden
weinig belangstelling bestond.
De heer van Arkel deelde mede dat er op 24 april een
extra Achtkastelentocht van de Ned. Chr. Bond van
'Rijwielhandelaren zal worden gehouden; terwijl op
25 mei fietsconsuls van de ANWB uit alle delen van
ons land naar Vorden zullen komen om deze tocht
mee te rijden. Leden van de oudheidkundige vereni-
ging „De Graafschap" geven 21 juni acte de précence.
Het bestuur van de VVV toonde zich erkentelijk te-
genover het gemeentebestuur voor het feit dat de sub-
sidie is vastgesteld op 18 cent per inwoner.
De heer Offereins werd dank gebracht voor het leiden
van de Avondwandelingen.
Bij de bestu u rverk lezing werden de aftredende heren
A. E. van Arkel, H. Emsbroek en N. van Goethem
herkozen. De heer van Arkel behoudt zich evenwel
het recht voor. dat. wanneer de nieuwe burgemeester
van Vorden t.z.t. in het bestuur komt. zich terug te
trekken als voorzitter. De heer G. W. Eyerkamp gaf
in zijn financieel jaaroverzicht melding van een batig
saldo. Voortaan zal het penningmeesterschap worden
waargenomen door de heer J^Westerhof.
De heer Eyerkamp memor^Re in zijn jaaroverzicht
het diamanten jubileum van oe Achtkastelentocht. De
jubileumtocht met zo'n 170 deelnmers werd een groot
succes. Ondanks liet feit dat er in 1973 minder vraag
was naar zomerhuisjes zaten^wij toch vol. Dat komt
omdat we nog altijd niet ov^L>ldoende pensionruim-
te beschikken, aldus de heeBlyerkamp.
Dat de fiets ..in" is bewezen de 2032 die in juli en
augustus deelnamen aan de achtkastelentochten. De
heer van Arkel werd dank gebracht voor de bekend-
heid die hij deze tocht landelijk heeft gegeven.
De verschillende aktiviteiten die de VW het afgelo-
pen jaar heeft ontplooit zijn bij de gasten in de smaak
gvallen aldus secretaris Eyerkamp. Het ledental be-
draagt thans 174.
De oud-groepscommandant van de Rijkspolitie de
'heer Roode. zal indien dat noodzakelijk is, helpen bij
de achtkastelentoehten. Het bestuur van de VVV
vindt het jammer dat men op Koninginnedag is afge-
stapt van de aubade voor het gemeentehuis. ,.Het is
juist /o'n mooi begin van deze dag", aldus de mening
der leden.
Te beginnen op 19 juni zal in de maanden juni . juli en
augustus elke woensdagmiddag een achtkastelentocht
worden gehouden, terwijl in deze maanden elke maan-
dagavond een wandeling op het programma staat.
Dirk Jansz. Zwart zal ook deze zomer weer een con-
cert geven in de Ned. Herv. Kerk (2 juli). Ook op 16
juli en 6 augustus staat een orgelconcert op het pro-
gramma. Op 3 juli wordt het kampioenschap touw-
trekken van Vorden gehouden, waarbij de finale zal
plaats vinden op woensdag 17 juli .
Dinsdag 9 juli is er een zgn. Staringavond in de Wil-
denborch. De liefhebbers van boerend a n sen en boe-
renbruiloften kunnen ook weer aan hun trekken ko-
men. De volgende data zijn hiervoor uitgetrokken: 11
j u l i . 25 jul i en 7 augustus. Op 18, 19 en 20 juli is er
kermis. Op 25, 26. 27 en 28 juli organiseerd de motor-
club „De Graafschaprijders" het traditionele 8-kaste-
lencvenement.
2 augustus is er ringsteken per dogkar. Waarschijnlijk
zal er eveneens een braderie met oude ambachten
worden gehouden.

