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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Jong Gelre
Voor zaterdagavond 6 mei staat er een toneelavond op
het programma. Vrijdag 12 mei zal de heer Hoeve een
boekbespreking houden van het boek van Wil den Hol-
lander-Bonder getiteld „Mijn valey in Frankrijk". Een
boerin in Frankrijk beschrijft het leven van Hollandse
emigranten in dat land.
De afdeling Vorden wordt in de gelegenheid gesteld om
op zaterdag 20 mei met de afdeling Lochem mee te
gaan naar Schiermonnikook waar men gaat wadlopen.
Voor donderdag 22 juni slaan er zwemwedstrijden op
het programma.

U leest het in Contact. U ziet het op 29 april in het nut:
De verwikkelingen rond 'De Vergeten Dochter'!

Ledenvergadering
KKANENBURCS BELANG
De in zaaf Schoenaker gehouden jaarvergadering me-
moreerde waarnemend voorzitter H. Wiggers de in ja-
nuari jl. overleden voorzitter A. Mombarg, die vanaf'
de oprichting deze funktie had bekleed. Er werden voor
hem en het overleden lid H. F. Houtman enige ogen-
blikken stilte in acht genomen.
In het afgelopen jaar werden vele aktiviteiten ontplooid
zoals sekretaris H. Wesselink meedeelde. De eerste
avondwandeling in augustus 1970 werd een eklatant
sukses: 96 deelnemers, terwijl ook de hierna gehouden
twee wandelingen grote belangstelling trokken. De in
maart 1971 gehouden feestavond verstevigde de onder-
linge band in de buurt, de eierzoekwedstrijd op Ie Paas-
dag lokte 86 kinderen.

De VVV-bank die eerst aan de Ruurloseweg stond, is
op verzoek nu verplaatst naar de Eikenlaan. Belangrijk
was de verharding van de Eikenlaan evenals het ver-
lengde van deze weg tot aan de Lindeseweg. De sekre-
taris deelde mede dat op dit punt even voorbij Lebbink,
een lichtpunt wordt geplaatst. Kranenburg is nu verlost
van haar „stortplaats" bij de fam. Bos waar de weg
dankzij de verbreding van de Windenbergerlaak met
zand kon worden opgehoogd.

Op verzoek van Kranenburgs Belang zijn de borden met
het opschrift Kranenburg weer herplaatst bij Kappert
en aan de Ruurlose zijde. Het uitzicht in de bocht van
de Mossel Enkweg nabij het Meulenbrugge zal aan-
merkelijk worden verbeterd nu een beroep bij de Raad
van State tot ontgronding akkoord is verklaard. Ook
het begin van de Hamsveldseweg is verbeterd mede door
de aanleg van de parallelweg terwijl door verwijdering
van het onderhout bij de kruising Wintjesvoortseweg-
Enzerinckweg (nabij het zwembad) een beter overzicht
op deze gevaarlijke bocht geeft. Een verzoek aan de
GAMOG te Zutphen om aansluiting van Kranenburg
op het aardgasnet is voorlopig afgewezen om reden dat
er te weinig aansluitbare percelen in de omgeving voor-
komen waardoor de kosten voor de leidingaanleg te
hoog worden.

In verband met de vakature in het bestuur werd de
heer J. Overboek als nieuw bestuurslid gekozen. De
funktie van voorzitter zal door het bestuur onderling
worden geregeld.
Besloten werd om zo mogelijk nog in april de jaarlijkse
feestavond te houden op een zaterdagavond.
In de rondvraag informeerde men nog naar de afraste-
ring bij de Kerkbrug en het plaatsen van een lichtpunt
op deze kruising. Ten aanzien van de slechte weg langs
Roelvink en het plaatsen van een afrastering langs de
gevaarlijke Windenberglaak zal kontakt worden opge-
nomen met de eigenaar.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

OPROEP OM HULP VAJV BOEDH1STEN
IN VIETNAM
Het Hervormd Werelddiakonaat heeft van de boedhis-
t'sche kerk van Vietnam een dringende oproep tot hulp
ontvangen ten behoeve van duizenden vluchtelingen die
door de oorlogshandelingen rond de steden Hue en An
Loc een schuilplaats zoeken in de tempels en kerken
van deze steden.

Allor. wat voor zieken nodig is of voor mensen met
doorgelopen voeten, met dysenterie of andere kwalen
of oorlogsverwondingen, ontbreekt. Het Hervormd We-
relddiakonaat heeft door de samenwerking met boe-
dhistische organisaties in Saigon zeer betrouwbare ka-
nalen voor zijn hulpverlening kunnen krijgen. Het doet
een oproep om giften voor dit doel, voor deze hulp op
het gironummer 8685 t.n.v. Werelddiakonaat Utrecht,
met vermelding „Vietnam".
Deze dringende schreeuw om hulp geven wij aan u door.

GEZINSDIENST IN KAPEL WILDENBOKCH
De kerkdienst die a.s. zondag 23 april in de kapel Wil-
denborch gehouden zal worden, zal het karakter dra-
gen van een gezinsdienst. Kinderen van de school Wil-
denborch werken mee aan deze dienst die om 10 uur
begint. Ook de kinderen van de zondagsschool Wilden-
borch worden in deze dienst verwacht. De gezinnen,
jong en oud, worden genodigd te komen. Er zullen litur-
giën gestencild worden die de hele orde van dienst ver-
melden.

Veel te doen bij komend oranjefeest

Naar wij vernemen heeft 't bestuur van de oranjevereniging
dit jaar voor het oranjefeest op 1 mei een aantrekkelijk
programma voor alle inwoners van Vorden samengesteld.
Ten dele is teruggegrepen op de reeds jaren gevolgde tra-
dities, doch daarnaast zijn er enkele onderdelen die totaal
nieuw zijn in dit programma.

Het feestelijk programma begint al op 29 april met een
vrolijk spel in 3 bedrijven o|̂ B voeren in het nutsgebouw
door het bij velen zo bekendé~~Vordens Toneel. De titel van
het op te voeren stuk is 'De Vergeten Dochter' van M.
Sprendel. De regie wordt gevoerd door de heer Holsbeeke
en het behoeft verder geen betoog dat hiermee een perfekte
opvoering verzekerd is.
Na afloop van het stuk worc^Been groot oranjebal gepre-
senteerd onder leiding van Derlamingo's. De entreekaarten
voor deze avond zijn ook geldig voor de aansluitende dans-
avond.

Op 1 mei openen de feestelijkheden met klokluiden, aubade
en een oriënteringsrit voor kinderen en volwassenen. Het
vogel- en buksschieten vinden als gewoonlijk plaats. Voor
de jeugd die nog niet aan de oriënteringsrit deelneemt, is er
een voorstelling in het nutsgebouw. De bekende oranje-
kermis zal de gehel dag draaien ten gerieve van ieder die
ervan genieten wil.
In de middaguren zal de l.r. De Graafschaprijders op het
terrein plan Zuid een groots opgezette demonstratie geven.

het programma vermeldt: een parade, carousselnummer, een
ponynummer, vrijheidsdressuur en een springnummer. Ook
oragniseert de jeugdsoos in deze uren in het nutsgebouw
een drive-in show voor de jongeren van Vorden en omge-
ving. Er wordt het bekende hitwerk gedraaid. In de latere
uren vindt de prijsuitreiking plaats in zaal Bakker met als
hoogtepunt de kroning van de schutterskoning.
Gedurende de avonduren verzorgt de jeugdsoos nogmaals
een deel van het prograi^^. De formatie Barry Freeman
and Grimson Flush en opreden in het Nut, waarbij de
Vordense jeugd goed aan haar trekken kan komen.

Barry Freeman 23 jaar oud kreeg bekendheid door zijn sin-
gle 'Mary in the Morning' afgelopen jaar veel gedraaid in
Hilversum III als troetelsq^^ Sinds december 1970 speelt
Barry samen met de Zwolse groep Grimson Flush, een stel
enthousiaste musici met hedendaagse muziek.
Er zal voor middag en avond slechts één entreeprijs betaald
hoeven worden.
Een oranjebal met The Moodchers is in café Eykelkamp en
vanaf 3 uur in 't Wapen van Vorden met The Woodpeckers.
Het bestuur van de oranjevereniging meent, dat een ieder
wat zal vinden in dit programma. In de volgende uitgave
van Contact zullen juiste tijden en plaatsen bekend worden
gemaakt en het behoeft geen betoog dat de viering van
deze dag pas kan slagen als alle inwoners van Vorden echt
meedoen, gesteund door de 2 muziekkorpsen, die voor de
muzikale noot zullen zorgen.

Staat u op het punt gezellig uit te gaan?
Dan tot ziens op zaterdag 29 april in het nutsgebouw!

Diskussieavond
Aan het begin van de avond deelde voorzitster mevr. v.d.
Heide-van der Ploeg van de PvdA afd. Vorden mede, dat er
16 mei in Dieren een belangrijke vergadering van het Vrou-
wenkontakt gehouden zal worden, terwijl 25 mei in zaal Es-
kes weer een 'Wens-in Klaag-in' gehouden zal worden.

De hoofdmoot van de diskussie op deze avond was de
'Gemeentelijke Demokratie' waarbij als uitgangspunten ge-
steld werden 1e Het funktioneren van de fraktie; 2e Al-
gemene aspekten. Diverse diskussiepunten werden ingeleid
door de gewestelijke bestuurster mevr. Erica van Rossum,

waarna de leden hierover van gedachten konden wisselen
om tot een standpunt te komen. Daarbij kwamen nadrukkelijk
aan de orde de inspraak van de leden bij de raadsleden.
Ondersteuning en adviezen aan de raadsleden bij bestude-
ring van de raadsagenda d.m.v. een speciale advieskommis-
sie, hetgeen voor Vorden geen nieuw begrip is, daar dit
hier reeds met sukses wordt toegepast. Deze kommissie
dient hiervoor tijdig de beschikking te hebben over alle
agendapunten alsmede de notulen van de vorige vergade-
ring, daar persverslagen niet altijd een uitvoerige weergave
leveren van de diverse motiveringen gedaan in de raad.
Voorts moet er voor de fraktieleden, die meestal in diverse
kommissies zijn ondergebracht, ruim voldoende tijd liggen na
ontvangst van de stukken voor de kommissievergadering en

de vergadering zelf, om daarvoor met de andere fraktieleden
van gedachten te kunnen wisselen.