TOOÜVDE
EUROPA

LOOK.
Sondolet-bollerina met

vlot hakje. Biideti|ds

PIA
f. 29,95

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4
's Maandags de gehele dag geopend

Vorden

Voetbal
VORDEN l (ZATERDAG — EPE l 1—1

Dankzij het windvoordeel ontketende Vorden in de wed-
strijd tegen Epe een fel offensief waardoor de bezoe-
kers genoodzaakt waren een verdedigende houding aan
te nemen. De thuisclub liet evenwel te veel kansen lig-
gen, hoewel paal en lat treffers in de weg stonden.
Vorden bleef komen en het was in de 40e minuut de
hardwerkende Koning die de stand op l—O bracht.
In de tweede helft opnieuw Vorden de betere ploeg,
waarbij opnieuw het gemis aan een afmaker merkbaar
werd. Van Eist kreeg een fraaie kans toen hij vrij voor
de keeper verscheen, hij faalde evenwel. Ook Sloetjes
liet een goede scoringsmogelijkheid ongebruikt. Vlak
voor tijd bracht Epe de balans in evenwicht.

GEMAKKELIJKE ZEGE VORDEN l (ZONDAG)

Vorden l heeft in Halle weinig moeite gehad om de
thuisclub naar een O—3 nederlaag te spelen. Voor de
rust zorgde Heersink voor een O—l stand en zorgde na
de thee eveneens voor O—2 waarna Nijenhuis beheerst
O 3 scoorde.
A.s. zondag gaat Vorden l bij plaatsgenoot Ratti l op
bezoek.

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

18 april 13.45 uur bejaardenkring
20 april Toneeluitvoering Krato in zaal Schoen-

aker
24 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
24 april KPO-avond
25 april Vrouwengroep Wildenborch

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

in zaal Smit
9 mei Reisje KPO

11 mei Nationaal volleybal toernooi Dash op
het Gemeentelijk Sportpark

13 mei EHBO Baak hu's tuin en keuken onge-
vallen in zaal Herfkens

14 mei Herv. vrouwengroep Linde, reisje
15 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
16 mei Reisje bejaardenkring
17 mei Filmavond L.R. De Graafschap in zaal

Smit te Vorden
18 mei Openbare les blokfluit- en melodicaclub

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

centrum
5-8 juni A vond vierdaagse Vorden
15 juni Tournooi w Vorden afd. zaterdag 3e klas
22 juni Tournooi w Vorden afd. zaterdag 2e klas

De besturen van de vereniging worden verzocht ban
aktiviteiten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.



Assurantiebureau van de GELD. MIJ. VAN LANDBOUW
Roermondsplein 20 - ARNHEM - Telefoon 085-422442
Insp. A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14, Warnsveld, Tel. 05750-16871 (8-9 uur v.m.)

„AUTO-RISICO"
Tarieven voor verzekering van Personen-auto's ingaande l december 1973. Enkele voorbeelden:

Katalogusprijs
inkl. B.T.W.

t.m. f 5000,-
t.m. f 7000,-
t.m. f 9000,-
t.m. f 11000,-
t.m. f 13000,-
t.m. f 15000,-

W.A.
premie

f 192,-
f 192,-
f 192,-
f 228,-
f 228,-
f 264,-

All-Risks-premie

Land-
bouwers

f 432,-
f 456,-
f 504,-
f 576,-
f 624,-
f 768,-

Parti-
kulieren

f 492,.
f 516,-
f 564,-
f 636,-
f 684,.
f 828.-

Partik. boven
20.000 km

f 612,.
f 636,-
f 684,-
f 756,-
f 804,-
f 948,-

No. claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

15%
Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn wij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen

ft W.A.-dekking tot f 1.000.000,- ft Groene kaart gratis

ft Gratis extra ongevallen-inzittenden.verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen

ft Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan

ft Personen auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaksepteerd worden na een
Veilig Verkeer Nederland keuring of A.N.W.B, veiligheidskeuring

ZITDAG TE VORDEN: iedere derde vrtfdag v.d. maand van 10-11.30 uur in 't Wapen van Vorden
ZITDAG TE DOETINCHEM: elke Ie en 3e dinsdag v.d. mnd van 9.30-11 uur in café Wildenbeest
ZITDAG TE BORCULO: elke Ie woensdag v.d. maand van 9.30-11 uur in café Oldenhof

garantie
En hoe!
Onze Simca-Chrysier lichtbak is
meer dan een naambord. Beide
namen houden een wereld van
auto-ervaring in. Die ervaring is
terug te vinden in al onze auto's
. . .tot in ieder detail.