Er dient voorts een gewestelijke deskundige adviesdienst
te komen, waarbij de fraktieleden snelle informaties kunnen
verkrijgen, inzake gem.financiën, begroting, belastingen,
ruimtelijke ordening, enz.

De fraktieleden zullen d.m.v. ,,Wens-in Klaag-in" mensen's
persoonlijke klachten van dienst kunnen zijn, terwijl door
de hearings nuttig werk kan worden gedaan bij komende
uitspraken over speciale onderwerpen als uitbreidingsplan-
nen, sportnota's enz.

Een echtpaar in Vorden: Hij: 'ga je mee dansen'?
Zij: 'ik ga liever naar het toneelstuk kijken'. Hij: 'dan gaan
we samen, zaterdag 29 april naar het nutsgebouw'!

SOLft
Z I L V E R W I T E DE L S TA AU

KOERSELMAN CASSETTES

De oranjevereniging en Vordens Toneel
staan borg voor een fijne avond! En u?

Ongeval
B. uit Vorden die bij de kruising Deldenseweg-Rondweg
geen voorrang verleende aan de uit richting Hengelo ko-
mende auto bestuurd door S. uit Winterswijk, kwam fron-
taal met deze wagen in botsing. De bestuurders kwamen
met de schrik vrij, de materiële schade was groot.

Weet u het nog?
Zoekt in den vreemde niet, wat eigen plaats u biedt!

l herenleesbril met halve glazen en donker montuur;
l zwarte zeildoek regenbroek, maat 56; l rood rechter
kinderschoentje; l handschoen; l gele portemonnaie met
inhoud; l blauwe handschoen; l rode Knirps dann\
parapluie; l zilverkleurige hanger met ketting; l don-
kergrijze jongenspet; 2 sleutels; l paar hoge bruine he-
renschoenen, maat 45; l grijze poncho; l rood-bruin
gestreepte ochtendjas; l doos met metalen houders voor
closetrollen; l groene rechter want; l D AF autokon-
taktsleueltje; l kindermuts met pluim; l rood lederen
Marokkaanse portemonnaie met inhoud.

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

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. H. Jansen

10.00 uur ds. J. H. Jansen

HERVORMDE KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink
Gezinsdienst m.m.v. school Wildenborch

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.0 uur ds. W. Kats te Apeldoorn (voorbereiding H.
Avondmaal)
19.00 uur ds. C. Gros te Aalten

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

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255

s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tel. (05752) 1566

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

MAATSCHAPPELIJK WE^IK

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleddster: zr Leer
Spreekuur leidster: mej. H. M. Lenselink
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST

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

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE..
STAND

Ondertrouwd: H. J. Reerink en G. L. Hissink
J. E. J. Wissink en A. J. Lebbink

Gehuwd: A. H. L. M. Klijnhout en J. Elferink

Overleden: te Veldhuis, Albert Jan, oud 72 jaar, weduwnaar
van A. Oortgiesen; Gerrits, Johannes Hendrikus, oud 77 jaar
echtgenoot van H. M. Muller.



Ibers
PRESENTEERT

Kwaliteit
Service

Lage prijzen

Groente en Fruit
JONGE SPINAZIE

heel kilo 69
RABARBER

heel kilo 59
GRANNY SMITHS

heerlijke handappel kilo 188
HANDSINAASAPPELEN
Jaffa 12 voor 198
GOLDEN DELICIOUS

2 kilo 149
PAPRIKA

2 stuks 98
BLANKE CHAMPIGNONS

200 gram 98
PANKLARE WITTE KOOL

500 gram 39

1 pak Maisk biskwie 1.05
1 pak Top 30 biskwie 65

Normaal 1.70
DEZE WEEK SLECHTS

25
Herschi VRUCH-

TENLIMONADE

literfles 89

elke 2e fles

59

DIXAP ingedikt

appelsap goed

voor 3 liter

van 240 voor

219

Herschi

CASSIS

literfles

van 129 voor

98

COLORNO

magere

choc. drank

nu per fles

89

Colorno

KOFFIEMELK

literfles

van 175 voor

159

Heerlijke moezel- of rijnwijn
LIEBFRAUMILCH

NIERSTEINER DOMTAL

MOSELBLUMCHEN OF

R l ES LI N G

WWW^^

NU PER FLES

DE BEUKELAER

PRINS FOURRE
DE ENIGE ECHTE

PER ROL GEEN 145 OF 125 MAAR NU

Bakje chocolade

moccaboontjes

butterchot of

Trio chocolade

nu voor

149

Bij elk pak

NOBO SPRITS van

79
gratis l spaar-

potje voor de

kinderen

Grote zak

ENGELS

DROP

deze week

79

Hellema

KOFFIEKOEKEN

plus l pak
RONDO KOEKEN

samen voor

89

Super repen

CHOCOLADE

3 grote

voor slechts

85

HEERLIJKE WAFELS

FROU-FROU, VRUCHTEN
OF JAVA WAFELS

NU PER ZAK

Bakje

witte of bruine

IJSCUPS

nu voor

95

Grote zak vol

ZOUTE

DROP

van 89 voor

59

Sprinklettes

CHOC. HAGEL

per zak 98

elke 2e zak

69

Pingo

HAANTJES

plm. 1100 gram

voor

298

Geurts

APPELMOES

3/4 literpot 75

elke 2e pot

40

Uit de slagerij
HAMBURGERS

3 stuks 148
MAGERE SPEKLAPPEN

500 gram 188
HACHEEVLEES

300 gram 198
RUNDERLAPPEN 348
HEERLIJK MALSE RIBLAPPEN

500 gram 458
ONS BEKENDE

SOEPPAKKET nu 238
150 gram BOERENMETWORST 89

150 gram PALINGWORST 89

100 gram LEVER 79

200 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

Uit onze brooderie
GEURTS H.H. JAM l

diverse smaken per pot 98
Profiteer nu:

BRINTA per pak van 94 voor 69
MARTINI

grote fles van 605 voor 495
KOEN VISSER NASI OF BAMI

literblik van 228 voor 198
VLIDO INSEKTENVERDELGER

spuitbus nu per bus

GRATIS MOOI VLINDERWASHANDJE

BIJ 3 STUKKEN LUX TOILETZEEP

298



Voor de vele blijken van
medeleven, ondervonden na
het zo plotseling overlijden
van onze lieve man, vader,
zoon, broer, zwager en oom

HENDRIK JAN
KETTELERIJ

betuigen wij onze
hartelijke dank.

Uit aller naam:
Mevr. G. Kettelerij-

Kempers
Vorden, april 1972
Dr. C. Lulofsweg 16

AFWEZIG
N. J. Edens
Tandarts

zaterdag 22 april t.m.
maandag l mei en
donderdag 11 mei
(Hemelvaart) t.m.
zondag 14 mei

Waarneming:
Tandarts W. F. Haccou
Prins Bernhardweg 3
Telefoon 1908

Spreekuur di., wo. en
vr.dag 9-9.30 uur en
di. en vr. 13.30-14 uur

Gevraagd: Kinderfietsje
leeftijd 4 jaar.
Te koop: Breimachine
Oreon dubbelbeds.
A. Bleumink, Eikenlaan 17,
Kranenburg-Vorden

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, in zwart en gry»

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Te koop gevraagd:
ged. inboedels
antiek, oude munten
zolderopruimingen
enz.

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

BLIJF FIT
EN VOEL
U JONG

Een flinke wan-
deling op dit
«portschoentje is ook trim-
men. Ze zitten heerlijk
aan de voet, maar... 't is
dan ook

FRED. H. M. KOOPMAN
en
MARIANNE E. SCHELLING

geven mede namens wederzijdse ouders
kennis van hun voornemen om op dinsdag
25 april 1972 om 14.00 uur op het gemeen-
tehuis te Vorden in het huwelijk te treden.

De huwelijksinzegening door pastoor W.
Jongerius zal plaatsvinden om 14.45 uur
in de Emmanuelkerk, Heemstrastraat 4 te
Zutphen.

Wychen, Aalsburg 15, no. 56
Vorden, Beatrixlaan 2

Warnsveld, Bonendaal 65
Vorden, Raadhuisstraat 10

april 1972

Toekomstig adres: Raadhuisstraat 10, Vorden

Receptie: Hotel ,,De Hoofdige Boer"
Almen van 17.00 tot 19.00 uur.

foAAAAAAAAAAAAANVWSAArWSAA^
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BERTUS NIJENHUIS
en
WILLY TER BRAAK

delen mede dat zij voornemens zijn in het
huwelijk te treden op vrijdag 28 april 1972
om 14.00 uur ten gemeentehuize te Haaks-
bergen.

Het huwelijk zal kerkelijk worden ingeze-
gend om 14.30 uur in de H. Pancratiuskerk
te Haaksbergen.

Vorden, Galgengoorweg 12
Haaksbergen, Ariënsstraat 6
april 1972

Toekomstig adres: Het Wiemelink 45, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in café-
rest. Eysink, Spoorstraat, Haaksbergen.