Kenmerkend voor onze Simca's
en Franse Chryslers zijn vooral:
deverrassend-lage nieuwprijs,
[iet minimale onderhoud, de hoge
inrüilwaarde, het probleemloze
rijden en ;dë punctuele service.
Onze sympathieke service!

Simca-Chrysler
voor alle zekerheid

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

[MATRA]

WEEKENDAANBIEDING BIJ

MODEHUIS

TEUNISSEN - Ruurlo

HERENPANTALON
met omslag van 39,50 nu voor

VRIJE TIJDS Kostuum
van gewassen tinneroy van 129,50 nu voor

f 35,=

f 115,=

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 -1295

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

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

HENGELO (GLD)

gezéttiglteid3 vort vol

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

Raadhuisstraat 18 Vorder

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

Steeds voorradig:
GOUDLAND

2-scharige
wentelploegen
Inruil mogelijk

DE PLOEGENSMID

C. W. Seegers
Drempt bij Doesburg
Zomerweg 21
Telefoon 08334-2722-2936

KWAUTBTS- WERKKLEDING
EN SOLIDE SCHOEISEL

beschermen de gezondheid en maken het
werk eenvoudiger !

G. W. Eijerkamp
Vorden

biedt u:

OVERALLS
in verschillende prijsklassen, maar steeds met uitste-
kende pasvorm en vele praktische zakken, in de kleuren
blauw, groen en khaki en de maten 40 tot en met 60

LAARZEN
f a b r i k a a t H < > V P ; I , i n v r r s - ' h ' l ' r m l < > moi lo l lon , zoals kuit-
laarzen, knielaarzen, dijlaarzen
En niet te vergeten de spec;;ile Adfort laarzen

Do ideale kombinatie: wcrklaars met Bama haarsok !

V.LC. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 12 - Vorden: Stationsweg 20

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Op foto- en filmgebied

nu mini-prijzen
toch service en Ie keus
vakhandels kwaliteit !

Foto Dolphijn
Vorden

Foto A. D. G. Teelen
Ruurlo

TOELEVERINGSINDUSTRIE
Productontwikkeling en fabricage van

electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.

In ons nieuwe bedrijf in Hengelo Gld zijn funkties vakant voor NIET technisch ge-
schoolde medewerksters. Deze nog „open" plaatsen zien wij gaarne bezet door

IVIËISUES. die handig en nauwkeurig zijn

en de wil hebben om te werken.

Momenteel zijn reeds meer dan 60 meisjes in onze ateliers werkzaam. Zij kunnen u
vertellen dat het werk uitermate geschikt is voor vrouwenhanden.

Ongetwijfeld hebt u vragen over de verdiensten, de sociale voorwaarden, de werk-
sfeer, etc. Kom dan gerust vrijblijvend even praten of bel ons onder nr
05753-1900 voor een afspraak, eventueel bij u thuis. U kunt ook 's avonds terecht
bij onze personeelschef, de heer Kootinck, telef. te bereiken onder nr 05440-2285

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek

NEDAP - Hengelo Gld.
Zelhemseweg 22a



Autorijders wordt prijsbewust!
Wanneer u 15000 km of meer per jaar rijdt, stap dan

over op

LP.G. AUTOGAS
LPG gas is meer dan 60 cent per liter GOEDKOPER dan benzine !

Vraag nu snel en geheel vrijblijvend hierover inlichtingen bij:

LP.G. inbouwstation A. RUESINK
Borculoseweg 21 - Ruurlo - Telefoon 05735-1753 Dealer Bedini LPG apparatuur

WIJ VERZORGEN OOK OVERBODW VAN ALLE MERKEN LPG-INSTALLATIES

In de rustgevende eetkamer'Gelrode', een eksklusief
Woonvisie-model, kunt U op Uw gemak van elke maaltijd
genieten. Elke dag opnieuw, jaar in jaar uit. Want, echt
eiken is onverwoestbaar.
Vier fraai gebeeldhouwde Windsor stoelen met mohair bekleding
en een zwaar eiken tafel van 124 x 82 cm.
Stoelen per stuk

IGf»
Tafel

250
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

»••••••••&«••

gekozen als beste
voetballer van Europa,
kiest al jaren

sportschoenen

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Ruime keus behang

Meer dan 500 soorten

natuurlijk bij

Uiterweerd

Heel iets aparts en exklusief,
leuke kombinaties.