WWWWVWWWWW

Op vrijdag 21 april hopen onze lieve ouders
en grootouders

H. DOLPHIJN
en
R. DOLPHIJN-ROUWENHORST

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, april 1972

Berend van Hackfortweg 36

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat hen heeft bereikt
het verzoek van de heer D. J. Eggink, Zutphen-
seweg 97 te Vorden om een vergunning als be-
doeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, voor de bouw van een loods op het per-
cel kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie
I, nr. 984, gelegen aan de Zutphenseweg.

Burgemeester en Wethouders zijn voornemens,
met inachtneming van voornoemd artikel, de vrij-
stelling te verlenen tot l juli 1973.

De bouw- en situatietekeningen liggen van 21
april 1972 tot 5 mei 1972 op de gemeentesekretarie
voor een ieder ter inzage, gedurende welke ter-
mijn rechthebbenden op aangrenzende en nabij
gelegen gronden bevoegd zijn bij Burgemeester
en Wethouders schriftelijk bezwaren in te dienen
tegen het verlenen van vrijstelling.

Vorden, 20 april 1972.

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
Drijfhout

Inwoners van Vorden

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

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

Hebt u vragen ovfcr het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

FNOP erkende rijschool

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

Lessen in nieuwe Fiat 128!

Ook opgeven voor lessen bij

B. HENDRIKSEN

Noordink E 62a, Hengelo Gld.

'n klassiek
kostuum voor nu!

Mannenmode bij

ZONDAG 23 APRIL

orkest

SANG UND KLANG
met zang van Cecil

CORDJA
HENGELO (GID.L

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

Fles Winner koffiemelk van 173 voor 149

Hoe tegenstrijdig
het ook klinken

mag, maar juist
vandaag de dag

is 'n klassiek
kostuum 'n bijkans
ideale dracht voor

werkzame mannen!
Nieuw materiaal

op degelijke wijze
verwerkt tot 'n

kostuum dat er zijn
mag. Dit is een van

de vele geruite
mogelijkheden die
wij u bieden. Voor

'n ouderwets prijsje!

Spar Sinas

I)

LITERBLIK ERWTENSOEP van 179 voor 159

12 FLESSEN TILBURY BIER van 358 voor 298

2 PAKKEN SPAR LUCIFERS 75

HOY ROOKWORST van 125 voor 108

2 BLIKKEN APPELMOES van 150 voor 129

per fles van 92 voor 79

FLES MOUSSERENDE WIJN van21ü voor 189

3/4 LITERFLES SPAR SLASAUS 1»9

150 GRAM GEK. GELD. WORST ... van 105 voor 75

2 KILO GOLDEN DELICIOUS 1-15

14 JAFFA'S 1JIH

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ DF SPAR'
IS SPAREN BIJ DE KOOP

SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Adverteer in Contact

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

In de modekleuren, water, en wlnd-

dicht, Qzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
leed: 'ioeltreffcndt

Zutphenseweg - Vorden

Datsun in"gezinsverpakkingr
Hoe zou 't komen dat de meeste gezinsauto's zo saai

zijn? De Datsun 1200 bewijst toch duidelijk dat zoiets
niet nodig is.

Immers: De Datsun 1200 is rank genoeg om sportief te
zijn. maar óók groot genoeg voor een heel gezin, 'n Echte
Datsun in gezinsformaat.

Wet alle technische "ins" ea "outs" die u van een
Datsun verwacht: 69 pk, 145 km per uur, gescheiden
remcircuit, ruitewissers met twee snelheden...

Maar oordeel liever zelf. Bij de 150 Datsundealers in
Nederland kunt u altijd terecht
voor een proefrit.

De sportieve schoen
met voetbed

Wullink's
schoenhandel
Dorpsstraat 4 - Vorden

Te koop: Siegler oliekachel en
bijzetoliekachel als nieuw
draaibank, kinderstoeltje voor
fiets bij Böhmer
'den Bramel', Vorden
Almenseweg 51

Te koop: 2 dragende gelten
aan de telling
Joh. Besselink
Deldenseweg 8, tel. 1700

Uitnodiging
Huishoudelijke artikelen

Luxe artikelen

Gero Zilmeta

Serviezen

Kunstnijverheidsartikelen

Byouteriën

Hoogachtend,

OP WOENSDAG 26 APRIL HOPEN WIJ ONZE
GEHEEL NIEUWE EN GEMODERNISEERDE

WINKEL FEESTELIJK TE OPENEN.

GELEGENHEID TOT BEZICHTIGING VAN

14.30 TOT 22.00 UUR.

OP DEZE DAG EN OP ALLE VOLGENDE IS

U VAN HARTE WELKOM.

GEBR.BARENDSEN VORDEN
Zutphenseweg - Vorden

De Datsun 1200
vanaf f 7.650,- incl. BTW af Importeur

OFF. DATSUN DEALER

Autobedrijf HERWERS
Hengelo G
Hummeloseweg 10
Telefoon 05753-7263

Doetinchem
Industriestraat 56
Telefoon 08340-23839



ECHTE BAKKER

HOF
Vorden - 't Hoge 24
Telefoon 1394 LZJ

keiharde
tapijtfeiten!

^™^̂  /y'Jix-N rf"^Tl il / l f/^v ,̂ "v ̂  /~\TI il .̂(die stuk voor stuk
in uw voordeel werken)!

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

NEDERLAND
de beschikking

over 5 reusachtige
tapijtdepótsl

Elk depot omvat een
assortiment
van méér dan
150 sublieme
kwaliteitenl

ledere kwaliteit ia
beschikbaar
in meerdere
kernachtige
kleurstellingen!

Directe
vervulling van uw

tapijt-wensen Is
middels deze depots

mogelijk l

Schriftelijke
garantie op

de levensduur
van alle door

ons geleverde
kwaliteiten!

Te allen tijde specialisten
beschikbaar om

het door u gekochte
tapijt vakkundig

te leggen

ziehier een greep
uit onze grandioze koüektie!

Door de gezamenlijke Inkoop
(voor maar liefst 170 zaken tegelijk)

en het overnemen van de voorraadfunctie
der tapijtfabrikanten,kunnen onze

tapijtprijzen
beduidend lager

zijn dan normaal!

Uw tapijt is er bij

Desso - Bergoss

Verto - Parade

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE !N

Schildersbedrijf van der Wal b.v

MOTRAC ZUTPHEN

Alleenoertegenrooordiger uan machines
en roerktuigen uoor de land- en

tuinbouiu, gronduerzet, intern transport
en hydrauiiek.

een telefoniste/receptioniste die
veel in haar charmante mars heeft
In de eerste plaats moet je correct de
telefooncentrale bedienen. Dat daar
vaak wat vrouwelijke tact bij komt
kijken begrijp je natuurlijk. Omdat we,
veel met Duitsland te maken hebben
moet je wel een aardig mondje Duits
kunnen praten. En liefst ook wat Engels.
Ach, en dat we van onze telefoniste/
receptioniste een prettige stem en een
charmante verschijning verwachten
spreekt voor zich. Om je stille uurtjes

wat op te vullen krijg je ook wat lichte
administratieve karweitjes te doen.

Voel je er iets voor? Bel dan 05750-6044
en vraag naar de heer G. de Wit,
of schrijf een briefje aan Motrac N.V.,
Pollaan 49, Zutphen.

Dan gaan we je nog veel meer over die
afwisselende job vertellen en hoeveel de
geschikte jongedame ons waard is.

Een advertentie in Contact doet het l

UIT!
GOED VOOR U !

Café-Restaurant

Gebr.

Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Martens
4(«.f,/s doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden

OPBOUWSERVIEZEN

GERO CASSETTES

mime^Rus

GEBR.

Zutphenseweg - Telefoon 05752-1261

WATERSCHAP VAN DE
BAAKSE BEEK

Het dagelijks bestuur van het waterschap van de
Baakse beek maakt bekend:

dat het gckorn'oinccru kollege van genoemd wa-
hap in zijn vergadering van 10 april 1972

t b'jsloten de voor het waterschap blijvende
hosten van de uitvoering van het waterbeheer-
singsplan Witusse-Medler als extra last om te
slaan over alle gebouwde en ongebouwde eigen-
dommen gelegen in het gebied Wiersse-Medler
met inachtneming van de bij zijn besluit van 19
februari 1968 vastgestelde indeling van gronden
in klassen.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bin-
nen 30 dagen na heden beroep instellen bij Ge-
deputeerde Staten der provincie Gelderland te
Arnhem.

Ruurlo, 18 april 1972.

Het dagelijks bestuur voornoemd,
Mr. R. A. van den Wall Bake, watergraal
J. F. Meijer, sekretaris

Jeugdige
MODE

vreugde
Het moet er tegen kunnen op de
fiets of regen!

Voor de JEUGD toch die mode in:

JASJES - JACKS

ROKJES - PANTALONS

BLOUSES - PULLOVERS

T-SHIRTS

KIJK EVEN BIJ

Azèt Tricotmode voor de jeugd. Gun
Uw kind zijn stoeigrage bewegingsvrij-
heid in tricot van „Azet". Kleuterpakjes
die helemaal „in" zijn en helemaal
„nieuw". Gebreid van een oersterke
kwaliteit, gemakkelijk wasbaar en snel
droog. Te combineren met een fijne col-
pullover in prachtige kleurstellingen.

RAADHUISSTR.. VORDEN
AZ25

PIEDRO
SANDALEN

Het beste voor
kindervoetjes.

Nu volop voorraad

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Speciale aanbieding

LAKENS
zolang de voorraad strekt

150 x 240
180 x 240

NERGENS ZO VOORDELIG

6,50
7,50

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Hoezeer het ons ook spijt, wij kunnen voor
telefonisch opgegeven advertenties

beslist
GEEN reklames in ontvangst nemen! Zorg er
daarom voor. uw advertenties schriftelijk (of
mondeling) aan ons door te geven. Het spaart
u (en ons) een boel narigheid.