Niet duurder, wel beter

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
MEESTER SCHILDERSBEDRIJF

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

REKLAME VRIJDAG EN ZATERDAG:

SLAGROOMPUNTEN MET
SINAASAPPELROOM-

VULLING

RESTANT PAASEITJES
VOOR KLEINE PRIJSJES

BANKETBAKKERIJ

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

Droog molens
Aluminium, geplastificeerd of zincor
gelakt. Er zijn droogmolens met een
drooglengte van 32, 40 en 50 meter
en worden kompleet met grondanker
geleverd

Prijzen vanaf

f

GEMstv
VORDEN (05752-2124)

Tienertassen/

Schoudertassen
in oranje, groen, geel, bleu en andere
kleurenkombinaties vindt u in ruime
mate bij:

Schoenenhuis JANSEN

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

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

Weekendoanb/ed/ng

Prima graslinnen
slopen

2 stuks

f7,50
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

VLOTGIPRIJSD
Liquette-hemdjasje van imitatie nappa met leu
ke mode-aksenten en in diverse fraaie kleuren.
Helemaal het modebeeld van nu. Tegen de zeer
aantrekkelijke prijs van

vanaf ƒ 65,—

TEUNISSEN
modecentrum voor Ruurlo en omgev

Voor uw cruforij/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hllferink, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedryf A. G. Trageer, tel. 1256

VOLOP INDIA-BLOUSES
EN KIELTJES
bij

Modehuis

TEUNISSEN
Modecentrum voor Ruurlo en Omgeving

India-blouses, fijn geprijsd

vanaf ƒ15 f95

Hondenpension - Trirnshop

„UIMIQUE"
Mevr. L. de Rijk-Verwoest (gedv)l. trimster)

Batsdijk A Sla - Ruurlo - Telefoon 05736-386

Tijdens uw vakantie prima

verzorging van uw hond !

(Veterinair toezicht)

TEVENS TRIMMEN on SHOWKLAAR MAKEN
VAN ALLE HONDENRASSEN



Vers vleesslagerij
VLOGMAN

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFLAPPEN

500 gram

RIBLAPPEN

500 gram

1 kilo

RUNDERLAPPEN

500 gram

1 kilo

SPEKLAPPEN

500 gram .. .

HAMBURGERS

3 stuks

f5,98
f5,48
f 10,-
f3,98
f7,00
f2,18
f 1,50

Voor de boterham:

100 gram LEVERKAAS 0,85

100 gram GEBRADEN GEHAKT 0,75

100 gram PEKELVLEES 0,98

150 gram BOTERHAMWORST 0,89

250 gram KOOKWORST (stuk) 1,40

Hopende u spoedig te mogen bedienen !

RUND- EN VARKENSSLAGEBIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

'alsü
sparen

moeilijk
vindt,

doen wij het graag voor u!'
het Automatisch-Spaarplan van de
Rabobank helpt u...

Geld overhouden is niet 20 gemakkelijk. Er is zoveel nodig
en er is ook zoveel te koop... Toch is het verstandig altijd de

'beschikking te hebben over een reserve-potje.
Speciaal daarvoor heeft de Rabobank het Automatisch-

spaarplan bedacht.
't Is heel simpel... u geeft gewoon opdracht elke maand

een bepaald bedragje automatisch op uw spaarrekening te
laten boeken.

Wij doen het graag voor u. En met de regelmaat van de
klok vormt u haast ongemerkt een plezierige reserve.

NA 35 JAAR SLUITEN WE ZATERDAG

20 APRIL DE BAKKERIJ

We willen u allen hartelijk danken
voor het genoten vertrouwen.