Donderdag 20 april 1972

Tweede blad Contact
33e jaargang no. 3

Loop voor uw leven
Zaterdag 22 april is het zover! Nog 3 nachtjes slapen. Wij
staan te trappelen van ongeduld om te beginnen. Om te
beginnen met het nemen van lichaamsbeweging, met het
werken aan de verbetering van onze lichamelijke konditie!
Misschien zijn er onder u, die menen dat ze dit niet nodig
hebben, die denken dat ze wel genoeg bewegen. Maar dat
zullen er dan ook beslist maar heel weinig zijn. Want dat
het de hoogste tijd is, moge nog eens ten overvloede blijken
uit het volgende. De mens in onze tijd zit ongeveer 150.000
uren van zijn leven. Dat zijn er 50.000 meer dan onze voor-
ouders zittend doorbrachten en het is bijna het dubbele
aantal uren van een 150 jaar terug.
Van de mannen bebgeeft 45 procent zich met de auto waar
het werk. Bij de vrouwen blijkt 9 procent geen trappen te
lopen; 51 procent meer dan 15 treden en 40 procent meer
dan 15 treden per dag. Een derde van de mannen en een
kwart van de vrouwen fietst nooit meer.
Van de 8 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar is slechts
één op de acht lid van een sportklub. Hierbij speelt echter
ook het gebrek aan goede akkomodaties een rol. Vooral de
laatste 40 jaar is het leven meer veranderd. De voetgangers
en fietsers zijn autobestuurders geworden, de trappenklim-
mers zijn liftgebruikers geworden. Uit de gespierde mens
is een intelligente zwakkeling ontstaan die voor bijna iedere
beweging met een druk op de knop kan volstaan.
Het aantal zwaarlijvigen is daardoor verontrustend toegeno-
men. Door het steeds groter wordend gebrek aan bewe-
ging wordt de bloedsomloop te weinig gestimuleerd en raakt
het hart de motor van de mens normale belasting ontwend.
Het is een onomstotelijk feit dat in Nederland van nu de
artsen de waarschuwende vinger heffen over de stijging van
ziektekurven van hart en vaten, ademhalings- en bewegings-
stoornissen om maar niet te spreken van de toenemende
stoornissen van psysische aard.
Een groot deel van de mensen met klachten zou echter zeer
waarschijnlijk niet bij de dokter terecht gekomen zijn als zij
wat meer lichaamsbeweging hadden genomen. Een regel-
matig weerkerende lichamelijke inspanning leidt tot ontspan-
ning en gezondheid.
Kom zaterdag 22 april met uw gezin naar zaal Smit, 't Wa-
pen van Vorden om voor f 1,- uw deelnemerskaart opp te
halen, voor een wandeltocht van 10 km. Zijn uw kinderen
nog klein dan kunt u ook een tochtje van 5 km maken.
U kunt zich aanmelden tussen 10 uur 's morgens en 2 uur
's middags. Na de wandeling ontvangt u bij inlevering van
uw deelnemerskaart een herinneringsspeldje.
En laat dit speldje nu niet alleen een herinnering zijn aan
een geleverde prestatie, maar gaat u door! Laat dit speldje
u er steeds weer aan herinneren, dat u nog wat moet doen,
dat u nog meer prestaties moet verrichten.
Loop voor uw leven!

Uit, goed voor u!

En neem uw kennissen mee naar de oranjeavond op 29 april

Brandweer-
oefening
De brandweren van Vorden en Hengelo hielden op de boer-
derij van de heer Gotink in Delden een gezamenlijke oefe-
ning. Er was een brandstapel opgericht en 2 auto's in een
sloot gereden, met poppen als slachtoffers.
Nadat alarm was gegeven, rukten de 2 brandweren van 2
zijden op om de brand te bestrijden en rje 'slachtoffers' te
redden. Deze karweien werden uitstekend geklaard.
Enige technische problemen werden ten uitvoer gebracht,
en de wachttijd werd bekort door onderlinge wedstrijdjes.
In café Het Zwaantje werd alles nog eens doorgepraat.
De gemeentebesturen waren ook vertegenwoordigd door de
aanwezigheid der beide burgemeesters en wethouder Ger-
ritsen. Bhalve de drukte die de fam. Gotink zich getroostte
om de oefening te doen slagen had zij ook nog prijsjes be-
schikbaar gesteld waarvoor de brandweerkorpsen hartelijk
dank brachten.

Hoe laat begon die fijne toneelavond ook weer?

Jaarvergadering
mannenkoor
Maandagavond hield het Vordens Mannenkoor onder voor-
zitterschap van de heer Westerhof haar jaarvergadering in
het jeugdcentrum. Na een woor van welkom kreeg eerst de
sekretaris de heer Bloemendaal het woord voor zijn uitge-
breid jaarverslag. De penningmeester van Zuilekom kon in
zijn jaarverslag melding maken van een batig saldo.
In de kaskommissie werden benoemd de heren Vrooij en
Oonk. Vervolgens was aan de orde bestuursverkiezing.

Aftredend was de heer van Zuilekom die met algemene
stemmen werd herkozen. In de vakature Willems werd voor-
zien door benoeming van de heer Bijenhof. In principe werd
besloten dit jaar wederom aan een konkoers deel te ne-
men, gestimuleerd door het grote sukses vorig jaar te Die-
penveen. Enkele leden wat meer kontakt met de andere
plaatselijke verenigingen ook het zingen voor bejaarden en
verpleegtehuizen moet gestimuleerd worden, volgens enkele
leden.

De voorzitter meende als de tehuizen een verzoek doen,
dat wij daar ook zullen voldoen.
Bij de rondvarag deden nog enkele leden goede suggesties.
Hieraan zal aandacht worden ̂ Bden besteed.
De voorzitter sloot daarna deze vergadering, welke in een
goede sfeer was verlopen.

Gradus van 't Schoor had al een paar dagen neet volle ge-
getten. Moeder zei: 'Wat schealt oew toch jonge?' Mien
schealt niks zei Gradus. 'Das maor donders', zei moeder
'at oew niks schealt köj ook wel etten'l Ik zal oew wel 's
een ei kokken da's goed veur oew. Ie mot daags had war-
ken, dat hol i'j zoo neet vol!
Gradus lussen wel een paar eier, maor daor mos e toch
urn lachen. Gradus was d'n olrjsten van de jonges bie
Krommediek (op 't Schoor), zoo heiten di'j mensen.

Hi'j ging daags op daghuure bie Helbarg (op de götte), een
groten boer. Dat hat e al een jaor of wat gedaon. Eén keer
in 't jaor kwammen Helbarg en de vrouw bie Krommendiek
op vesite. Dan deeden ze meestentied veur Sint Jaopink.
In 't naojaor gingen dan Krommendiek en de vrouw een mid-
dag naor Helbarg. Op zo'n midrjag wier d'r dan van alles
bepraot. De vrouwluu vetellen dan mekare waor d'r zoo
aoveral een kleinen bi'j was ekommen, waor d'r weer ene
besteld was en waor ze nog niks hadden en waor de leu
neet met mekare konnen. De mansleu praoten meer aover
de beeste, de varkens en de mangels. Van alles kwam d'r
dan te sprake, goed en slecht. At ze uut mekare gingen zei
Helbarg ook meestentied, hoe of 't met Gradus ging en gaf
d'r urn altied een betjen loon bi'j

Dat leaft a nveur zukke jonges zei e rJan- Dan waren vader
en moeder Krommendiek goed te passé. Jao, den Helbarg
was een besten boer. Hi'j betalen zien daghuurders fat-
soenluk en kon d'r altied goed met aoverweg.
Toen ze van Helbarg de laatste keer op vesite waren bi'j
't Schoor en hadden ezegd, dat 't goed ging met Gradus,
en dat e d'r weer een betjen loon bib'j kreeg, zei moeder:
'Vin i'j neet dat d'n jongen d'r een betjen slech uutzut?'
Is ons nog neet opevallen, zei Helbarg en de vrouw. Moeder
zei toen: 'maor hi'j hef al in een dag of drie haost niks ge-
getten, at e et maor vol kan hollen'! Helbarg zei tegen
moder 'ik gleuve daj oew daor neet al te bezurgd aover
mot maken, want onze Mieneke.n hef ook al een paar dagen
niks gegetten'. Ik denke dat dee beiden an de liefde genog
binnen kriegt. Ze kont d'r in ieder geval altied een paar
dagen van leaven'.
Daor kekken vader en moeder dan toch van op, 't was ook
eenigszins 'n opluchting. 'Maor hoe zit dat in Godsnaam in
mekare' wi'j wet nergens van!

Dat zal ik oew dan 's vetellen, zei Helbarg, want 't geet
oeluu net zoo goed an as ons. En ze gingen d'r weer zitten.
Hi'j zei: 'Wi'j hadden ons al een tiedjen vebeeld, dat Gradus
en onze Mieneken zoo goed met mekare konnen. De vrouw
en ik hadden al lange aovelegt dat, at dee twee mekare 's
graag wollen hemmen, dan zult wi'j daor niks op tegen
hemmen, want Gradus is een helen besten jongen. Daor zit
een helen goeien boer in, en ie kunt um alleene laoten. Wat
ik zelf neet kan, laot ik allemaole an Gradus aover en an
onze Mieneken zal e een goeien vrouw kriegen, dat is d'r
ene die ook waren wil!

Vader en moeder vonnen et wel een betjen ongewoan dat
d'n grooten boer dat allemaole zoo makkeluk opnam, hun
waren immers gewone daghuurdersmensen. Onze Gradus
trouwen met Mieneken, eenigste dochter van een groten

boer? Dat mag neet zoo weazen!
Jao, zei Helbarg, ze schenen wel biezonder goed met me-
kare te konnen. Ak mien neet vegisse, dan hbt ze al een
heel tiedjen met mekare gevreejen. Daor stekt now niks gin
kwaod in, maor ik wol et toch wel zeker wetten. At et dan
toch zoo is, dan mot d'r een andere veholding kommen. Ik
had ze laatst express met zien beiden naor de mangels
gestuurd um ze uut te dunnen. Toen ik een uur later op
de kamp kwam kieken waren ze gin van beiden te vinnen!
Ik kek es goed In de ronte en zag dat ze an de kante van
de weie in zo'n dreugen zoepkolk met mekare zatten te
vrieen. Ik dee eerst net of ik een betjen kwaod was. Ik heb
Mieneken naor huus estuurd en Gradus ezegd dat t' gin
pas gaf um zoo te doen. Umdat 't zoo druk was!
Ik hebbe dat natuurluk neet zoo kwaod bedoeld. Ze scha-
men zich wel een betjen, maor kan dat wel zien: ik bun
zelf ook jonk ewest! Ik gleuve dat dit Gradus wel een bet-
jen an den ere was. Onze Mieneken tenminste wel en daor
gin et etten natuurluk neet better van. Maor zin wark dut
e d'r even netjes umme. Ik hebbe d'r niks op tegen, dat e
met Mieneken geet, maor aoverdag mot d'r gewarkt wodden
dat mo'j jonge luu bi'jbrengen!

Dat vonnen vader en moeder Krommendiek ook daor had
Helbarg geliek an. Dan laot e 's aovends naor et wark
maor een peusken bi'j ons blieven at ze graag bi'j mekare
wilt weazen. 's Zondags mag e zoo vaak kommen at e wil
en 't zelfde hek onze Mieneken ook ezegd!
Vader en moeder Krommendiek konnen 't neet zoo gauw ve-
warken, toen Gradus 's aovunds in huus kwam schamen e
zich wel een betjen.

Moeder zei tegen um: 'now wet ik ook waorumme ie de
laatste dagen neet etten wolen, maor as d'r anders neet
wat is, dan is 't gauw weer aover maor ik bun d'r we' bli'j
van'. Jao, zei Gradus, en ik bun d'r bli'j van dat ze now
alles wet! Et kon ook neet zoo blieven. Ik kan et neet meer
um Mieneken doen. Wi'j bunt gelukkig met mekare en ze wil
mien ook neet missen. Dan mag i'j bli'j weazen jonge, dat
eur vader en moeder 't allemaole zoo gemakkeluk opnemt!
's Aovunds is Gradus nog weerumme gewest naor Helbarg
um Mieneken alles te vetellen. Zi'j zatten bi'j mekare achter
op de deale op de hakselkiste, wel een uur lang. Toen kwam
vader bi'j hun en zei: 'Now is et mooi ewest'. Gaot met naor
de kokken. Moeder hef de koffie al ingegotten, dan praoten
wi'j daor wel wieter!

Mieneken begon te grienen. Zi'j grep Gradus um d'n hals en
?ei: 'Mien jonge gelukkig dat wi'j mekare meugt hemmen!'
Toen viel ze vaer um d'n hals en zei: 'Vader wat buj toch
goed veur ons!'
Ze gingen naor de kokken en hetzelfde tafereel spullen zich
daor oak af. Mieneken pakken moeder en dee begon ook al
te grienen. Ze zei: 't Is goed kind, gaot now maor bi'j me-
kare zitten en drink de koffie maor op!
Toen de koffie op was zei vader, 'Gradus, 't is al late,
daor is margen een hoop wark, wi'j kompt d'r haost neet
deur, vraog oew vader en moeder of ze zondamiddag met
oew metkomp, dan köw de zaak wieter bepraoten.
Vanaf den dag was Gradus gin daghuurder meer en et
etten smaken um weer goed.

\m\rn
Voetbal
VORDEN l — MAKKELO l 1—1
Voor een groot aantal toeschouwers werd zondagmid-
dag in Vorden de uitermate belangrijke voetbalwedstrijd
gespeeld tussen Vorden l en Merkelo 1. Een wedstrijd
met grote belangen voor beide teams. Markelo voor de
bovenste plaats en de thuisclub strijdend tegen het drei-
gende degradatiespook.

Het werd een interessante wedstrijd waarbij beide ploe-
gen zeer veel inzet aan de dag legden. Het eerste kwar-
tier was duidelijk voor Markelo. De spelers konden el-
kaar beter vinden en zaaiden nogal eens paniek in de
Vordense gelederen. Dit bleek in de vijftiende minuut
toen de Vordense achterhoede zich verkeek op de sprint-
snelheid van Ten Hove die de uit zijn doel gekomen
Meyer met een prachtig schot verraste O—1. De Vor-
denaren bleven niet bij de pakken neerzitten en allengs
ontstond een gelijkopgaand duel. Geluk had Markelo
toen bij een inzet van Janssen de doelman reeds was
gepasseerd en een der verdedigers redde op de doellijn.
Na ongeveer een half uur spelen slaagde de Markelo-
defensie er niet in de bal voldoende weg te werken
waardoor Hengeveld met een prachtige lob kon scoren
1—1.

In de tweede helft waren de bezoekers het meest in de
aanval. Vorden verdedigde echter koelbloedig met als
grote uitblinker rechtsback Hendriksen. Intussen ble-
ken de tegenstoten van de geelzwarten levensgevaarlijk.
Halvrwege de tweede helft knalde Ten Hove de bal
via de vuisten van doelman Meyer tegen de lat. Even
later kreeg Hengeveld op links een goede kans. De
Markelo-doelman redde echter fraai. In het laatste
kwartier toen beide ploegen met de tong op de schoe-
nen liepen ontstonden voor beide doelen nog enkele
goede scoringsmogelijkheden, het bleef evenwel bij de
l—l stand.

Waterpolo
KAMPIOENSKANSEN VAN DE DAMES MINIEM
In het overdekte zwembad te Deventer kwamen de da-
mes van Vorden zaterdagavond uit tegen NZC uit Nee-
de. Na de nederlaag van vorige week in Enschede werd
het ook ditmaal een ned^^p,g waardoor de kampioens-
kansen voor Vorden zeer^werden gereduceerd.
Nadat Jet Smit enkele malen had naast geschoten nam
Vorden tegen NZC toch een l—O voorsprong. Een vrije
worp werd snel door mevr. van Dijk genomen en stelde
Jet Smit in staat te scoren. Een dekkingsfout in de
Vordense defensie stelde ^^echtsvoor van NZC in staat
de gelijkmaker te scoren^üven later haalde invalster-
doelverdedigster Marijke Schuppers de bal door het doel
hetgeen 1—2 betekende, terwijl een minuut later de
stand op l—3 werd gebracht toen van grote afsand
werd raak geschoten. De Vordense dames kwamen nog
even terug toen Jet Smit met een fraaie omhaal scoorde
2—3. Vlak voor de rust werd het 2—4.
In de tweede helft kreeg Vorden een goede mogelijkheid
de achterstand te verkleinen toen het een strafworp
kreeg toegewezen. Het schot van Jet Smit was echter
te slap en kon gemakkelijk door de Needse doelvrouwe
worden gestopt. In de resterende minuten slaagde NZC
er vrij gemakkelijk in de 2—4 voorsprong te behouden.

HEREN VAN VORDEN SPEELDEN GELIJK
In een aantrekkelijke wedstrijd hebben de heren van
Vorden en ZZ & PC 2 uit Zwolle de punten gedeeld.
Deze ontmoeting werd gespeeld voor de winterkompe-
titie. De Zwollenaren kwamen goed uit de startblokken
en in deze aanvangsfase kreeg de Vordense achterhoe-
de het zwaar te verduren. Bij een onoverzichtelijke si-
tuatie voor het Vordendoel nam ZZ & PC een verdien-
de 0 - 1 voorsprong. Vorden kwam echter goed terug
en schiep zich kansen die echter door slecht schieten
om zeep werden geholpen. Toch werd het l—l toen
De Beus een door Eggink genomen vrije worp fraai
intikte. Dit was tevens de ruststand.

In de tweede helft een gelijkopgaande wedstrijd met
wisselende kansen voor beide doelen. Vorden had pech
toen De Beus tegen de paal schoot. Halverwege de
tweede helft was Vorden wel gelukkig toen de bal twee-
maal door Zwolle tegen de at werd geschoten. Toch
nam ZZ & PC met l—2 de eiding toen doelman Vel-
horst zich verkeek op een afstandsschot. Vlak voor tijd
bracht De Beus de balans in evenwicht 2—2.

Dammen
ASPIRANTEN DAMTOERNOOI
In de kantine van de Vredestein fabrieken te Doetin-
chem organiseerde het distrikt oost van het gewest
Gelderland van de Kon. Ned. Dambond een groot dam-
toernooi voor aspiranten (in de leeftijd van 12-16 jaar)
waaraan door 66 jongelui werd deelgenomen. De spelers
werden indergebracht in poules van vier. In elke poule
waren twee prijzen te verdienen.

Groep 1: 1. T. Harmsma, Vorden. Groep 2: 1. G. Was-
sink, Vorden; 2. J. Masselink, Vorden. Groep 3: 2. J.
Bolink, Vorden. Groep 4: 1. W. Verkerk, Vorden; 2. A.
Bargeman, Vorden. Groep 5: 1. A. Teerink, Vorden; 2.
J. Bosboom, Vorden. Groep 7: 2. R. Lammers, Vorden.
Groep 9: 1. P. Steenbreker, Vorden. Groep 11: 2. W.
Wagenvoort, Vorden. Groep 12: 2. H. Beeftink, Vorden.
Groep 14: 2. H. Klein Brinke, Vorden. Groep 15: 2.
mej. L. Denkers, Vorden. Grctep 16: 1. mej. M. Hesse-
link, Vorden.
De verenigingsprijs ging met 420 punten naar DCH uit
Hengelo; 2. DCV Vorden 416 punten.

Wat?! Kost die gezellige toneelavond met bal na maar f 3,50
Snel een kaartje halen!

Damrubriek
zwart

wit

In de serie van standaard-kombinaties volgt hier de
Coup de Talion of Hielslag.
Wit haalt in de diagramstand dam door 39—33, 30x50,
49_44 50x39, 43x34, 35x44, 34—30, 25x34, 29x49, 18x
29, 33x4.

De standen van de problemen uit de vorige rubriek
waren:
1. Zwart 6 schijven op: 9, 16, 18, 23, 28 en 31.

Wit 6 schijven op: 26, 32, 37, 38, 42 en 48.
2. Zwart 6 schijven op: 11, 19, 21, 23, 24 en 25.

Wit 6 schijven op: 28, 32, 33, 35, 40 en 45.

De oplossingen zijn:
1. Wit Zwart 2. Wit Zwart

26—21 16x27 33—29 24x22
37x26 28x37 35—30 25x34
42 x 4 40 x 7

Onze nieuwe problemen:
1. Zwart 15 schijven op: 3, 6, 8 t.m. 17, 19, 23 en 24.

Wit 15 schijven op: 22, 25, 28, 31 t.m. 39, 42, 43, 48.
2. Zwart 9 schijven op: 3, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 21 en 26.

Wit 9 schijven op: 24, 27, 32, 37, 38, 39, 44, 47 en 48.
Voor beide geldt: wit speelt en haalt dam.

Oplossingen in de volgende rubriek.

Volleybal
DASH l DAMES KAMPIOEN

Het eerste damesteam van DASH dat vanaf het begin
van de kompetitie de lijst aanvoerde, is er deze week
in geslaagd om als eerste kampioen van de Nevobo sei-
zoen 1971-1972 van de sektie Zutphen uit de bus te ko-
men. Door overwinningen op Valto 2 en Hansa 4 ver-
wieryen zij ongeslagen de titel in de 2e klas dames.
De voorsprong op de konkurrentie was zo groot dat
het kampioenschap een feit werd. MevFr. v. d. Cruysen
offreerde namens het distrikt de herinneringsvaantjes;
DASH-voorzitter v. d. Sligte en Hansa-aanvoerder Bor-
gonjen boden bloemen aan.

Bij de 3e klas dames liep DASH 2 op de leiders in door
een O—3 zege op Wilhelmina 6. DASH 3 kon tegen
Valto 3 een l—2 zege boeken.
Er is een goede kans dat het Ie team van DASH heren
ook de kampioenstitel pakt in de 2e klasse. Tot nu toe
zit DASH steeds op winst, ook van Bruvoc 2 werd met
O-—3 gewonnen.
In de 3e klasse A heren rekende DASH 3 af met Hansa
9 2—1.

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS

Het parkoers in Bakkeveen (Friesland) was uitermate glad
en vergde veel van mens en machine in de rit van 180 km
meetellende voor het Ned. Kampioenschap.
Bij de senioren 125 cc werd Hoftijzer 5e, 125-175 cc een 4e
plaats voor Pardijs, boven 175 cc 2e plaats voor Berendsen
3e Jansen en 5e Wieringa. De eerstvolgende rit is in Nij-
verdal op 30 september.
Zaterdag 22 april volgen onderlinge wedstrijden, waarbij de
5 besten meetellen voor het klubkampioenschap.

Touwtrekken
23 APRIL START ZOMERKOMPETITIE

Op 23 april start de zomerkompetitie der NTB met 22 klubs
die met 1 of meerdere teams deelnemen. De kompetitie is
wederom gesplitst in kategorieën.
Men start d wedstrijden in Holten bij de ttv OKIA, zondag
om half twee.

De indelingen zijn als volgt:
Catchklasse: EHTC (Eerbeek), Buurse (Haaksbergen), Hol-
ten en Noordijk. 720 kg klasse: Warken, Jonge Kracht uit
Meddo, Heure uit Borculo, Zieuwent en Bekveld, Hengelo G
en Vorden. 720 kg klasse B: Bekveld, Achiles (Arnhem),
Eibergen, Beltrum en Jonge Kracht. 640 kg klasse A:
Vorden, Bekveld, Zieuwent, Holten, Noordijk, Enter en ook
Achilles. B-klasse: Heure, DVO, Buurse, Velswijk, Ooster-
wijk, Beltrum en Bathmen. C-klassea Noordijk, Eibergen,
Bathmen, Enter, Houvast (Lochem), Vorden, EHTC en THOR
(Doesburg). 560 kg klasse: Noordijk, Vorden, Warken, Heu-
re, DVO, Bekveld, Jonge Kracht. Jeugd: Heure, Zieuwent
en Bekveld. In totaal dus 43 achttallen!

Tournooi-data: 23 paril OKIA, 28 mei Eerbeek, 4 juni Bek-
veld, 11 juni Warken, 16 juli Beltrum, 6 aug. Zieuwent,
20 aug. Jonge Kracht, 27 aug. Eibergen, 3 sept. Buurse.
640 kg klasse: 30 april Velswijk, 7 mei Enter, 14 mei DVO
22 mei Vorden, 18 juni Heure, 25 juni Achilles, 23 juli Oos-
terwijk, 30 juli Noordijk, 13 aug. Houvast Lochem.
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HET BISON DUEL
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Wegens verbouwing

is onze winkel

in luxe- en huishoudelijke artikelen

van 20 april t.m.

25 april gesloten

6EBR.BARENDSENVORDEN
Voor uw tuin:

ALLE SOORTEN
GROENTEZADEN

Bloemisterij
Wefimezf'c/if

Nieuwstad 57

Te koop: 2 solexen f 150,
Raadhuisstraat 34

Ned. B. v. Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen kwam in 't Wapen van Vorden bijeen om te
luisteren naar de hoorspelaktrice Nel Snel, verbonden
aan de Ned. Omroep Stichting. Zij is als zodanig vele
jaren voor de radio te horen geweest o.a. als vrouw
Hulten in Boeren en Burgers in Buitenvecn.
Op geestige wijze vertelde zij hoe een hoorspel tot stand
komt. Aan het eind van de avond deed zij nog een paar
korte voordrachten.
Presidente mevr. Besselink^Kunst dankte de spreekster
hartelijk en deelde vervolgens mede dat vrijdag 26 mei
a.s. in Arnhm de gelegenheid zal zijn deze hoofdstad
van Gelderland beter te leren kennen. Tenslotte werd
er gestemd over de komende kontributieverhoging.

PERZEN
in kleine maten voor tafellopers enz.

Voorradig in:
SHIRAZ, HAM ADAM, KELOUTCH

HET BINNENHUIS
Woninginrichting - Dorpsstraat 22

Voor onze japonnen zoeken
wij een

kontroleuse
Dit kan in part-time
gedaan worden

Confectiebedrijf
Lammens
Raadhuisstraat 18, Vorden
tel. 05752-1971. r.a 18.00 uur
1708

Te koop grote partij nieuwe

KUNSTMEST-
STROOIERS
voor paard en traktor
vanaf ƒ 450,—.
Komt zien !

C.W. Seegers
Drempt
Telefoon 08334-2722

GLADIOLENKNOLLEN
export kwaliteit
in diverse kleuren 12 et
Gemengd: 10 voor f 1,—

BLOEMISTEBIJ

WEHMEZICHT
Nieuwstad 57 - Vorden

TAFELKLEDEN
HANDWEEF
SMYKNA
Volop voorradig,
moet u gaan zien

HET BINNENHUIS
Woninginrichting
Dorpsstraat 22

Te koop:

T LOSSE WALS
voor Schuitemaker
mestverspreider
(gebruikt)

C. W. Seegers
Drempt
Telefoon 08334-2722

April 1972.

Van scheupe en kalver
't Was gisteren een mooien dag, en wi'j - de vrouwe en
ikke - wazzen druk ewes veur onze doen. Al veur acht
uur wazze wi'j op et werk present - et was een soort
spoedgeval - tot midden op de naomiddag bu'w bezig
ewes, en dat vonne wi'j al een heele prestatie. Toch
wel mooi dat ze ons af en toe nog es neudig hebt - op
zon maniere leef i'j altied nog met.
Vrouwluu hebt altied wat umhanden, maor manseluu
staot voort te kieken en niks do enis ok niks. Maor met
al die drukte was èèn dink d'r bi'j ineschotten - mien
fietstocht j en. Zoo dat et werk af was hè'k mien olde
trouwe dienaar bi'j et stuur evat en bun'k op pad egaon.
Een ende buuten darp bi'j een boer staon praoten - nog
een olde klant - hie was met een groote stomp an et
ingraven um daor bloemen op te potten - dat kan mooi
wodden. Vroggcr wodden zo'n stomp bi'j winterdag kot
ekleufd veur brandholt, maor dat is niet meer.
Effen later hek an de andre kante van de weg een
hötjen staon kieken naor een trop scheupe - zeuven ol-
den en tien lammeren - een mooi gezichte. Daor kwam
jonk volk langes fietsen - twee deerntjes en eene jon-

zeker van de schoole - vrogger zatten ze op die
lèèftied al vake bi'j de boer.
,,Mooie scheupe!" zeg dé jonge. Ik zegge: „Je - daor
was ik ok al nao an 't kieken!" ,,'t Is et beste dat ze
d'r ouw ok maor bi'j doet - dan hebt ze d'r nog een
groot schaop bi'j!" zei hie weer. Zoo, dat wis ik al
weer. Ik had um wel veur een groot kalf uut können
maken, maor die aarigheid zol e niet hemmen . niks
zeggen is in zo'n geval et beste. ,,Heilig wodden is dom
- i'j mot probeern te begriepen" hek al es elèzen, en
daor zit een hoop in. Waorum zeg zo'n jonge dat now
- wi'j kent mekare niet ens. En zoodoende kan'k mien
niet veurstellen dat e wat tegen mien hef. De deerntjes
gichelen en dat zeg mien al een hoop.
A e alleene was ewes had e allichte niks ezeg, maor
tegenaover die deerntjes wil hie met alle geweld de
leuke jonge uuthangen - at et niet fatsoenluk kan, dan
maor onfatsoenluk! Toch hef e daor op den duur gien
sukses met - daor is niks wat gouwer verveelt as
smerige praot en domme kalveri'je! Now lacht die
deerntjes nog - zie bunt nog kinderachtig - maor at 'r
een betjen karakter in zit doet ze dat aover een paar
jaor niet meer.
Dan vraogt ze - eers bi'j zik eigens - „waorum mot dat
now - wat hef e daor now an um oldre mensen uut te
schellen?" En at die jonge vrouwluu dan es een kei-r
onder mekare aover de jonges praot - en dat doet ze! -
zeg d'r al gouw eene: ,,Ik vin et een akeligen opschep-
per - een groote dram!" en dan geeft de andren eur

geliek.
't Kan ok bes wezen dat de jonge d'r zelf veurtieü do
aarigheid af hef - een mense mot toch leem zoolange

lééft. Wi'j zölt et beste maor veur um hoppen . r t
volt ok niet altied met um groot te wodden . . .

D'n Oom

Weekend aanbieding

HEREN

OVERHEMDEN
per stuk
2 stuks voor

13,50
25,00

kleuren .

UW ZAAK

WONINGiNRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORBEN 2UTPHENSEWEG TEL.05752 1514

model 1972

De Poolse Fiat 125
Robuust-zakelijke tevens elegante

automobiel. Voorzien van rembekrachtiging
en schijfremmen rondom. Radiaalbanden,
verstelbare rugleuningen. Royaal ruimte
voor 5 volwassenen plus bagage.

Zowel met 1300 cc als 1500 cc motor.

1300 cc. - f 7.000,- i nel. BTW: f 7.980,-
1500 cc. - f 7.350,- inel. BTW: f 8.379,-

Henk Wiendels
Ruurloseweg 50 - Hengelo G
Telefoon 1871

HET VISITEKAARTJE

VAN UW WONING

Wij hebben de prachtige kollekties

GARDISETTE

VITRAZETTE

ADO VITRAGES
voor u klaar liggen.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 2?,VORDEN

TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 7332
WARNSVELD

de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Martens
sleedt 'ioeltreffendl

Zutphenaeweg Vorden



Enkele
tips
voor
de
vrouw
van
deze
tijd
**

KUNNEN WIJ OOK IETS DOEN
AAN DE MILIEUHYGIËNE?

Het was manlief die met de kwestie op de proppen kwam.
Als ik het hier zo lees vervuil jij elke maandag ons oppervlak-
tewater. Niet begrijpend staarde ik hem aan. Hoezo vervui-
len? Maandag is wasdag en dan probeer ik alleen maar om
de zaak proper te krijgen.
Hij wees op een artikel in zijn tijdschrift. „Hier staat, dat die
moderne wasmiddelen, tenminste een aantal daarvan, nogal
wat fosfaat bevatten. Die fosfaten dienen om het water zacht
te maken. Maar door het feit dat we dat met zijn allen doen,
ontstaat een overmaat van fosfaten in het oppervlaktewater,
dat betekent méér verontreinigingen."
Ja, maar, repliceerde ik, hard water maakt mijn was niet
schoon. Hij knikte. Daarom willen ze nu het leidingwater in
een aantal streken van ons land tevoren ontharden. Maar er
zijn ook andere oplossingen.

MET SODA EN GELE ZEEP

Soda maakt ons water ook zacht en soda wordt veel gemak-
kelijker afgebroken in het water. Met gewone gele zeep (vroe-
ger heette dat groene zeep, toen was het ook echt groen) kun
je de was best schoon krijgen, maar misschien niet zo super-
wit, als met een wasmiddel. Dat wit, zo vervolgde hij zijn
betoog, is in feite een blauwe tint, want veel wasmiddelen
bevatten een soort blauwe kleurstof.
Mijn moeder had vroeger zakjes blauwsel, zei ik. Dat blauwsel
kun je tegenwoordig nog wel krijgen meen ik. Wajjotn pro-
foaer je het niet eens? Proberen? Ja, doe de wafl^ns ate
vroeger thuis, gewoon met gele zeep en soda of met zeepvlok-
ken die je zelf schaaft van een stuk harde zeep, bv. huishoud-
zeep, het zal allicht goedkoper zijn, al is het niet „witter dan
wit". Je moet trouwens niet teveel gebruiken lees ik, want
het schuimt natuurlijk ouderwets. ^^
En zo ben ik gaan meedoen, op mijn manier aan sSRier op-
pervlaktewater, tot tevredenheid van manlief, want die is een
verwoed hengelaar.

EN TOCH ULTRA MODERN WASSEN?

Ultra modern wassen kan dus best, ook al doe je het met gele
zeep. Ik heb trouwens nog een nieuwtje voor u, lezeres, want
ik 'heb hier een foldertje voor me van een nieuwe en erg
voordelige wasdroogautomaat. Het apparaat, een Gramo 2000
A, kost maar ƒ 379,— en dat lijkt me nu eindelijk het prijs j e
om zo'n handig toestel in huis te nemen.
Zo'n toestel is eigenlijk het ei van Columbus. Je stopt er ca
2i/2 kg wasgoed in en schakelt het apparaat in, dat thermo-
elektrisch beveiligd is (als de luchttoevoer stopt, schakelt
de verwarming automatisch uit), en binnen korte tijd is je
was kurkdroog, wat voor weer het buiten ook zijn mag.

DUBBELE VEILIGHEID

Als u de Gramo wasdroogautomaat opent, schakelt het ap-
paraat geheel uit. Geen gehannes meer met natte lappen op
je zolder en een vochtig huis, de was strijkdroog of kurk-
droog net zoals je wilt. Het einde.

EEN NIEUW AANZIEN
VAN MIJN HUIS

Al weken had ik manlief ertoe trachten te brengen, de deur-
tjes van mijn keukenkast een verf je te geven. Maar het i r rk
er niet van te komen, dan was er een cupwedstrijd op de TV,
dan een hoogstbelangrijke vergadering.
Zoetjesaan begon mij dat hevig te vervelen en ik zon op an-
dere middelen. Bij oeval liep ik vorige week Miep tegen het
lijf en vertelde haar over het probleem van de kale keuken-
deurtjes. „Meid", riep ze, „waarom doe je niet as ik ...
kom meteen met me mee, ik ga koffie zetten." Ze troonde me
mee naar huis en duwde me zachtjes haar keuken in. „Kijk"
Wat ik zag? Een stralende keuken. Haar keukendeurtjes be-
stonden opeens uit een prachtig vlammende houtsoort.
„Kind, hoe heb je dat gedaan, zit het er zo dik aan?"
„Welnee, meid, dat is geen hout, dat is Fablon plakplastic."
„Ach kom, plastic?" Ik streek met mijn vinger over de zacht
generfde kastdeurtjes met hun warme houttint. „Ik wist niet
eens, dat plakplastic in zulke tinten bestond, waar heb je dat
vandaan?"
„Gewoon bij de verfwinkel hier op de hoek, daar hebben ze
een heel rek met allemaal soorten en tinten van dat Fablon-
materiaal. Maar je kijkt alleen maar naar mijn deurtjes, kijk
eens achter je tegen de muur."
Ik draaide me om en was zo mogelijk nog meer verbaasd,
tegen de wand prijkte een wijds panorama, met schitterende
kleurenfoto's. „Prachtig hoor", zei ik, „maar je mag wel uit-
kijken dat je geen spatten op die platen krijgt, Miep."
Ze begon te lachen. „Haal je vinger u^fccns overheen?"
Ik streek zachtjes over de foto en merWe het al, ook dat was
plastic.
Miep straalde over haar originele keuken. „Van mij mag het
hier best spatten, ik haal er een natte doek met reinigings-
middel overheen en klaar is kees . . ."
Tja, bromde ik, ,,mijn Kees hoeft deze^kr niet te schilderen,
en ik moet ook maar eens naar die verr^rokel om dat Fablon-
spul."
„Dat moet je zeker doen, want ze hebben er nog meer, ik heb
speciale rollen gezien, die precies op de gangbare dcurmaten
passen. Je kunt dus een deur in een klap een nieuwe tint ge-
ven zonder knippen of meten, is dat niet handig?"
Ik knikte. ,,Ik denk dat die Kees van mij straks erg zal op-
kijken . . ."

Kees keek inderdaad op. Hij was enthousiast. „Ik hoef dus
niet te schilderen?" „Nee", zei ik, „je blijft overal van af.
Je mag alleen mee gaan uitkiezen, welke tint we nemen."
Bij onze verfhandelaar stond inderdaad het rek met Fablon-
spul, zoals Miep het noemde en daarop alle soorten en tinten
plastic voor deuren en muren. Wat me trof was een soort
plakplastic met een sterke nylonvelourslaag, het heet Fablon
Velours en je kunt het gebruiken voor het bepakken van
doosjes, bestekladen en als antikras onder vazen of schemer-
lampen tegen het beschadigen van meubilair.
Kees raakte zo enthousiast dat hij besloot om meteen de
deuren van zijn werkkamer een nieuwe kleur te geven.
Ons huis prijkt nu met prachtige „teakhouten" deuren en
mijn kastplanken zijn voorzien van een gemakkelijk schoon te
houden laagje kleurig plastic.

DEODORANT VOOR KLEDING ?
JA, WAAROM NIET?

Deze week weer iets nieuws gezien. Een deodorant voor tex-
tiel. Het zat in een handige blauwwit spuitbusje met K2,
dress air er op. Eindelijk iets tegen die nare luchtjes die zo
vaak blijven hangen in je kleren. Ik heb het maar eens ge-
probeerd.
Mijn leverancier verzekerde me met de hand op het hart
(hij wou er zelfs een weddenschap op afsluiten) dat die K2,
dress air absoluut geen kwaad kon aan kleren of aan de
huid.
Eenmaal thuis gekomen, moest ik meteen de keuken in om
nasi goreng te maken, u kent dat: gebakken uitjes, kruiden
enz. Maar toen manlief thuiskwam stond ik als een hoentje
in de deur om hem uit zijn jas te helpen. Je ruikt lekker . . .
zei hij. Ik lachte maar eens. Misschien heb ik het er wat te
zwaar opgespoten, antwoordde ik.
Wat? zei mijn ega, wat heb je gespoten? Ik liet hem het
busje zien. Dat lijkt me wel, zeg, als ik eens in het magazijn
geweest ben klaagt mijn sekretaresse altijd over die chemische
luchtjes aan mijn kleren . . .
Dat zou je wel willen, riep ik. Jij mooi weer spelen met mijn
K2 spuitbusje bij je sekretaresse . . . je koopt er morgen
zelf maar een! Laat hij het nou nog doen ook.
Het is overigens fijn spul, je bent altijd fris doordat K2 reuk-
verdelgend werkt en daardoor alle geurtjes volledig aat ver-
dwijnen. Het heeft een licht kontrolegeurtje (dat rook mijn
man), maar dat trekt weer snel weg, zodat u niet duidelijk
loopt te geuren.
Hc;t is een fijne oplossing. Een deodorant voor kleding . . .
waarom niet?

EEN
CONTACT
SPECIAL

DOOR MARTINE

Voor het a.s.

zwemseizoen
brengen wij een keurkollektie

DAMES EN MEISJES

BIKINI'S EN BADPAKKEN

EN

HEREN EN JONGENS

ZWEMBROEKEN

in moderne kleuren en dessins.

ZIE ETALAGE

uu m m M
RAADHUISSTR.. VOROEN

TOT ZATEKDAGMIDDAC; 5

6 ontbijt/dessertborden
porcelein 2,98

Kopjes zonder schotel
wit porcelein 89 cent

Kop en schotels porcelein
met bloemdecor 1,48

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Profijtaanbieding!

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

49,95

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Unieke kans voor vereniging of bedrijf die si
geadresseerde stukken moet verzenden.

Te koop:

EEN AUTOMATISCHE

ADRESSEERMACHINE

MET PLAATJES

EN PONSMACHINE

DRUKKERIJ WEE VERS B. V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Voor het

REPAREREN

EN SLIJPEN
HET ALLERBESTE ADRES

Henk van Ark
Hendrik Jan weet hem
te vinden

ALS HEIT AAN HET BINNENHUIS

LAG

KWAM U HANDEN TE KORT

om onze kollektie

overgordijnen
en vitrages

te bekijken.

Een keus uit 120 dessins en kleuren
hangen aan lange banen in onze
showroom.

Moet u beslist gaan /ien.
Hoeft u vandaag niet,
MUI ar doe het dan morgen.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD



KRIJGT U WEL 'NS MENSEN
OVER DE VLOER DIE ROKEN?

Dan moet u toch gauw 'ns onze Wolmerktapijt-kollektie komen bekijken.

Tja, je houdt ze niet meer buiten de deur
tegenwoordig. Maar riskant is het wel. Je zou
voor de grap alle brandgaatjes in Nederlandse
tapijten eens moeten tellen . . .

Onoplosbaar probleem?
Welnee!
Nooit van Wolmerk tapijt gehoord? Kan

je desnoods een sigaret op uit trappen. Geeft
hoogstens een schroeivlekje dat je zo
weer weg borstelt.

Wolmerk tapijt is bovendien
ongeëvenaard veerkrachtig en daardoor
blijvend ruig en rul.

Van nature vuil-afstotend, dus

makkelijk schoon te houden. En prachtig
diep van kleur. Denk maar 'es
aan die schitterende Perzische tapijten
die vaak meer dan 2000 jaar oud zijn.

Kom maar 'es snel bij ons kijken.
We presenteren u er graag een
gezellig rokertje bij.

WONINGINRICHTING

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

Uw adres voor

betere woninginrichting

••«•••«•••••imiiiiiMii

GEVRAAGD:

NET MEISJE
voor hulp in de winkel en huishou-
ding.

Liefst met enige ervaring en
plm. 18 jaar.

G. H. M. Seesing
Manufakturen - Woninginrichting
Keyenborg . Telefoon 05753-1306

Als leverancier van goede vaste en
vloeibare

brandstoffen
willen wij gaarne onze bemiddeling
verlenen bij het

vegen
van uw schoorsteer
Als u zich opgeeft bij onze vestigin-
gen krijgt u bericht van de

SCHOOKSTEENVEEGCENTRALE

te Doetinchem, wanneer zij bij u
komen vegen.

Als kosten berekenen zij u:
ƒ 12,50 voor h t̂ eerste kanaal en
ƒ 8,90 voor het tweede kanaal
inklusief BTW

V.L.C.

De Graafschap
afdeling Welkoop-landbouwwinkel
Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

Gevraagd voor lichte huishoudelijke
werkzaamheden

een net meisje
of vrouw
voor halve of hele dagen.

De werktijden kunt u zelf kiezen.

Mevr. Pieko
Broekweg 11 - Wichmond

Telefonisch te bereiken:
op werkd. van 9-18 uur 05750-5196
's avonds na 18 uur 05754-573

Voor

BADKLEDING
is uw adres

WONING.NRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Voor uw

elektrische of
motor maaier
Ruime keuze uit de beste merken
en de beste fe ' • '

Henk van Ark
Hendrik

weet hem"fre vinden

PETIT RESTAURANT

VORDEN

vraagt met spoed

2 FLINKE MEISJES
normale diensten, weekends vrij.

Tevens een

zelfstandig

werkende KOK

en een LEERLING KOK
Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

IK R TUIN
ENDEN

. HENDRIK-JAN
DE TUINMAN

STEUN DE PLANTEN
met deze prachtige
weerbestendige
KLIMPLANTWAAIER
ZWEDEN.
Een sieraad aan de
muur of schutting in de
tuin of op het balkon.

van 17.95 voor

Deze aanbieding loopt t/m 13 mei

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Voor uw crufor/j/essen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

G. J. Buunk i ust m k ten r, tel. 1965

Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Adverteer steeds in Contact!

ploegstoffen
gordijnstoffen /meubelstoffen /tapijten

WESTON TAPIJT
EEN TAPIJT

VAN WERELDKLASSE

Reeds jaren hebben wij dit tapijt in
onze kernkollektie en de werkelijk
eerste klacht moet nog komen . . .

WESTON TAPIJT
wordt op maat gesneden dus geen
kostbare afvalstukken . . .

WESTON TAPIJT
is eindeloos goed . . .

Ga eens de Weston-kollektie zien.
Hoeft u vandaag niet, maar doe het
dan morgen.

WONINGINRICHTING

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

Op vrijdag 28 april a.s. om 14.00 uur wordt
ons huwelijk kerkelijk bevestigd door de
weieerwaarde heer pastoor K. Reckers in
de St. Willibrorduskerk in Hengelo G.

FELIX TAKKENKAMP
en
MAKIAN MORKINK

Dagadres: Hotel Leemreis, Hengelo G.
Wij receptieëren van 16.00 tot 17.30 uur.

April 1972
Toekomstig adres: Het Karspel 9, Hengelo G

JAN BEERINK
en
GERDA HISSINK

geven kennis van hun voornemen in het
huwelijk te treden.

De voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag
28 april a.s. om 10.30 uur in het gemeente-
huis te Vorden.

Kerkelijke bevestiging en inzegening van
het huwelijk om 14.00 uur in de Ned. Herv.
kerk te Vorden door de weieerwaarde heer
ds. J. H. Jansen.

Vorden, april 1972
Lankampweg 8 / Zutphenseweg 117
Toekomstig adres: Kervelseweg 18, Hengelo G

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant „'t Wapen van Vorden" (F. P.
Smit) te Vorden.

ËMMMMMMMMMÂ ^

Heden werd plotseling uit ons midden weggeno-
men onze zeer geliefde broer, zwager, oom en
huisgenoot

GERUIT LEUNK

op de leeftijd van 50 jaar.

Zijn goedheid en liefde voor ieder blijven wij
steeds in dankbaarheid gedenken.

H. F. Leunk
J. R. Leunk-Wenneker
Gen-ie - Gerrit
Heuriëtte - Jos
Harry . Yolanda

Warnsveld, 18 april 1972
Rietgerweg l

De begrafenis zal plaatsvinden a.s. vrijdag 21
april op de Algemene Begraafplaats te Warnsveld
om 13.00 uur.

WIE WIL ONZE HUISHOUDING

VERZORGEN ?

In- of extern. Volledige betrekking.
Er is meerdere hulp aanwezig.

MEVR. STARING

„de Hoppenhof", Wildenborchseweg 24, Vorden
Telefoon 05752-6697

V.LC.

De Graafschap
Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

MAANDAG 1 MEI A.S.
(viering van Koninginnedag)

zijn AL onze afdelingen zoals, kan-
toren, magazijnen en welkoop/
landbouwwinkels te Hengelo, Linde,
Ruurlo en Vorden

de gehele dag
gesloten
benevens de kruidenierswinkel te
Ruurlo en de kruidenierswinkel van
de Samenwerking te Linde.

GROTE PAARDENMARKT
MEIMARKT

op woensdag

26 april te

Hengelo G

HENGSTENMONSTERING VAN DIVERSE
l'AARDENKASSEN Marktvereniging