Bakkerij
J. Hoornenborg

Bezoek deze week nog even de win-
kel, misschien is er nog iets voorde,
ligs voor u by.

Rabobank
zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken<en ,•£/

Te koop: Etna gasfornuis
ƒ 100,—. Margrietlaan 8 te
Vorden, tel. 05752-2235

Te koop: Kinderf iets; impe-
riall voor Volkswagenbusje;
wasmachine „Edy".
Van Asselt, Zutphensew. 18

Te koop: Kreidler i.z.g.st.
prijs ƒ 500,—. Tel. 05752-
1910

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

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

VOORAL UW

Wapen en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

SPADEN
in vele modellen en uitveringen

BATSEN
met geperst stalen blad en geharde
schcprand

TUINHARKEN
met gebogen of rechte tanden

BOL- EN KNOLGEWASSEN
ook op dit gebied zullen wij u gaarne
met deskundig advies van dienst zijn

Komt u eens bij ons langs ?

Voor tuinplezier naar

V.LC. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 12 - Vorden: Stationsweg 20

lijk naar uw vakman-

woninginrichter

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

kijk,
mnnnenmode kan
nóg uaordeliger

„Contact,, uw advertentiemedium

Voetbalvereniging
„Vorden"

Geachte Vordenaren,

Enkele weken geleden is door boven-
staande vereniging een

Lucifer-aktie
gehouden ten bate van de junioren.
Daar deze aktie enigszins is tegen-
gevallen, willen wij de komende week
nog éénmaal huis-aan-huis rond ko-
men om u één of meerdere pakjes
lucifers te verkopen a ƒ l,— per
pakje.

Steunt deze aktie,

het jeugdwerk kost veel geld !

De jeugdkommissie.

i Mededeling
maandag morgen

sluiting
Om te bereiken dat wij voor u steeds
met een volledige bezetting aanwezig
zijn, hebben we besloten om

met ingang van 6 mei de

maandagmorgensluiting

in te voeren.

De andere dagen geopend als van-

Heren Denim:

Spijkerpakken
met rood kontraststlksel

textiel on mode
/chooldermon

NIEUW REFORM NIEUW

REFORMHUIS EDEN
GROTE SORTERING VOOR

NATRIUM ARME
DIETEN

ZUURKOOL - SALADES - SAPPEN

Verder in ons assortiment:
JAMS
(vlierbessen, bosbessen, aardbeien,
bramen, frambozen)

HONING
(acasia, zonnebloem, ranjebloesem)

SAPPEN
(wortelsap, zuurkoolsap, groenten-
cocktail )

GROENTEN
(wortelen, zuurkool, doperwten)

SALADES, TARWEVLOKKEN,
ZILVERRUST, RIETSUIKER,
Mt'ESLI, INSTANTMELK, THEE,
ZONNEBLOEMOLIE ENZ. ENZ.

Alles uit ons assortiment is

makro biologisch dynamisch

(geoogst zonder gebruik te maken
van bestrijdingsmiddelen en kunst-
mest)

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
4. M. v. d. Wal & Zn.
Dorpsstraat 9 - Vorden
Telefoon 05752-1301

Vrydagsavonds dubbele ZD-zegels

PLUIMVEEBEDRIJF

„BOGGELAAR" B.V.

zoekt voor één van haar pluimvee-
bedrijven in Warnsveld

een jongeman
DIE ALS
PLUIMVEEVERZORGER

de bedrijfs'e:-ler kan assisteren.

En'ge erv;r ;n", in de pluimvee is niet
direkt nood -.akelijk.

Sollicitaties, liefst schriftelijk, aan:

PLUIMVEEBEDRUF

'Boggelaar' B.V.
Boggelaar 3 - Warnsveld - Telefoon 05752-1919

ouds bekend.

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•

Kamperen?
Ook wij kunnen u

CAMPING-GAZ
leveren voor verlichting, verwarming
en koken.

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 Vorden Telef. 1261

Voor

PANTALONS

PULLOVERS

T-SHIRTS

BLOUSES EN SPENCERS

is uw adres

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK


