
Donderdag 24 april 1975
37e jaargang no. 8

Uitgave- Drukkerij Weeren B.V.. Nituwttad 12
Vorden - Postbus 22 - Telefoon 05752-1404
Giro 1205867 Verschijnt eenmaal per week
Abonnementsgeld ƒ 20,— per jaar
Korresponden ten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, tel. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, tel. 6681
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DODENHERDENKING 1940-1945

De Ministerraad heeft bepaald, dat dit jaar de
Nationale Herdenking zal plaatsvinden op
zondag 4 mei 1975.
Herdacht zullen worden zowel de Nederland-
se militairen, zeelieden en verzetstrijders, als
de geallieerde militairen, die voor de bevrij-
ding van ons vaderland gevallen zijn, en zij
die in de oorlogsjaren 1940-1945 zijn gevallen
en afkomstig zijn uit Vorden.
Het programma van de „Stille Tocht" naar de
Algemene Begraafplaats luidt als volgt:

1. Van des avonds 18.00 uur af zullen van
a l l e openbare gebouwen in Vorden de
vlaggen halfstok worden gehangen. Parti-
kulieren worden verzocht dit eveneens te
doen.

2. Van 19.25 tot 19.40 uur zal de torenklok
van de N.H. Kerk worden geluid.

3. Om 19.25 uur zal een ieder kunnen deel-
nemen aan de „Stille Tocht". De deelne-
mers stellen zich om 19.20 uur bij de N.H.
Kerk in het dorp op. Om 19.25 uur precies
zal van dit punt de stoet vertrekken naar
de Algemene Begraafplaats, met als doel
de graven der geallieerde bondgenoten en
het symbolische graf van hen die vielen uit
Vorden, welk graf naast de graven van de
geallieerde bondgenoten is opgericht.
Op deze graven zal door de Burgemeester
namens het Gemeentebestuur en de inge-
zetenen van Vorden een krans worden ge-
legd, ter nagedachtenis aan hen die vielen.

4. Te 20.00 uur zal, nadat dit tijdstip door
de Burgemeester is aangekondigd, op de
plaats van herdenking twee minuten van
volkomen stilte in acht worden genomen.
De plechtigheid wordt hierna met een kort
lied, te zingen door het Vordens Mannen-
koor, besloten.

5. In overeenstemming met de geest die onze
gevallen helden, die naamloos streden, be-
zielde, zullen geen toespraken worden ge-
houden. De weg naar de plaats der plech-
tigheid zal slechts te voet in volkomen stil-
zwijgen ZONDER VLAG OF VAANDEL
worden afgelegd.
Rijwielen mogen in de stoet niet worden
toegelaten, terwijl het niemand is toege-
staan de begraafplaats die avond vóór de
aankomst van de stoet te betreden. Kinde-
ren worden alleen onder geleide toegela-
ten.
Het brengen van een eenvoudige hulde,
door het strooien van bloemen op de plaats
van de herdenking door elk der deelne-
mers is toegestaan.

Op de ingezetenen wordt een ernstig beroep
gedaan om zoveel mogelijk aan de „Stille
Tocht" deel te nemen.
Na de „Stille Tocht" wordt een herdenkings-
dienst gehouden in de Ned. Herv. Kerk. Aan-
vang ongeveer 20.45 uur.
Medewerking wordt verleend door het Vor-
dens Mannenkoor en de organist Gijs van
Schoonhoven, terwijl het woord zal worden
gevoerd door Burgemeester Vunderink, Pater
Sutorius en ds. Krajenbrink.
Met het oog op het karakter van deze Natio-
nale Herdenkingsavond zullen geen toestem-
mingen worden verleend tot het houden van
openbare vermakelijkheden op de avond van
4 mei a.s.
De exploitatie van horecabedrijven dient op
die avond zodanig te geschieden, dat hieraan
elk vermakelijkheidsaspekt ontbreekt.

12 mei
dag van de verpleging
Schrijven over de verpleging zonder daarbij de
naam te noemen van Flonrence Nightingale is een
onmogelijke zaak. Alhoewel zij haar grootste be-
kendheid verwierf door haar werk in de veldhospi-
talen tijdens de Krimoorlog (1854), waar zij de ere-
naam „Dame met de lamp" ontving, waren haar
werkzaamheden voor het Ziekenhuiswezen in Enge-
land in het midden van de 19e eeuw zeker niet min-
der belangrijk. De ziekenhuizen welke niet behoor-
den tot kerk of klooster werden in die tijd wel be-
titeld als „vervuilde pestholen", terwijl het verple-
gend personeel met de benaming „uitvaagsel" werd
aangeduid.
De grote verdiensten van Florence Nightingale is
wel geweest, dat zij het grote belang inzag van een
goede opleiding en dat zij er naar streefde het zie-
kenhuis efficiënt te doen werken. Bovendien was zij
van mening dat hulp moest worden verleend aan
een ieder die verpleging nodig had, zonder reke-
ning te houden met de geloofsovertuiging of met de
financiële omstandigheden van de patiënt.
Een groot gedeelte van haar idealen is dank zij haar
inzet en overtuiging verwezenlijkt en dat wordt in
deze tijd als een volkomen normale situatie door
een ieder geaccepteerd.
Moge haar werk voor de lijdende mens ook nu nog
een ieder ervan overtuigen dat deze ons aller mede-
leven en medewerking broodnodig heeft.
Omdat dit blad op 7 mei niet verschijnt, wille wij
in de volgende editie een ieder van de Vordense be-
volking gaag informeren over de diverse aktivitei-
ten rondom 12 mei „de dag van de verpleging".

NCVB afdeling Vorden
Voor een geheel gevulde zaal Eskes hield de beken-
de schrijfster mevrouw Jos van Manen-Pieters een
lezing over: Mijn literaire werk en de achtergron-
den ervan.

Reeds op zeer jeugdige leefrjd is mevrouw Van
Manen beginnen te schrijve^Bfce van haar romans,
16 in totaal, kwamen in aa^^rking voor een her-
druk. Hoewel ieder boek van deze schrijfster een
andere achtergrond heeft, tracht ze de lezer iets te
brengen dat hem aan het denken zet. Haar grote
menslievendheid tegenover onze naaste is de be-
langrijkste grondslag van haa^'erken. Na deze cau-
serie was er gelegenheid to^^J stellen van vragen,
waarvan een druk gebruik werd gemaakt. Op 20
mei a.s. belegt de NCVB Vorden haar laatste bij-
eenkoms van dit seizoen.

Ouderavond
chr. huishoudschool
ken - ket - men - a - pak - vak - ex

Mits op de goede wijze samengevoegd verkrijgt men
uit dit lettergreepraadsel 't onderwerp van de don-
derdag j.l. gehouden ouderavond voor de ouders
van de 3e klas leerlingen, die zelf ook aanwezig wa-
ren, van de Christelijke Huishoudschool aan Het
Hoge.

Voor mejuffrouw L. A. Nijhoff was de moeilijke
taak opening van zaken te geven over dit zo moei-
lijke onderwerp: examenvakkenpakket. Voor zij
hiertoe overging, had de heer Mennink, als voor-
zitter van de Commissie van Beheer, de aanwezigen
verwelkomd en de bijeenkomst geopend.

„Nieuw" zijn niet alleen de dekkleden die de aan-
gepaste vloer van de gymzaal moeten beschermen,

„nieuw" zijn zeker de vragen en problemen opge-
roepen door de invoering van het 4e leerjaar van
het LHNO. Van zowel de dekkleden als het 4e leer-
jaar zou je je kunnen afvragen: hoe zullen ze zich
in de toekomst houden?

Uiteraard ging het op de ouderavond van de 3e
klassers niet om de dekkleden, maar om de toe-
komst van de meisjes die als eersten in augustus
a.s. kennis maken met dat 4e leerjaar. Centraal punt
in zo'n examenjaar zijn de door de leerling geko-
zen examenpakketten. Norm voor die keus zijn de
toekomstplannen: is de leerlinge van plan naar een
vervolgopleiding te gaan, of ziet ze van verdere op-
leiding af. Voor alle leerlingen geldt natuurlijk al-
tijd, dat ze een zo goed mogelijk gebruik moeten
maken van hun kapaciteiten. En dat kan nu juist
verwerkt worden in een vakkenpakket dat hen het
beste ligt.

Bovendien is er de mogelijkheid om voor elk vak
op een bepaald niveau examen te doen, n.l. op A-
(het meest eenvoudige), B- (het gemiddelde) en C-
(het hoogst bereikbare) niveau. Als toelatingseis
voor een vervolgopleiding zou men daar bijvoor-
beeld kunnen vragen om een examenpakket, waar-
in de leerlinge voor 2 van de 6 examenvakken het
C-niveau heeft bereikt; de andere 4 vakken kunnen
dan b.v. op B-niveau zijn gedaan. In alle pakketten
blijft het Nederlands verplicht. Ouders en leerlin-
gen maken de keus van het pakket, de docenten ad-
viseren over het te volgen niveau.

In de pauze was er een pittig bakje koffie en daar-
na was er gelegenheid tot vragen stellen. Tenslotte
konden ouders die dat wensten, nog met de diverse
docenten van gedachten wisselen.

Mededelingen
van de redaktie
I.v.m. Koninginnedag, 30 april, komt Contact
(editie Vorden) uit op do^Ardag l mei (dorp)
en vrijdag 2 mei (buiu J^jied). In de week
van 5-9 mei zal géén Contact verschijnen.

In verband met Nationale Feestdag (5 mei) en
Hemelvaartsdag (8 mei^^erschijnt in deze
week GEEN Contact. H
Dit geldt voor alle drie edities mede in ver-
band werkzaamheden aan de vloer van onze
drukkerij. Wij hopen dat onze lezers en ad-
verteerders dit ongenoegen voor deze keer
kunnen billijken.

Advertenties voor Moederdag dienen op on-
derstaande data in ons bezit te zijn, daar wij
in de week van 5-9 mei niet uitkomen.
Ruurlo: 28 april vóór 12.00 uur; Vorden: 29
april vóór 12.00 uur; Hengelo: 29 april vóór
12.00 uur.

W
MfZ I L V E R W I T E DE L. S TA Al.

KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTEMEÜWS
Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

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

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

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

16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 19-17 uur

Onderwerpen:
1. Stortplaats (30 april en l mei a.s.).
2. Ophalen van huisvuil op 8 mei a.s. (Hemel-

vaartsdag).
3. Verordening op de Kampeerplaatsen en op de

Kampeermiddelen.
4. Gemeenteraadsvergadering d.d. 29 april 1975.

Ad. 1.
Stortplaats.
Op Koninginnedag, 30 april a.s., zal de stortplaats
gesloten zijn. Om deze reden zal echter de stort-
plaats geopend zijn op l mei a.s. van 15.00-17.00
uur.

Ad. 2.
Ophalen van huisvuil op 8 mei a.s.
Het betreft hier het huisvuil dat éénmaal per 14
dagen wordt opgehaald in de buitenwijk. Omdat
donderdag 8 mei 1975 Hemelvaartsdag is, zal het
huisvuil worden opgehaald op zaterdag 10 mei '75.

Ad. 3.
Verordening op de Kampeerplaatsen en op de
Kampeermiddelen.
Zoals u wellicht bekend zal zijn, is het kamperen in
de gemeente Vorden geregeld in de op l april 1975

van kracht geworden „Verordening op de Kampeer-
plaatsen en op de Kampeermiddelen". Derhalve is
per gelijke datum voor de gemeente Vorden de pro-
vinciale Caravans-, Ligschepen- en Ten ten verorde-
ning Gelderland 1972 komen te vervallen. Alle aan-
vragen omtrent standplaatsen voor toercaravans en
tent zullen aan de thans geldende gemeentelijke
verordening worden getoetst.
In onderhavige verordening is geen definitie van
het begrip „kamperen" opgenomen. Wel worden re-
gelen gesteld ten aanzien van het gebruik van een
kampeermiddel. Wat onder 'n kampeermiddel moet
worden verstaan wordt in het onderhavige artikel
uitvoerig omschreven. Ook is een definitie gegeven
van de term ,Kampeerplaats'. Er is daarbij gestreefd
naar een zo goed mogelijke aansluiting bij de defi-
nitie die voor dit begrip wordt gegeven in de Wet
hypiëne Kampeerplaatsen.
De gebezigde omschrijving is zo ruim dat daaronder
ook valt het erf van een boerderij waarop de recht-
hebbende gelegenheid geeft tot het plaatsen van ten-
ten of caravans. Ook een kam peerboerderij, een
kamphuis of een jeugdherberg valt er onder. Uitge-
zonderd zijn echter hotels, pensions, woningen en
rekreatiewoonverblijven (waaronder sta-caravans).
Krachtens de verordening op de rekreatie woonver-
blijven is voor het plaatsen van een sta-caravan een

bouwvergunning vereist. Als gevolg daarvan valt dit
kampeermiddel niet onder de werking van de Ver-
ordening op de Kampeerplaatsen en op de Kam-
peermiddelen.
Deze verordening is tegen betaling verkrijgbaar op
de gemeentesecretarie. (Over de inhoud van de ver-
ordening zal in een volgende editie nader worden
ingegaan).

Ad. 4.
Gemeenteraadsvergadering d.d. 29 april 1975.
Op dinsdag 29 april a.s. vergadert de gemeenteraad
in het gemeentehuis, 's avonds half acht.
De onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn

— wijziging verordening geldelijke steun bewoners
bij woningverbetering, krotontruiming en door-
stroming;

— wijziging subsidieverordening 1973;
— voorbereidingsbesluiten ten aanzien van plan

Buitengebied 1970;
— aanschaf kaartenlift voor het bevolkingsregister;
— gemeentelijke garanties hypothecaire geldlenin-

gen ten behoeve van woningbouw;
— aanleg centrale radio/t.v. antennesysteem voor

„Brinkerhof".

Frankeriag bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdienftten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink. Elke zondagmor-
gen kinder-oppas in „De Voorde".

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. Veenendaal.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhiemeier, tevens kinderneven-
dienst, doopbediening; 19.00 uur ds. G. O. N. Veen-
huizen van Zutphen.

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crèche); door
de week woensdag om 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door de week:
dinsdagavond om 19.30 uur en vrijdagmorgen om
8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tuiten
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts Ytn
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. A. Harmsma, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wfjkiusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
bellen uitsluitend spoedrecepten.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
2323, ook buiten kantooruren. Bij geen geh. kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Brombergen 10, Warnsveld, tel. 05750-15603. Ope-
ningstijden: ma, di, do en vr 10.30—12.30 en 17—19
uur; wo en za 10.30—12.30 uur; zo gesloten

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd 1.15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

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



SUPER-SLAGERIJ
GELDERSE SCHIJVEN 3,,*
HAMBURGERS
RIBLAPPEN 500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN 500 gram

SPEKLAPPEN
OSSESTAART 50o gram

OSSESTAART hee. u.
ALLEEN DONDERDAG

SCHOUDERKARBONADE 500 gram

Vleeswaren
BOERENMETWORST

GEBRADEN GEHAKT 150 gram

PALINGWORST

HAMKAAS 100 gram

ÖLSll INtn 100 aram

168

168
548
428
218
218
398

278

129

89

109

89

69

y>
< >
<i >
v
4 >
<J

I I

f

DIEPVRIES-VOORDEEL
DOPERWTEN
SPRUITEN
SPERCIEBONEN
KUIKENROLLADE
KIPPENLEVERTJES
PATATES FRITES

900 gram van 255 nu

900 gram van 295 nu

900 gram van 265 nu

per kilo

250 gram 139
2 pakjes voor

kilo

Alles zolang de voorraad strekt

ZONNETUIN é
BAMIGROENTE p. P.k
KRIELAARDAPPELEN 75ogram

KAuAnULn 500 gram

GRAPE FRUIT
HANDAPPELEN
SINAASAPPELEN

95
95
75

100
225
249

179
209
189
925
250
149

Tweedrank
diverse smaken

per fles

Slasaus

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

UIEN 2 ui.
KLAl ulUll 500 nram

DINSDAG

PREI kilo

SPEKLAPPEN
WOENSDAG

SPITSKOOL
YLEESGEHAKT

^̂ ••̂ •̂̂ ^̂ •H

95
428

95
198

95
238

A&O TOT
VUL NU VOORDELIG UW

DIEPVRIES
kilo

kilo

kilo

kilo

SPEKLAPPEN

VERSE WORST

VARKENSFRICANDEAU

HAMLAPPEN

4 kilo van 33,65
voor

2750

UIT ONZE BROODBOETIEK

ORANJE SINASSTAM
TOMPOUCEN
KRUIDKOEK
KRENTEBROOD

van 340 nu

doos a 4 stuks
van 228 nu ....

OPLAAT
nu

OPLAAT
nu

279
179
198
250



SUZE WAN - KOEN VISSER

Nasi of Bami
Goreng
literblik 294 nu

VOORDEEL SLIJTERIJ
GENEVER GANZEBOOM

liter

KERSENBRANDEWIJN

CAFÉ ORIENTAL

BEERENBURG

SONNENTUBCHEN

liter van 11,65 voor

MOKKALIKEUR
van 13,45 nu ..

895

1065

1195
DOYER EN VAN DEVENTER
liter .

MOEZEL
liter

DICD alleen in de BEUGELFLESSEN
DiLR slijferi] krat a 20 flessen .

395
1195

UW
Voordeelknallers

BADSTOF PANLAPPEN
STOKBROODMANDJ
SPECULAASPLANK

NERTASSEN

van 195 nu

van 275 nu

van 650 nu

spotkoopje

129
225
550
595

Bloemen en Planten
GERANIUMS
FREESIA'S

diverse kleuren

per bosje

175
250

ZOETWAREN VOORDEEL
VERKADE CHOCOLADE
GEVULDE KOEKEN
RONDO'S
MARS
METERDROP

bundel a 3 stuks
van 180 voor ....

pak van 175 nu

pak a 5 stuks nu

GEEFT WEER ENERGIE
pak a 3 stuks van 150 voor

van 135 voor

159
149
79
129
109

A O SUPERVOORDEELTJES

Dixan
draagkarton g l C
hierbii formulier voor onze Dixan-vakantiewedstriid \J E ^&

GLORIX BLEEKWATER flacon

ZEEPPOEDER WITTE REUS
koffer nu

TOMATENKETCHUP DEL MONTE
per fles

CHAMPIGNONSOEP UNOX
4 borden-blik

ROOSVICEE dubbele fles nu

K.G. OPLOSKOFFIE 200 gram van 565 voor

A&OCHOCOLADEHAGELr1"*""*•500 gram

A & O DOPERMtp ZEER FIJN
literblik .,

NOOTMUSKAAT
4

SUNJA BADSCHUIM

busje 50 gram
van 171 nu ....

flacon nu slechts

VACUÜM KOFFIE

Crox halvarine
500 gram voor

VRUCHTENLIMONADE HERO
literfles

KRINGS APPELSAP grote fles

P ALUü Siebrand aroma per fles

Krielkip
advokaat

69

489
98
129

298

449
198

Fritura chips RQ
naturel of paprika, grote baal ^ir %^

139

119

398

185

89
79

69

198

literfles voor slechts 389
Nieuwstad 5

Vorden
Telefoon 1232

0»»dtÉ<



JANSE UPERMA

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting] 'n goeie slager

Donderdag:

Vrijdag:

Woensdag:

De gehele
week:

Maandag:

Dinsdag:

HAMLAPPEN
VERSE WORST
VLEESGEHAKT
KUIKENBOUTJES
NASI OF BAMI
MALSE RIBLAPPEN
STOOFLAPPEN
SPEKLAPPEN
VERSE WORST

500 gram

FIJN 500 gram 275
heel kilo

500 gram 250
heel kilo

500 gram

500 gram

500 gram

BOTERMALS
500 gram

GRATIS KRUIDEN
500 gram

GROVE
500 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakeri j!

GEKOOKTE LEVER
100 gram

LEYERKAAS
150 gram

HAMWORST
150 gram

SAKSISCHE LEVERWORST
150 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
SUIKERBROOO P.,« % 119
ROGGEBROOD ** I 59

VAN ONZE BANKETBAKKER
SINAS-STAM
TOMPOUCEN

doos van 340 voor

doos a 4 stuks van 228 voor

298
198

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
SLA
TOMATEN
CHAMPIGNONS
GESN. WffTE KOOL
GESNEDE^ ANDIJVIE

2 kroppen

500 gram

200 gram

,00

Maandag en dinsdag:

GEK. BIETJES 500 gram

Vers van onze „kweker" nu slechts 239

AZ APPELSAP
0,6 liter
voor .

DURYEA MAIZENA
400 gram

MOLNY NACHTLUIERS
no. 3

CHOCOLADEBLOKJES
20 stuks bunches van 170 voor

SANDEMAN SHERRY
SECCO MED. DRY
van 820 voor , 695

VIVO ASPERGES
blikje 250 gram

ELVEA PERZIKEN EN FRUITCOCKTAIL
blikje a 200 gram

KEMT HAIRSPRAY
van 895 voor

„EUROMA" WITTE PEPER
busje è 50 gram van 148 voor

ROYCO TOMATENSOEP
zakje

BONZO VLEESBROKJES
zak a 3 kilo

KOFFER FAKT
van 615 voor

LITERFLACON GLORIX
van 149 voor

VRUCHTENYOGHURT
y2 liter
van 99 voor

MAGERE MELK
iiterfles
voor

EDET CLOSET „VIERLING"
wit en gekleurd per pak van 182 voor

GOUDKUIPJE ERA SMEERKAAS
van 106 voor

PAK PINDA'S IN DOP
225 gram

KUIFJE VIVO MARGARINE
a 500 gram
bij ons

Kassakoopje
DRIEHOEK KANO'S
pak a 6 stuks van 130 voor

DUYVIS KROEPOEK GEMENGD
per zak

UNOX SMAC 200 gram
van 179 voor

340 gram
van 294 voor ,

149
239

SUNSILK SHAMPOO
flacon voor

CREAM CRACKERS
pak van 130 voor ...

295

Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 26 april

LITER VIVO SINAS



Donderdag 24 april 1975

37e jaargang no. 8 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Drie verjaardagen in het Koninklijk Huis ...

Een uitbundig wuivende Willem-Alexander, die op zondag 27 april zijn
9e verjaardag viert. Wij wensen de voorspoedig opgroeiende prins een
goede verjaardag toe.

Op 30 april wordt H.M. Koningin Juliana 66 jaar, wat voor vele Neder-
landers weer aanleiding zal zijn om de vlag uit te steken. Wij wensen
haar op haar komende verjaardag temidden van haar steeds groter wor-
dende familie een prettige dag toe.

Op dezelfde dag dat de koningin haar verjaardag viert wordt mr. Pieter
van Vollenhoven 36 jaar oud. Onlangs werd zijn vierde zoon geboren.
Wij wensen mr. Pieter van Vollenhoven een zeer prettige verjaardag toe.

Programma van het Oranjefees^
te Vorden op 30 april 1975
08.00 uur:
Klokluiden.

08.15 uur:
Samenkomst van de kinderen van de lagere scholen
op 't plein achter de Openbare School in het dorp.

08.30 uur:
Aubade voor het Gemeentehuis en toespraak door
de Edelachtbare Heer burgemeester Vunderink.

08.30 uur:
Oriënteringsrit per fiets voor schoolkinderen van 11
tot en met 14 jaar.
(Nadere mededelingen hieroveer geschieden op
school). Leerlingen in deze leeftijdsgroep die een
school elders bezoeken en gratis mee willen doen,
kunnen zich op 28 april tussen 16.00 en 17.30 uur
opgeven bij de heer Bijlsma, Het Gullik 8.

09.00 uur:
Poppenkastvoorstelling met medewerking van het
Poppentheater ,,De Schelleboom" uit Oisterwijk.
Deze voorstelling is bedoeld voor de kleuterscholen
en de eerste drie klassen van de lagere scholen en
vindt plaats in de grote tent achter zaal Smit. Einde
voorstelling ca. 10.30 uur.

09.30 uur:
Oriënteringsrit per fiets voor de Leeftijd 15 jaar en
ouder.
Opgave en start voor deze rit op het schoolplein
achter de O.L.S. Dorp.
Prijsuitreiking voor deze groep om 16.30 uur in de
zaal van Hotel Bakker.

09.30 uur:
Vogelschieten.
Voor dames en heren aan de Horsterkamp.
Geeft u op en toont uw vaardigheid. De prijs voor
de schutterskoning is een fraai horloge. Inleggeld
vooelschieten ƒ 3,—.
Tevens gelegenheid tot buksschieten, personele
baan en vrij-e baan.
Uitroeping schutterskoning en uitreiking van de
prijzen voor het vogelschieten om 16.30 uur in de
/ja a l van Hotel Bakker.

14.00 uur:
R i afsteken per dogcar voor dames en heren vanaf
18 jaar en ouder.
Terrein: nabij de Coöp. ,,De Eendracht" aan de
Stationsweg. Inleggeld ƒ l,—.
Ringsteken per motor met zijspan en dus voor jon-
gelui. 12 t.m. 15 jaar.
Inschrijfgeld ƒ0,50, 16 jaar en ouder inschrijfgeld
ƒ!.-
Inschrijving vanaf 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur
precies. Verzorgd door L.R. en P.C. De Graafschap
en de V.A.M.C. De Graafschaprijders.

14.30 uur:
Voor de jeugd uit Vorden en omstreken een gran-
dioze Disco-show m.m.v. de mobiele drive-in-disco-
theek van de Stichting Jeugdsociëteit ,,Vorden".
Het geheel vindt plaats in zaal Bakker. Einde 16.00
uur.

Entree voor de middag en de avond ƒ 2,—. Aanvang
avond 17.30-24.00 uur.

15.00 uur:
Discobal in het Jeugdcentrum.

leüed
16.00 uur:
Judo-demonstratie in het Jeugdcentrum.
Vrijkaartjes voor de draaimolen die de kinderen op
school ontvangen moeten vóór 16.00 uur worden
gebruikt.

16.30 uur:
Uitroeping en huldiging van de schutterskoning.
Uitreiking van de prijzen voor het vogelschieten.
Uitreiking van de prijzen voor de Oriënteringsrit
per rijwiel voor 15-jarigen en ouder.
Huldiging en prijsuitreikingen in de zaal van Hotel
Bakker.

17.30 uur:
Voortzetting Disco-show m.m.v. mobiele drive-in-
discotheek van de Stichting Jeugdsociëteit /Vorden'.
Tevens- zullen er 's avonds slapsticks worden ge
toond.
Disckjockey's: als vanouds Wim Eyerkamp en Erik
Koning.
Entree voor deze grandioze middag en avond:
slechts 2 hele guldentjes ! !

19.30 uur:
Voortzetting discobal in het Jeudgcentrum.
Een Oranjebal voor verloofden en gehuwden wordt
verzorgd in café Eykelkamp, één en ander opgeluis-
terd door het u welbekende dansorkest „The Mood-
chers". Aanvang 19.30 uur.

Vanaf 15.00 uur kunt u ook dansen in café „Het
Wapen van Vorden" in de Dorpsstraat. Daar wordt
demuziek verzorgd door het Hameland Combo, van
15.00 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 24.00 uur.

Gedurende de gehele dag muzikale medewerking
van beide muziekverenigingen.

Uw Oranjevereniging rekent op de spontane mede-
werking van alle inwoners van Vorden.

08.45 uur:
Opstellen schoolplein O.L.S. Dorp en vertrek.
Begeleiding door de beide Vordense muziekkorpsen
Route: Kerkstraat, Burg. Galléestraat, Het Jebbink,
De Boonk, Het Wiemelink.

09.30 uur:
Aanvang van de terreinspeleri, georganiseerd door
de Vordense Sportverenigingen.
Kinderkermis voor de kleuterscholieren.
Opgezet door de leden van de Jeugdsoos te Vorden.

Spelen voor de
1-e, 2e en 3e klassers:
1. Rupsrace
2. Raddraaien
3. Lenslopen
4. Steltlopen
5. Ringsteken
6. Autopedrace
7. Knikkeren

Spelen voor de
4e, 5e en 6e klassers:
1. Rupsrace
2. Raddraaien
3. Lenslopen
4. Zeepkistrace
5. Steltlopen
6. Circout met 3-tallen
7. Ringsteken

8. Doelschieten
9. Koekhappen

12.30 uur:
Einde.

8. Zakslaan
9. Doelschieten

14.00 uur:
Aanvang spelen voor oud-ere jongens en meisjes
(13 jaar en ouder).
Langzaam fietsen met hindernissen Zakslaan
Ringsteken op de fiets - Kop van Jut
Duwkar voor 6-tallen

17.00 uur:
Estafette.

17.30 uur:
Prijsuitreiking.

19.45 uur:
Aanvang lampionoptocht.
Route: Burg. Galléestraat, Het Jebbink, De Steege,
De Stroet, Het Kerspel, Het Wiemelink.
Begeleiding: de beide Vordense muziekkorpsen.

20.45 uur:
Vuurwerk.
Te zien vanaf Mispelkampdijk tussen overweg en
Almenseweg en vanaf het voetbalveldje.

Tot slot met medewerking van de muziekkorpsen
„Het Wilhelmus".

5 mei viering '
zonder hondepoep?
De feestelijkheden rondom de 5 mei-viering zullen
zich in Vorden concentreren op de grasvelden aan
Het Wiemelink. 's Morgens is dit het domein van
de Vordense schooljeugd, waar de gez. sportvereni-
gingen plm. 800 kinderen een attraktief program-
ma aan zal bieden. Wel doen de organisatoren een
dringend beroep op de eigenaren van honden om
hun trouwe viervoeters niet meer op deze grasvel-
den uit te laten. (Dit gebeurt momenteel maar al te
vaak tot grote ergernis van de ouders van spelende
kinderen).
Voor de kinderen van de kleuterscholen verzorgt de

jeugdsoos Vjoe een kleuterkermis. 's Middags zijn
er spelen voor de „grotere" jeugd. Om 17.00 uur
start de estafetteloop om de Weevers-trofee. Hier-
bij wordt een beroep gedaan op de autobezitters
hun auto's niet op de weg te parkeren. De dag
wordt besloten met een lampionoptocht en vuur-
werk.

Gezinsverzorging en
bejaardenhulp
Naar ons ter ore komt, zijn er veel mensen van me-
ning, dat gezinsverzorging of bejaardenhulp een
zaak is, die voor ieders eigen rekening zou komen.
Dit is niet zo. ledere leidster kan over de financiële
regelingen inlichtingen verschaffen.
Een ander gangbaar idee is, dat men bij het verkrij-
gen van gezinsverzorging of bejaardenhulp onmid-
dellijk zijn eigen vermogen, bijvoorbeeld ook een
eigen huis, zou moeten aanspreken of te gelde ma-
ken. Ook dit is een misverstand. Zeker het eerste
halfjaar is hiervan geen sprake.
Maar ook over deze zaken zijn alle inlichtingen te
verkrijgen bij de leidsters of aan het kantoor van
de stichting voor maatschappelijke dienstverlening
„De Graafschap-Zuid" te Hengelo (Gld.), Kastanje-
laan 15, telefoon 05753-2345.
Wanneer en waar de leidsters te bereiken zijn, is
Iders in dit blad vermeld.

Open huis o.l.s. dorp
Een paar jaar geleden organiseerde het personeel
van de openbare lagere school dorp voor de eerste
keer een zgn. „open huis". Gezien het succes van
toen werd besloten dit thans te herhalen. Het doel
van de avond was om de ouders van de leerlingen
en andere belangstellenden een indruk te geven van
wat er zoal door de leerlingen wordt gemaakt tij-
dens de lessen in handvaardigheid.
Het personeel stelt zich nl. op het standpunt dat
het ontwikkelen van de kreatieve mogelijkheden 'n
belangrijk deel is in het opvoedingsproces, vandaar
dat het vak handvaardigheid op de school een voor-
name plaats inneemt.
Het was de moeite waard om te zien wat de kinde-
ren in de afgelopen maanden allemaal hebben ge-
maakt. De kinderen van de eerste klas hadden het
veelal gezocht in tekeningen, terwijl „de dieren in
de dierentuin" (gemaakt van oude tijdschriften) er
leuk uitsprongen.
In de klassen 2 en 3 stonden vele geborduurde pop-
petjes uitgestald, terwijl er verder een fraaie wand
met „bloemen" was te zien. Het vliegveld met de
vliegtuigen was ook met veel zorg „ontworpen". De
klassen 4 en 5 hadden op leuke wijze een speeltuin
gemaakt met in het midden van het lokaal apen op
een rek. Verder was hier veel aandacht besteed aan
figuurzaak-werkstukjes.
De leerlingen van de hoogste klas tenslotte toonden
een grote verscheidenheid van allerhand snuisterij-
en. Het geheel gaf een uitstekend beeld van wat de
kinderen allemaal kunnen maken. In de school was
voorts een afdeling waar vele foto's van schoolreis-
jes, oude schoolfoto's, operettes e.d. te zien waren.
In totaal kwamen bijna 600 volwassenen en kinde-
ren, waaronder veel oud-leerlingen, een kijkje ne-
men. Onder de aanwezigen bevonden zich tevens
burgemeester M. Vunderink en wethouder H. A.
Bogchelman.



Uitnodiging

Vrijdag 25 april a.s.

is het zover
6 weken heeft ieder
keihard gewerkt om
het gehele pand te
restaureren en van
binnen die sfeer te
scheppen, die we
zelf ook erg prettig
vinden

Knappend

haardvuur

Eindeloze bar

Leuk dansvloertje

Fijn sfeertje

Receptie
••••

bar bodeg

't Pantoff eitje
Dorpsstraat 34 - Vorden - Tel. 1770

Tine en ik zijn er
erg blij mee

Maar pas echt
feestelijk wordt het,
wanneer u vrijdag a.s,
vanaf 5 uur onze
gast zult willen zijn

Uw gastheer

Nico van Goethem

Ook voor

TUINMEUBELEN

zoals altijd naar:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

(^ö^77>< ÎlSj \.

/PROFIJT
AANBIEDING

Tuingereedschap
hanger

cc c

van 13,95 voor ... f9,80
GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

specials
Blouses
lange mouw - korte mouw

Kiekjes
Pulli 's

Rokken

Mout
tarvo-brood

vol eiwitten, mineralen en
vitaminen .
bakt uw warme bakker

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Voor uw aifforlj/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk instrukteor, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

oranje

WEEKENDAANBIEDING

Mooie

slaapzakken
uni en gedessineerd

deze week speciale prijzen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Tijdelijke voorjaarsaanbieding
voor kleurentelevisie kopers!

Op onze toch al interessante
inruilprijzen voor Philips kleuren-
T.V.

nu extra f 250,-
inruilpremie

Erkende Philips-service

Winters
Spalstraat 8 - Hengelo Gld.

VEEHOUDERS:

Utina weidepomp
Verder steeds in voorraad:

* Tileenslang en hulpstukken

* Vlotters voor drinkbakken

* Plastiek filters en buizen
voor het spuiten van pompen

Uw sanitair-adviseur
Huishoudelijke artikelen
Loodgietersbedrijf TTI
Het Hoge 26 - Telefoon 1656
Landel|jk erkend gasfitter

Voor

* ZONNESCHERMEN
* MARKIEZEN
* BALTEX ZONWERING

't juiste adres, ook voor reparatiel
En 't wordt gratis geplaatst!

Dealer Luxaflex jalouziën - Luxa horren -
Luxa rolgordijnen

WONINGINRICHTING

Bert Lammers
Burg. Galléestraat 26 - Telefoon 05752-1421

"̂ ^^

gelkaa
is tot pinksteren f3,50 waard



Met dankbaarheid geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons zoontje en
broertje

GERRIT
LAMBERTUS

(Gerben)

G. Schuppers
A. Schuppers-

Rietman
Jan

Wichmond, 19 april '75
Dorpsstraat 15
Tijdelijk adres: Nieuwe
Spittaal, Warnsveld

Langs deze weg willen wij
een ieder die onze trouw-
dag tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt, har-
telijk dank zeggen.

Marinus en Henny
KI. Bluemink-Gotink

Ruurlo, april 1975
Constantijnlaan 8

Langs deze weg danken
wij u allen hartelijk voor
de felicitaties, bloemen en
cadeaus, welke wij ter ge-
legenheid van ons 40-
jarig huwelijk mochten
ontvangen.

W. Norde
G. Norde-Schepers

Vorden, april 1975
Wierssebroekweg 14

flinke hulp voor
tuinonderhoud
enz. bij voorkeur
met ervaring

Hoveniersbedrij f
Fa. Gebr. Kettelerij
Zutphenseweg 64, Vorden
Tel. 1508 b.g.g. 2054.

Te koop: tuin- en perk-
planten op zaterdag 10
mei a.s. Huitink, Ruur-
loseweg 60, Vorden.

Hebt u iets voor de Pret-
ty-Markt? Bel de zwem-
club no. 1270 en 't wordt
gehaald!

Te koop: eetaardappelen.
G. J. Ruesink, De Horst
7 (belden), Vorden.

Te koop: eetaardappelen,
IJsselster. T. Ruiterkamp,
Wierssebroekweg 6,
Vorden.

Paardrijlessen „De Hes-
senkamp", Kerkhoflaan,
Vorden, tel. 05752-1736.

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

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

U vindt bij ons losse
nummers van

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Te koop: g.o.h. Zündapp
bromfiets 1973. Böhmer,
Molenweg 35, Vorden.

Inplaats van kaarten

GEKARD LEFERINK

en

JETTY BROKKE

gaan trouwen op vrijdag 2 mei a.s. om
13.30 uur ten gemeentehuize te Steen-
deren.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in
de St. Willebrorduskerk te Steenderen.

april 1975
Toldijk, Z.E.-weg 6
Wichmond, Dorpsstraat 21

Receptie van 15.30-16.30 uur in zaal
„Den Bremer" te Toldijk.

Toekomstig adres:
Molenweg 35, Vorden

1950 - 1975

V.A.M.C. „DE GRAAFSCHAPRIJDERS"
VORDEN

Op zaterdag 3 mei a.s. bestaat onze
vereniging 25 jaar.

Om u in de gelegenheid te stellen ons
met dit heuglijke feit geluk te wensen,
nodigen wij u uit op de op deze dag te
houden receptie van 15.00 tot 17.00 uur
in de vergrote zaal Smit, Dorpsstraat 10
te Vorden.

Tevens zal op deze dag onze secretaris, de
heer D. J. Rouwenhorst, zijn 25-jarig bestuurs-
jubileum vieren.

Het Bestuur

Heden overleed zacht en kalm, tot onze diepe
droefheid, onze lieve en zorgzame vader,
groot- en overgrootvader

JAN WILLEM DENKERS

weduwnaar van T. Levenkamp

in de gezegende ouderdom van 92 jaar.

Dat zijn heengaan vrede was
is ons aller troost.

Vorden: G. Denkers-van Echten

Hattem: A. G. Altena-Denkers
J. Altena

Vorden: J. W. Denkers
G. H. Denkers-Aberson

Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, 22 april 1975
Almenseweg 30

Vader is opgebaard in de aula van De Wehme
Nieuwstad 32 te Vorden. Bezoek donderdag
24 april van 16.30 tot 17.30 uur.

De begrafenis zal plaatshebben zaterdag 26
april om 13.00 uur op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden
brengen ter openbare kennis dat, in verband
met rekomtruktiewerkzaamheden,

de ONSTEINSEWEG

vanaf de Ruurloseweg tot de Schuttestraat zal
zijn gesloten voor alle verkeer in beide rich-
tingen van 24 april 1975 tot en met 9 mei 1975
of zoveel langer of korter als nodig is in ver-
band met de uit te voeren werkzaamheden.
De omleiding van het verkeer via de Branden-
borchweg, Eikenlaan en Kostedeweg zal door
verkeersborden worden aangegeven.
Vorden, 18 april 1975.

Burgemeester en Wethouders
van Vorden,
w.g. mr. M. Vunderink,
burgemeester.
w.g. J. Drij£hout, secretaris.

Voor

VLAGGEN

VLAGGESTOKKEN EN

ORANJE WIMPELS

naar:

,VLOER-VERRASSING& !̂

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

morpheus
oersolide slaapkamertapijt
in 6 sterke tinten,
nylon topkwaliteit
breed 360 cm. van 69,- nu
speciale vooorjaarsprijs van

globe
een zuiver scheerwoüen
berber op 400 cm breed
kies uit de kleuren
naturel, linde en tabac.
van 275,- voor

per strekkende meter. per strekkende meter.

Voor goed

wooncomfort

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING

ZON- EN FEESTDAGEN 1975

KONINGINNEDAG
Woensdag 30 april gesloten
Maandag 5 mei gesloten

HEMELVAARTSDAG
Woensdag 7 mei t.m. 6 uur open
Donderdag 8 mei gesloten

Voor

BIKINI'S

BADPAKKEN

ZWEMSLIPS EN

BADLAKENS

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

30 april — 30 april
Zaal Smit

Groot oranjebal
IN DE FEESTTENT ACHTER ONZE ZAAL

geopend van 3-6 uur en van 7-12 uur

IN ONZE ZAAL MET GEZELLIGE

ZITJES EN EEN BAR IS DE ENTREE VRIJ !

Entree danstent:

's-middags 1,50 p. p. - 's-avonds 3,50 p. p.

Muziek: het bekende

Hameland combo

Reklame vrijdag en zaterdag

SLAGROOMSOESJES
STUDENTEN FLIKKEN

Dinsdag 29 april

KONINGINNEROLLEN
ORANJEGEBAK(JES)
ORANJE CAKEKOEK

Lekker hapje bij Oranjebitter

PIZZETTA

BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit:

ZWANEHALZEN

A.s. vrijdagavond en zaterdag-
morgen houdt de CJV in samen-
werking met de Meisjesverenigin-
gen „De Kruimels" en „De Fluiter-
tjes" de jaarlijkse

KOEKVERKOOPAKTIE
Mogen we op u rekenen?

De gez. leiding

MEIMARKT-
KONINGINNE-
DAG
op woensdag
30 april te
Hengelo G.

HENGSTEN MONSTERING van diverse

paardenrassen Marktvereniging

zomerpantalpns voor
zomerprijzen

We hebben ze in alle modellen, maten, stoffen en talloze kleuren l
Uitzoeken maar voor schappelijke prijzen l

Luch-
tige
linnen

.̂69
Pan-
talon
van
T-re~ «Qvira- O«9. —
wol

textiel CA mode
/choolclermctn



De Zonnigste Autoshow

( I IRYSI .KK

Een zonnige show met
Simca, Chrysler en Matra.
Een show met vele voordelen
zoals de Simca 1301 Surprise
met z'n gratis extra's en de Simca
1000 en 1501 met schuifdak. Op onze
show kunt u nader kennismaken met al
onze modellen waaronder ook de ver-
bijsterend veelzijdige Simca's 1100
en de luxueuze Franse Chryslers.
Ze staan voor u klaar, ook voor
een uitgebreide proefrit.
U bent onze
gewaardeerde gast.

Welkom bij al dat goeds onder de zon!

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

concoiuiis
Hengelo <gid.>
tel.O5753~1461

DANSEN
4 bars

vol27 april
Lemmon five

.
gezellig-

heid
30 april

De musketiers

Heren veehouders,
tankmelkers!ankme

0

Voordelige
dameskonfektie
koopt u bij de
grote matenspecialist

ILAMMERS
•̂•̂ •••••••••••••••iB l

Indien nodig maken wij
naar maat. Keuze uit meer
dan 100 modellen.

Te koop: dekenkist en
vuren kast. Nieuwstad 34,
Vorden.

De grote zomermode

bedrukt katoen
volop voorradig
p. m vanaf . . 4,50

KONFEKTIEBEDRIJF

AMMERS
Zmtphenseweg 29, Vorden

OCGASSIONS VAN TEGER
Stationsstraat 18 - Ruurlo - Tel. 05735-1426

FIAT 600 1970
FIAT 850 beige 1970
FIAT 850 speciaal groen 1970
FIAT 127 1971-1972-1973
FIAT 127 3-deurs geel 1974
FIAT 128 1973-1974
FIAT 128 4-deurs 1973
FIAT 128 stationcar 1971
FIAT 124 1972
FIAT 125 1970
FIAT 125 speciaal 1970
DAF 33 1970
DAF 55 1970
CITROEN Dyane 1971

SPECIALE AANBIEDING

demonstratiewagen FIAT 127 4-deurs
1975

Showroom geopend van 9.00-17.00 uur.
Vrijdagsavonds tot 21.00 uur.
Zaterdags de gehele dag.

ij hebben voor-
radig

het originele
filtei vlies

p. rol van 100 m, 25
cm breed 62,50

U verdient 50% en meer
door ze zelf te naaien.
KONFEKTIEBEDRIJF

IAMMERS
Zutphenseweg — Vorden

Moeten uw foto's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van
Dolphijn
Reeds vanaf ƒ 200,-
in kleur

Foto Dolphijn
Vorden - Ruurlo

Te koop gevraagd:

kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

Rookster gevraagd voor
halve dagen. Huize De
Zon, t.n.v. de heer Meyer,
Zutphenseweg 32, Vorden,
telefoon 1978.

Optochten 30 april en 5
mei. Ruime keuze in da-
mes-, heren- en kinder-
kostuums. Tel. 05750-
12219, na 19.00 uur.

Knnstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: een Senior
melkmachine met elektro
motor; een 3 pk Bernard
benzinemotor; 75 meter
krachtkabel, l weidewa-
gen en een melkkar voor
4 melkbussen bij W. A.
B. Borgonjen, Deldense-
weg 4, Vorden.

Hobbyskoop-prijspakkers

welkee
Keukenblok 170 cm inkl. blad 387,50
Keukenhangkasten al vanaf 54,00
Wandtegels 15x15 div. kleuren v.a. 0,33
Wandbekledingsplaat
122x244 al vanaf 23,50
Meubelpanelen o.a. wit 20x250 ... 12,20

Grinttegels 3,95
Betontegels 0,65
Sierblokken 3,30
Bielzen 21,50
Schaarbekken Azobé tuinschotten enz.

Verder natuurlijk het hele grote Welkoop-
assortiment

Toldijk's Hobbycentrum
vindt u achter de landbouwcoöperatie aan
de Zutph.-Emmeriksew. 25 tel. 05755-441*

oplevering
altijd

WBEDRIJF
A JEN BRINKE

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

GEVESTK

^^

G. J. Haaring
Makelaar in Onroerende goederen
Hof straat 17 - Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1228

Bemiddeling bij aan- en verkoop
onr. goed., taxaties, verzekeringen.

Tevens gevraagd voor relaties:
vrijstaand herenhuis of boerderij en vrijstaan-
de kleine woning, bungalow of boerderijtje.

Uw vakmarrbloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

Als vanouds
Koninginnefeesf Hengelo G.
Meimarkf Hengelo G.

Zaal Langeler
Woensdag 30 april a.s. de
gehele dag

dansen
orkest de Meteors

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utphenstnveg - Vurden - Telefoon 05752-1514

Weyenberg's
supermarkt b.v.

Zelhemseweg 20-22 - Hengelo Gld.

vraagt voor haar hoofdkantoor een

flinke jongste bediende
(mul. of vrouwelijk)

Het diploma typen strekt tot aan-
beveling, maar is geen vereiste.

Schriftelijke, mondelinge of telefonische solli-
citaties te richten aan bovengemeld adres
(tel. 05753-1542).

Voor

NIEUW TAPIJT

natuurlijk naar:

WOMNGINRICHTING
MANUFACTUREN

H ELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514
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Vordense motorklub De Graafschaprijders gaat
zilveren jubileum op grootse wijze vieren

„Plezierig om Vorden naar buiten uit te dragen"Een zilveren jubileum van een sportvereniging is
tegenwoordig niets bijzonders meer. Men leest er da-
gelijks over in de krant. In de motorsportwereld lig-
gen de zaken toch wel even iets anders en is een 25-
jarig bestaan wel een bijzondere gebeurtenis. Im-
mers de motorsport kwam pas na de oorlog op gang
en rond de jaren '50 zagen de meeste verenigingen
op dit terrein pas haar eerste levenslicht.
Zo ook de Vordense auto- en motorclub De Graaf-
schaprijders die volgende week 't zilveren jubileum
hoopt te herdenken. Onder de vele sportverenigin-
gen die in Vorden zetelen neemt de motorclub (men
spreekt hier nooit over de auto- en motorclub) een
aparte plaats in. Vorden mag dan wel bekend zijn
door haar acht kastelen, voor nog meer bekendheid
zorgde ongetwijfeld De Graafschaprijders. Niet al-
leen door het grote aantal kampioenen dat het in
de loop der jaren heeft voortgebracht, maar boven-
al door het organiseren van diverse sportevenemen-
ten waardoor de gemeente Vorden, niet alleen in
Nederland, maar ook buiten onze landsgrenzen een
zekere bekendheid heeft gekregen.
Zo zegt voorzitter W. Bielderman hierover: „We
vinden het gewoon plezierig om Vorden naar bui-
ten uit te dragen. Als bestuur hebben we het ook
altijd een -voorrecht gevonden midden in de ge
meenschap te staan, waarbij we ons zeer wel bewust
zijn dat je hierdoor een bepaalde verantwoording
draagt."

VERKEERSVEILIGHEID
IN DE HAND HOUDEN

Wel deze verantwoording is de afgelopen jaren wel
duidelijk gebleken. Toen b.v. vorig jaar de Oost-
Gelderlandrit (één der grootste betrouwbaarheids-
ritten in ons land) hier werd gehouden, waren een
dag later 40 mensen aan het werk om de wegen weer
in orde te maken. „Bovendi-en," zo zegt voorzitter
Bielderman, „in welke tak van sport wordt er zoveel
gedaan om de geluidshinder terug te brengen en de
milieuverontreiniging terug te drukken. Wij heb-
ben nooit gezegd, ram er maar met de motor op
los."
Om nog even op de „verantwoording" terug te ko-
men, het bestuur van De Graafschaprijders doet er
alles aan om de verkeersveiligheid in de hand te
houden. „Altijd er voor waken dat je de sport niet
beoefend op drukke wegen en hoogtijdagen. Zeer
wel overwegen wanneer en waar je iets kunt organi-
seren," zo luidt het advies.

MOTORSPORT KREEG „KICK"
Een van de redenen dat het in Vorden op motor-
sportgebied allemaal zo voortreffelijk verloopt, is
wel de uitstekende relaties die er bestaan tussen het
bestuur van De Graafschaprijders enerzijds en an-
derzijds het gemeentebestuur, politie, VVV, EHBO,
padvinderij, boswachters.
En wat te denken van de fam. Gotink, Regelink en
Groot Roessink die maar eventjes tussen neus en
lippen zeiden: „Wiillen jullie graag crossen, alsje-
blieft, hier heb je een stuk grond, rijden maar."
„Dat zijn mensen die de motorsport hier in Vorden
een enorme „kick" hebben gegeven. We kunnen de-
ze mensen dan ook niet dankbaar genoeg zijn," zo
zegt voorzitter Bielderman.

JAN ROUWENHORST EEN KLASSE APART
Waar De Graafschaprijders ook veel dank aan ver-
schuldigd is, is de huidige secretaris, Jan Rouwen-
horst. Vanaf de oprichting neemt hij het secretari-
aat waar en hoe. Ere-voorzitt-er B. Pardijs zegt over
hem: „We hebben nooit gemerkt dat Jan Rouwen-
horst er was, wel merkten wij het wanneer hij er
niet was!"
Rouwenhorst zelf wil over zijn inbreng in de ver-
eniging niet veel kwijt. „Ik heb het altijd graag ge-
daan." Heel bescheiden reageert hij op onze vraag
of er veel vrije tijd inzit: „Och wat heet veel vrije
tijd. Ik denk al met al dat ik er 5 jaar lang een dag-
taak aan gehad zou hebben." Alsof je een emmer
leeg schud! Dat deze sympathieke secretaris tijdens
de festiviteiten op grootse wijze zal worden gehul-
digd behoeft geen nader betoog. Ook ere-voorzitter
B. Pardijs, die de voorzittershamer eind vorig jaar
overdroeg aan W. Bielderman, zal worden gehul-
digd, evenals een 12-tal leden die vanaf de oprich-
ting lid zijn.

GRAAFSCHAPRIJDERS IN VOGELVLUCHT
De oprichting van De Graafschaprijders vond 25
jaar geleden plaats in café De Zon, op initiatief van
de heren Luth, Plomp en Hoornenborg. Het eerste
bestuur dat werd gekozen bestond uit H. Luth,
voorzitter; D. J. Rouwenhorst, secretaris; H. W. C.
Haverkamp, penningmeester en de leden E. J. van
Tongeren, R. G. J. Kuypers en A. Plomp.
Eind 1950 telde de vereniging 38 leden, thans zijn
het er bijna 350. In 1952 werd de vereniging in de
gelederen van de KNMV opgenomen.

VEEL AKTIVITEITEN ONTPLOOID
In de loop der jaren heeft De Graafschaprijders tal
van aktiviteiten ontplooid. Voor de gehele Vorden-
se gemeenschap werden telkenjare met Koninginne-
dag behendingheidswedstrijden, oriënteringsritten
voor de schooljeugd en ouderen, alsmede crossde-
monstraties gehouden.
Dankzij de vele aktiviteiten van de motorclub op
velerlei gebied, werden vele kampioenen gevormd.
Behalve vele provinciale titels werden verschillende
leden kampioen van Nederland: W. H. Rouwen-
horst werd in 1958 en 1962 nationaal kampioen bij
de oriënteringsritten; D. J. Pardijs in 1963 bij de
bromfietsen; in 1968 werd de vereniging clubkam-
pioen van Nederland. Betrouwbaarheidsritten Ju-
nioren Ned. Kampioenschap: 1968 W. Veenstra;
1970 J. Broekhof; 1971 G. W. J. Hoftijzer en Joh.
Berendsen; 1973 en 1974 B. Braakhekke/H. Klein
Brinke zijspannen.

Het jubilerende bestuur van de V.A.M .C. „De Gra afschaprijders".

Trial Ned. kampioenschap: 1971 Jan Harkink 50
cc. Cross Ned. kampioenschap: 1969 Jan Oosterink
Junioren 250 cc en werd hiermede op grootse wijze
gehuldigd door B. en W. van Vorden en de plaat-
selijke bevolking. 1971 Ad. Ridderhof/Wal ter Jan-
sen junioren zijspan; Rikus Lubbers/Bart Notten
senioren zijspan en tevens kampioen van Europa;
1972 Joh. Braakhekke junioren 125 cc; 1973 Rikus
Lubbors en Bart Notten Intern, zijspan.

ACHTKASTELENRIT
In 1968 startte De Graaf schap^fcers met een toer-
evenement t.w. de „Achtkasterenrit". Het betreft
hier een samenkomst van toerrijders uit vele landen.

Vrijdagsavonds en zaterdagmorgen arriveren de
deelnemers altijd. Zaterdagmiddag is er dan de ge-
zamenlijke toertocht door Vorden, terwijl er 's
avonds een grootse feestavond wordt gehouden.
De nachten worden doorgebracht op een nabijgele-
gen camping. In 1968 waren er 60 deelnemers, thans
komen er jaarlijks zo'n 600 personen uit binnen- en
buitenland naar Vorden toe. Onder enthousiaste lei-
ding van de heer B. Pardijs, die 16 jaar de voorzit-
tershamer hanteerde, werd de basis gelegd voor alle
huidige aktiviteiten. ^_

FUNK.WES BIJ DE KNMV
Enkele leden van De Graafschaprijders vervullen

momenteel belangrijke funkties bij de KNMV om
de belangen van de motorsport te behartigen, t.w.
W. Bielderman (voorzitter centrale sportcommissie);
B. Regelink (scheidsrechter van de afd. Gelderland
toegevoegd aan de LCC en behartigt hiermede cle
oriëntaiesport); D. J. Rouwenhorst (afdelingsvoor-
zitter en daardoor hoofdbestuurslid der KNMV); D.
Mogezomp (lid Technische Commissie).
Het bestuur van De Graafschaprijders bestaande uit
W. Bielderman, voorzitter; D. J. Rouwenhorst, sec-
retaris/penningmeester en de leden G. J. Muytstege,
H. A. Wolsheimer, H. G. Klein Brinke; G. H. Jans-
sen en D. J. Pardijs zullen ter gelegenheid van het
zilveren jubileum zaterdagmiddag 3 mei van 15.00-
17.00 uur recipiëren in Hotel Smit. Zaterdagavond
is er een feestavond met een 7-man tellend show-
orkest in de vergrootte zaal Smit, die tijdelijk is uit-
gebreid met een luxe tent van 200 m2 vloeropper-
vlakte, die in open verbinding staat met de eigen-
lijke zaal. In deze tent vinden de feestelijkheden
plaats, terwijl in de zaal een gedeelte gereserveerd
zal worden voor eetgelegenheid, een oud Vordens
c a f é en bar met krukken voor ca. 40 personen.

JAARLIJKSE KNMV-RIT
Als extra aktiviteit van de jubilerende Graafschap
r i jders zal dit jaar de jaar l i jkse KNMV rondrit en
reünie (een tweedaagse evenement) op 10 en 11 mei
a.s. in Vorden worden gehouden. Zij heeft hiervoor
de primeur van Nederland.
Hiervoor is het programma als volg-t: a. de moge-
lijkheid als voorheen om zaterdags 's nachts om 0.00
uur vanu i t geheel Nederland te starten voor een
route van 300 of 500 km met de finish in Vorden;
b. zaterdags 's morgens vanaf 10.00 uur te starten
v a n u i t geheel Nederland voor een route van ca. 300
km met als eindpunt Vorden. 'f> Nachts in Vorden
over te blijven op een camping, welke zal worden
ingericht op de voormalige houtopslagplaats van de
l lavo-borstelfabriek.
's Avonds is er een gezellige avond met film etc. in
de jubileumtent. Beide categoriën starten zondags
v a n a f 10.00 uur bij café Schoenaker voor een ver-
voor een leuk muziekje.
punt zaal Smit te Vorden. Daarna is hier de geza-
menlijke bijeenkomst van de reünisten. Burgemees-
ter Vunderink zal het gezelschap toespreken, terwijl
tevens de alg. voorzitter van de KNMV het woord
zal voeren. De Gra af scha pi ijders stelt er bijzonder
prijs op mede te delen dat de plaatselijke autoritei-
ten de volledige medewerking hebben verleend.
Al met al timmert de Vordense motorclub met haar
zilveren jubileum op niet mis te verstane wijze aan
de weg en zijn wij ervan overtuigd dat het de ver-
eniging aan belangstelling wel niet zal ontbreken.
Rest nog te vermelden dat van elk motorsportevene-
ment (oriëntatieritten, cross etc.) er dit jaar één in
het teken zal staan van het jubileum, waarbij het
bestuur zijn erkenning uitspreekt aan het adres van
de OK Nederland en de VLC De Graafschap voor
hun medewerking.

De afgebrande
schoole
„Vrouw, ik mot weer an ut schrieven," zeg ik, „maor
ik wette werkeluk nog neet wat of ut disse keer
wodden mot." „Gaot dan eers maor us een endjen
fietsen," zei zie weer, „dan volt ow wel wat in."

Metene zetten zie de radio an. Ut was tied veur de
ni'jsberichten. Ut is neet da'k bi'jgeleuvig bunne,
maor ut was toch net of mien hier van uut de loch
een idee veur een stuksken an ereikt wodden.

De umruuper vertellen dat d'r ergens een schol e
afebrand was. 'Gelukkig wazzen de leerlingen met
vakantie ewes. Gien persoonleke ongelukken.

En dat is nou iets waor ik in mien jongesjaoren va-
ke van edreumd hebbe. At de vakantie — veural de
grote zommervakantie — naoder kwam begon e wi'j
de dage te tellen. En eindelek was ut dan zo wied.
Een wekke of vier vri'j! Wat un heerlekheid! Na-
tuurlek, helemaol vri'j beteikenen dat ok neet. Wi'j
konnen met een heleboel karweitjes helpen. En dat
kwam goed te passé. Ut grootste karwei was de oorn
van ut land gaarn, maor dat wazzen neet zovölle da-
ge. Ut land mos umme veur de knollen en dan was
ut met oorn gaarn gebeurd. At ut warm weer was
leep e wi'j met de blote vuute, dat mog. Dan gin-
gen de kousen ok nee kapot. En in de middagslaop
naor de viever, ut water in. Dat was ut mooiste van
de hele vakantie

De eerste wekke ging al vlot veurbi'j, den tweeden
ok, maor dan haw de halve tied al weer ehad. En
dan begon al gauw weet ut dage tellen. De schole
wachten ons weer. En in die dage hek vake espöld
met de gedachte, dat zo'n schole — net as een ander
gebouw — bes een keer kon afbrannen. Al was de
kans niet groot. D'r brannen in de vakantie gien
kachel en gien lampe. Un onweer zol ut um doen
motten. En hoelange of dan de vakantie wel zol an-
hollen? Zol dan eers de ni'je schole klaor motten
weazen? Hoe lange zol dat wel kunnen duren? En
wi'j maor vkantie hollen! Of zollen ze ons zo-
lange in een of ander noodgebouw stoppen? Ut was
in elk geval een paar wekke uutstel Maor dat
geluk was nooit veur ons wegeleg. Zo vake at ut va-
kantie was ewes ston ut schoolgebouw weer netjes
schonemaakt op ons te wachten

Zo leert de schole altied wat. Ik hebbe d'r van ont-
liollen da'j ut leaven mot nemmen zo at ut kump.
Ut is net as met een lotteri'je. Zo hier en daor volt
en pries. I'j kunt d'r van dreumen maor mot d'r

nee op rekkenen

den Oom

Bar 't Pantoffeltje vrijdag open

Enkele maanden geleden werd de heer N. van
Goethem te Vorden eigenaar van de voormalige
schoenenzaak van de heer Smeets, alsmede van het
pand waar momenteel de kruidenierszaak van de
heer Pardijs is gevestigd. (Laatstgenoemde zal zijn
werkzaamheden tot z'n pensionering normaal voort
kunnen zetten).
De bedoeling van de heer Van Goethem was om in
het pand van de heer Smeets een bar-bodega te be-
ginnen. Zeven weken geleden werd met de verbouw
een aanvang gemaakt. Er werd dag en nacht koorts-
achtig gewerkt met als resultaat dat de bar, die de
naam „'t Pantoffe l t je" zal dragen, a.s. vrijdag voor
het publiek zal worden opengesteld.
Kosten noch moeite zijn gespaard om er iets zeer
speciaals van te maken. Welnu, de heer Van Goe-
them is in zijn opzet uitstekend geslaagd, want het
geheel ziet er bijzonder smaakvol uit. Voor liefheb-
bers van de „oude stijl" valt er heel wat te genieten.
Na binnenkomst door de fraaie hall vindt men aan
de linkerzijde een open haard, gemaakt van eiken-
hout dat bij de verbouwing is „vrij" gekomen. Aan
de rechterzijde treft men een eikenhouten bar met
plaats voor ca. 25 personen waarbij vooral de ko-
peren bierpomp met daarboven de antieke gaslam-
pen een leuke combinatie vormt.
Overigens zijn deze gaslampen wel zeer antiek, ze
zijn nl. afkomstig uit de vl-eeshallen van Parijs. In
de bar zijn overal zitjes met plaats voor b.v. 4, 5 of

6 personen. Alles in een romantische st i j l . Plm. 85
personen kunnen een plaatsje vinden in de bar,
waar aan de achterzijde een klein dansvloertje is
gecreëerd. De Hi-Fi stereo-apparatuur s taat borg
plichte toeristische route van ca. 50 km met als eind-
„De bedoeling is in hoofdzaak een gezellig zitje,
waarbij vanzelfsprekend wel wat exclusi-eve hapjes
zijn te verkrijgen. Geen uitgebreide diners," zo zegt
de heer Van Goethem. Aanvankelijk gingen zijn ge-
dachten uit naar een publiek in een bepaalde leef-
tijdsgroep. Hij is hierop teruggekomen en stelt nu
dat iedereen welkom is. „Jong en oud, ik ben ervan
overtuigd dat ze zich bijzonder in onze nieuwe bar
zullen thuisvoelen."
De totale oppervlakte van het pand bedraagt ruim
150 m2. Achter de bar is een ruime parkeerplaats
van plm. 400 m2. De heer Van Goethem (die als be-
drijfsleider de heer C. Huizinga heeft aangesteld)
heeft nog grootse toekomstplannen. Wanneer t./.t.
het pand van de heer Pardijs erbij aangetrokken k , u
worden (over ca. 3 a 4 jaren) wil hij kegelban n
gaan aanleggen. Rest nog te vermelden dat het m t-
sel- en timmerwerk werd verzorgd door de fa. R< n-
deel te Vorden; schilderwerk fa. Uiterweerd, V > i -
den; elektriciteit fa. Dekker, Vorden; keukeninrc 'i-
ting fa. Harmsen, Vorden; c.v. Gebr. Barend en,
Vorden; loodgieter la. A n k e r s m i t , Keyei iborg; inte-
rieur Ka j a-interieurbouwers te Rijssen. De tekening
werd gemaakt door dhr. W. Bielderman, Vorden.



Vorden kampioen dankzij

Trainer Charly de Weerd met zijn kampioenselftal.

„Een pak van mijn hart dat het er eindelijk van is
gekomen. Steeds maar iedere week in spanning zit-
ten gaat je ook niet in de koude kleren zitten," al-
dus reageerde trainer Charly de Weerd na afloop
van de wedstrijd tussen Ra turn en Vorden, waarbij
zijn elftal dankzij een 0—1 overwinning de kam-
pioensvlag konden hijsen.
Trainer De Weerd was bijzonder te spreken over de
wijze waarop het elftal deze middag de opdrachten
heeft uitgevoerd. „Ik heb Vorden laten spelen zoals
de tegenstanders altijd tegen ons plegen te spelen,
d.w.z. ik heb Gerard ter Beest in ver teruggetrok-
ken positie laten opereren en je hebt gezien hoe
voortreffelijk dit ging."
En inderdaad, Vorden heeft door deze speelwijze de
thuisclub geen schijn van kans gegeven. Behoudens
de laatste paar minuten toen Ratum nog even
stormachtig aanviel, heeft de Vordense defensie
geen enkele moeite gehad de aanvallen op te van-
gen.
De geelzwarten speelden deze middag met een ge-
weldige inzet en alleen al op die gronden zou een
overwinning verdiend zijn. Er komt echter nog bij
dat Vorden, behalve deze inzet, zich ook enkele
goed uitgespeelde kansen wist te scheppen. Zo in
de aanvangsfase waarbij de jeugdige Henk Lubbers

heel dicht bij een doelpunt was, terwijl een doel-
punt van Geert Heersink om onduidelijke redenen
door de arbiter werd afgekeurd. Aan de andere kant
was Ratum éénmaal gevaarlijk toen de bal buiten
bereik van doelman Meyer tegen de lat scheerde.
Na een half uur werd het enige doelpunt gescoord.
Een pass van T-eerink bracht Heersink in stelling,
hetgeen 0—1 betekende. Tot aan de pauze conso-
lieerde Vorden deze voorsprong. In de tweede helft
hetzelfde spelbeeld. Ratum wel iets meer aanval-
lend, maar vond toch steeds teveel Vorden-verdedi-
gers tegenover 'zich.
De aanvallen van Vorden veelal opgezet door de
ijverige Nijenhuis en Te Veldhuis waren veel ge-
vaarlijker wann-eer Heersink in het centrum werd
aangespeeld. Helaas voor Vorden had Heersink het
geluk niet aan zijn zijde, eerst voorkwam de Ratum-
doelman nog juist een doelpunt terwijl tien minu-
ten voor tijd Heersink tegen de paal knalde. Het
bleef 0—1, de overwinning was verdiend, alsmede de
huldiging die de geelzwarten, in Vorden teruggeko-
men, ten deej viel. Muziekvereniging Concordia
wachtte de succesvolle ploeg op om vervolgens een
rondrit door het dorp te maken. Zondagavond wer-
den de (kampioens)bloemetjes in de kantine op
echte „Vorden" wijze buiten gezet.

Zomerprogramma vvv Vorden
H-et belangrijkste agendapunt voor de jaarvergade-
ring van de WV te Vorden was ongetwijfeld de
vaststelling van het zomerprogramma. Net als voor-
gaande jaren staan er ook dit zomerseizoen weer
vele evenementen op het programma.

Zo zal er elke maandagavond weer een avondwan-
deling zijn, te beginnen op 16 juni, laatste wande-
ling op 25 augustus. Voorts zal er elke woensdag-
middag, te beginnen op 18 juni, de Achtkastelen-
tocht worden de gehouden. De laatste tocht is ge-
pland op 27 augustus.

Het programma ziet er verder als volgt uit:

dinsdag 24 juni: concert en show tamboer en majo-
rettes door de muziekvereniging Sursus Corda in
de muziektent;

dinsdag l juli: lezing over het leven en werken van
de dichter Staring van de Wildenborch in de Ka
pel met wandeling naar het kasteel;

donderdag 3 juli: demonstratie boerendansgroep
De Knupduukskes op het marktplein;

vrijdag 4 en zaterdag 5 juli: volksfeest in de buurt-
schap Delden;

zaterdag 5 juli: Pretty-markt in het centrum van het
dorp door de polovereniging;

woensdag 9 juli: touwtrekken om het kampioen-
schap van Vorden nabij het gymnastieklokaal;

woensdag 16 juli: boerenbruiloft op de boerderij
Het Schimmel;

donderdag 17 juli t.m. zaterdag 19 juli: groot Luna-
park met geweldige attrakties;

dinsdag 22 juli: Staringavond gelijk aan het pro-
gramma van l juni;

woensdag 23 juli: finale touwtrekwedstrijden;

vrijdag 25 juli t.m. zondag 27 juli: het jaarlijkse
Achtkastelenevenement georganiseerd door de
VAMC De Graafschaprijders;

dinsdag 29 juli: Gelderse avond op de boerderij Het

Schimmel. Tevens vöjAning van dia's en Achter-
hoekse verhalen. M^|^verking zal worden ver-
leend door de heer Van Roekei uit Zelhem en ds.
Krajenbrink uit Vorden;

woensdag 30 juli: optreden boerendansgroep uit
Ruurlo op het marktplein; bij slecht weer in een
zaal:

zaterdag 2 en zondag 3 augustus: folkloristisch festi-
val georganiseerd door de boerendansgroep De
Knupduukskes;

maandag 4 augustus: concert in de muziektent door
de muziekvereniging Concordia m.m.v. de drum-
band;

woensdag 6 augustus: optreden van De Bergkapel
uit Barchem en het huisvrouwenorkest uit Vor-
den;

vrijdag 8 augustus: ringsteken per dogcar bij de
openbare lagere school.

Voorts zullen op nog nader vast te stellen data drie
orgelconcerten worden gegeven in de Ned. Herv.
Kerk.

Tijdens de bestuursverkiezing werd dhr. Westerhof
herkozen; voorts werden benoemd de lieren J. van
Ark, G. J. Koerselman en H. J. Koning. Voorzitter
Van Ark-el nam op uitvoerige wijze afscheid van de
heer Bielderman (28 jaar bestuurslid) en de heer
Luth (23 jaar bestuurslid). Beide heren mochten
een attentie in ontvangst nemen. Voorts deelde de
heer Van Arkel mede dat de fiets- en wandeltochten
zijn bijgewerkt, evenals de lijst van vakantie-adres-
sen. De VW-banken met bijbehorende prulleman-
(k'n /i j n deze maand herplaatst. In het zomerseizoen
zal de toren van de Ned. Herv. Kerk, alsmede een
deel van de kerk worden verlicht, mits subsidie van
gemeentewege wordt verleend.

De heer G. J. Eyerkamp gaf een uitvoerig overzicht
van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. De
VVV te Vorden telt momenteel 211 leden. Na af-
loop van de vergadering vertoonde de h-eer G. Es-
kes een aantal prachtige kleurendia's van oud-Vor-
den.

Stichting Jeugdsociëteit
Vorden
De Stichting Jeugdsociëteit gaat binnenkort weer
van start met hè organiseren van aktiviteiten voor
de jeugd van Vorden en omstreken. De beide werk-
groepen van de Stichting Jeugdsociëteit Vorden
hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om een
boeiend programma voor dit jaar in elkaar te zet-
ten. De Stichting Jeugdsociëteit Vorden gaat weer
van start op 30 april a.s. wanneer zij in; samenwer-
king met de Oranjevereniging een disco-middag en
-avond organiseert in de sfeervolle zaal van Hotel
Bakker. Meer hierover kunt u lezen in de adver-
tentie van de Oranjevereniging. Tevens organiseert
zij in samenwerking met voornoemde vereniging de

kleuterkermis op 5 mei. Meer over de Stichting
Jeugdsociëteit Vorden en haar aktiviteiten binnen-
kort in dit blad.

Reunie oud-leerlingen
mulo Zutphen
Er beslaan plannen om een reünie van oud-leerlin-
gen van de R.K. Mulosdiool (nu Mavo St. Isen-
doorn) te Zutphen te houden. Het betreft degenen,
die afgestudeerd z i j n in liet j a a r 1957 en toen exa-
men deden aan deze school aan de Tengnagels-
hoek 7.
Met een aantal leerlingen is reeds contact opgeno-
men,'- evenals met verschillende leerkrachten, die

ook uitgenodigd zijn en het initiatief van harte on-
dersteunen. De moeilijkheid is dat men niet alle
adressen heeft weten te bemachtigen van de oud-
leerlingen uit Zutphen of omliggende plaatsen. Al
eerder, op 25 oktober 1970 werd een reünie gehou-
den in Zutphen. Het is nu de bedoeling dit om de
vijl jaar te doen. De datum is nu vastgesteld op za-
terdag 3 mei 1975 in café-resaurant De Uitrusting
in Eefde, Kapperallee 89.

Maandag:
Bibliotheek van 14—17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7—9 uur, Jeugdcentr.
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum

Dinsdag:
Repetitie kindercantorij
Bridgeklub in hotel Bakker
Training vollyebalver. Dash gymnastieklokaal

Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond N W

Donderdag:
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal Smit
Reptitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum

Vrijdag:
's-Morgens weekmarkt op het marktplein
Dammen in het Jeugdcentrum
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
CJV-klubavond in het Jeugdcentrum

Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevorder-
den blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen

April:
23 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
25 Koekverkoopaktie CJV
26 Koekverkoopaktie CJV
29 Herv. Vrouwengroep Linde
30 Oranjebal, gehuwden en verloofden, zaal

Eykelkamp

Mei:
l Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
3 Receptie 25-jarig jubileum De Graaf-

schaprijders
(> Lezing Hom. Ver. in gebouw Irene, Aal-

ten
10 Reünie en
11 Rondrit KN^fc-VAMC De Graafschap-

rijders
12 Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
13 Herv. Vrouwengroep Linde
11 Herv. Vrouwenerroep Dorp
15 Bejaardenkri^Bpeisje, Marktplein 14.30

uur
15 Bejaardenkring Reisje
17 Krato, toneeluitvoering in zaal Schoen-

aker
20 Jaarvergadering NCVB in zaal Eskes
21 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
21 Herv. Vrouwengroep dorp
27 Open bejaarden Jeugdcentrum 14.30 uur
2^ Bejaardenkring Open bejaardenmiddag

Jeugdcentrum
31 Uitvoering Nutsblokfluit en Melodika in

het Jeugdcentrum

Juni:
7 Kegelavond Buurtver. Delden
7 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag

11 Avondvierdaagse
12 Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur
12 Avondvierdaagse
l .5 Avondvierdaagse
M Avondvierdaagse
14 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag
2fi Bejaardenkring Jeugdcentrum 13.45 uur

Juli:
4 Volksfeest Deldem
5 Volksfeest Delden
5 Pretty-markt zwemklub Vorden

De besturen van de verenigingen worden ver-
zocht hun aktiviteiten aan ons door te geven
dan kunnen deze in deze rubriek worden op-
genomen.

Voetbal
VORDEN l (afd. zaterdag)-SP. AMBON 1-4
Vorden l dat zaterdagmiddag met vijf invallers aan-
trad tegen nummer twee van boven Sp. Ambon,
heeft niet veel kans gehad om tot een goed resultaat
te komen. Het zat de geelzwarten in de beginfase
behoorlijk tegen. Eerst nam een Ambon&peler de
bal met de hand mee om vervolgens te scoren (de
handsbal ontging de scheidsrechter), terwijl even
later J. Wammes in eigen doel schoot 0—2. Vlak
voor de rust werd de stand op 0—3 gebracht.
In de tweede helft bleef de thuisclub niet bij de
pakken neer zitten en zag haar inzet beloond dank
zij een doelpunt van A. Veldkamp. De vreugde was
van konte duur want aan de andere kant benutte
Ambon een penalty waardoor de eindstand 1—4
werd bereikt.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma /iet er verder als volgt uit: Deo 2—
Vorden 4; Neede 4—Vorden 3; Juventus 4—Vorden
7; Vorden 6—Zelhem 4. Bij de afd. zaterdag staat de
derby Vorden l—Ratti l op het programma. Vor-
den 2 dat nog uitstekende kampioenskansen heeft
speelt tegen SKVW 3; Vorden 3 gaat naar Haarlo 4.

ZONDAG BIJ „VORDEN"
OPNIEUW VJLAG IN TOP?
Nadat j.l. zondag Vorden l het kampioenschap be-
haalde, kan a.s. zondag het tweede elftal het voor-
beeld van haar grotere broers volgen. De geelzwar-
ten hebben tegen Be Quick 3 aan een gelijkspel vol-
doende om de kampioensv'lag te hijsen.

Dammen
TfEERD HARMSMA OPNIEUW
GELDERS DAMKAMPIOEN

§
De jeugdige Vordenaar Tjeerd Harmsma is er voor
de tweede maal in dit sei/oen in geslaagd een GeK
ders damkanipioensc hap op zijn naam te brengen.
Werd l i i j begin van het jaar kampioen bij de aspi-
r a n t e n , zaterdagmiddag slaagde hij er in in Arnhem
de sneldamtitel te behalen.
Aan dit kampioenschap in Arnhem namen liefst 8
spelers van de Vordense damclub DCV deel, t.w. M.,
van Oei, J. Reuver, M. Leussink, G. Gosselmk, B.
Klumpenhouwer, J. Oltvoort, J. Masselink en
Tjeerd Harmsma.
Laatstgenoemde slaagde erin al zijn zes voorwed-
strijden te winnen en kwam in de finale met (i.
Janssen (Huissen); A. van Drumpt (Doetinchem) en
W. Bronswijk (Lent). Harmsma en Janssen eindig-
den gelijk bovenaan, zodat een barrage noodzakelijk
bleek. Harmsma toonde zich de sterkste en werd
kampioen van Gelderland. Op 24 mei zal hij in Oss
uitkomen op de Nederlandse kampioenschappen.
Bij de jeugd deed de Vordenaar M. Grotenhuis het
ook voortreffelijk en eindigde op de derde plaats.
Kampioen werd hier G. Berends uit Huissen. Zater-
dagmiddag komt het aspirantenvijftal van DCV uit
in de halve finales om het kampioenschap van Ne-
derland. Deze halve finales worden gespeeld in
Meppel. Deelnemende teams zijn verder Wester-
haar, G rouw en Veendam. De twee best geplaatste
teams komen op 31 mei in de finale welke in Huis-
sen zal worden gehouden.

ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge competitie van de Vordense
damclub DCV werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: T. Gille—F. Voerman 0—2; Memelink—E.
Bruinsma 0—2; A. Janssen—H. Brinkerink 2—0; C.
Ridder-G. Buunk 0-2; C. van Oel-G. Brummel-
man 0-2; R. Bruinsma-T. Snellenberg 2-0; C.
Ridder-A. Grefhorst 0-2.

Waterpolo
WINST EN VERLIES VOOR
HEREN POLOERS VAN VORDEN
Voor de competitie speelde het eerste herenzevental
van Vorden in het overdekte zwembad te Eefde 2
wedstrijden. De eerste ontmoeting werd gespeeld
tegen koploper De Rijn uit Wageningen.
Vorden begon uitstekend en nam door een goal van
Sjaak Gotink met 1—0 de leiding. De bezoekers her-
stelden zich snel en het duurde niet lang of het was
1—1. In de tweede periode werd Vorden wegge-
spoeld. De Rijn zette a a n v a l na a a n v a l op, hetgeen
resulteerde in drie voortreffelijke doelpunten 1—4.
In de derde periode speelde Vorden aanvallend zeer
fel. Eerst verkleinde Arjan Mengerink uit een straf-
worp tot 2—4, terwijl dezelfde speler een minuut la-
ter 3—4 scoorde. Vlak voor het verstrijken van deze
derde speelperiodewerd het 3—4. De laatste periode
gaf een duidelijk beter spelend De Rijn te zien dat
uitliep tot 3—7, waarna Mengerink de endstand op
4—7 bepaalde.
De tweede ontmoeting die Vorden zaterdagavond
speelde ging tegen Vaassen. De eerste periode was
duidelijk voor Vorden. Men schiep zich uitstekende
kansen waarvan er slechts één door Gotink werd be-
nut 1—0. De tweede periode gaf twee gelijkwaardige
ploegen te zien. Arjan Mengerink bracht de stand
op 2-0.
In de derde periode wederom een gelijkopgaande
strijd, waarbij de beide defensies overheersten. Ge-
scoord werd er in deze periode niet. Nadat in de
vierde periode Vorden dankzij Mengerink tot 3—0
uitliep, slaagde Vaassen erin de verdiende eer te
redden 3—1.

Paardensport
Op de gehouden streekwedstrijden voor ponys be-
haalden de volgende combinaties van de Rijvereni-
ging De Graafschap gunstige resultaten. Voor de L-
dressuur en springen met 2 winstpunten: Elly Kui-
pers met Ritsje en Wim Lenselink met Sulvus.
Jeanette Klein Haneveld behaalde met Polaris de
B l -dressu ui j>roef.

Voor al uw

ZONWERING

naar:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Motorsport
SPANNENDE TRIALWEDSTRIJDEN
DE GRAAFSCHAPRIJDERS
Voor de vierde achtereenvolgende keer werd op het
mili taire oefenterrein van Vorden een betrouwbaar-
heidsrit trial gehouden. Er moesten door de 32 deel-
nemers 4 ronden van 10 km worden afgelegd.
Elke ronde bevatte 6 nonjstops. Door de heren J.
Harkink en H. Oonk was een parcours uitgezet dat
heel wat concentratie van de motorrijders vergde.
Aan het einde van deze sportmiddag maakte voor-
z i t t e r Bdelderman de volgende uitslag bekend: 1. H.
Poort e, Ni jve rda l , 49 strp.; 2. J. Aa, Nijverdal, 54
stip.; 3. J. Woessink, Loch-em, 50 strp.; 4. D. Woes-
sink, Harfsen, 59 strp.; 5. W. Top, Deventer, 60
strp.; 6. J. Oosterink, Vorden, 61 strp.; 7. D. Pardijs,
Vorden, 67 strp.; 8. J. Wfuestenenk, Vorden, 75 strp.
9. H. Willemsen, Hengelo, 77 strp.; 10. A. Bussink,
Varsseveld, 80 strp.



Naar die ouderavond van school
kunt u best in 'n ongedwongen.
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zomers pak, vindt
Visser

Hemdpakin
linnenstruktuurf 169,

Omdat mannenmode helèmaaf niet zo opgeprikt hoeft.
Andere tijden, andere mode... Voortaan kan 't best lekker los
en luchtig. Gewoon even bij ons binnenstappen om er weer

gemakkelijk en bij-de-tijds gekleed weer uit te stappen. Tot zien?.

Fortex-mode voor mannen- omdat de tijd verandert,

VORDEN - TEL (05752) 1381

KA
uw aanbiedingen
Leer is in ! !

grote sortering nappa en suède jasjes in de
nieuwste modekleuren

JASJES IN BLAZERMODELLEN
kleuren: roest, mos, reseda, grijs,
oker vanaf

3/4 SUEDE JASSEN
tof maat 50 vanaf .

NAPPA JASSEN
vanaf

HEMDJASJES
in originele pigskin vanaf

SPENCERS
vanaf

IMITATIE NAPPAJASJES
vanaf

HEREN NAPPA EN SUEDE
JASSEN vanaf

IMITATIE NAPPA EN SUEDE
JASSEN vanaf

245,-
335,-

239,50
98,-

165,-
69,50
245,-
98,-

Nog 3 dagen

15% korting
in waardebonnen op al deze voordelige prijzen

Modecentrum
TEUNISSEN
Ruurlo

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

BIEFSTUK
250 gram

VARKENSLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

HAMBURGERS
3 stuks .

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

SLAVINKEN
3 stuks

428
498
548
398
498
195
195
425
195

Elke woensdag gehaktdag

Voor de boterham
LEVER 150 gram 119

PEKELVLEES 150 gram 148

BOTERHAMWORST 150 gram 89

GEKOOKTE WORST (stuk) 250 gram 140

ONTBUTSPEK 150 gram 148

Slagerij Vlogman

Aanbiedingen
5 maal voordeel

Koelkast
dubbeldeurs merk „Erres", inhoud
225 liter, drie sterren vriesvak,
automatische ontdooiing

868, NU 595,-

Afzuigkap
zeer laag ruisniveau, twee snelhe-
den, binnenverlichting, afmeting
breed 60 cm, diep 50 cm

356, NU 199,-

Draaitop stofzuiger „Philips"
• Zuigkracht regelaar
• Zeer sterke zuigkracht
• Katrolsnoer
• Verchroomde buizen

Prijs 350, NU 275,-

Slede stofzuiger „A.E.G."
• Moderne uitvoering
• Handige hulpstukken
• Licht in gewicht
• Prima zuigkracht

Prijs 315, NU 195,-

Cassetterecorder
„Philips" voor net- en batterij-
voeding, kompleet met mikrofoon,
aansluitsnoeren, kassette C 60 en
batterijen

289, NU 189,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Vordense Bad- en Zwemvereniging

„In de dennen"
Openstelling van het bad zal ge-
schieden op zaterdag 3 mei a.s. te
13.00 uur

Voorverkoop van abonnementen
vindt plaats gedurende de periode
24 april t.m. 2 mei (m.u.v. 26 en
27/4) aan de kassa op het bad van
14.00 tot 17.30 uur.

De tarieven zijn:

Abonnementen
Voor- Na

verkoop 2/5
t.m. 15 jaar 20,- 25,-
16 jaar en ouder 30,— 40,—

Voor gezinsabonnementen
(ouders met kinderen tot 16
jaar) bedraagt de prijs 05,—

10-badenkaarten
t.m. 15 jaar 12,50
16 jaar en ouder 17,50

Entreekaarfen
t.m. 15 jaar 1,50
16 jaar en ouder 2,00

Zwemleskaarfen
(excl. entree tot het bad)
een kaart voor 20 zwemlessen
t.m. 15 jaar 20,00
16 jaar en ouder 25,00

Kijk „ERRES"
STAAT VOOR ZEKERHEID
Een Erres wasaufomaat met

«Of VA K MAN
xmttec**

! CNHEEFrWTVW
QOKDE FOLDER^

Twaalf wasprogramma's
Drie aparte wasmiddelbakjes
Autom. waterhoogteregeling
Centrifuge is uitschakelbaar
Deur, droogkook en motor-
beveiliging
Draairitme past zich aan
Spoelstop bij fijne was
Thermische besturing
Geschikt voor inbouw
Eenvoudige bediening

OE PRIJS
nu tijdelijk van 949,- voor 749r-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2134)



Vanaf donderdag 24 april
Bloemen - Groente en fruit Speciaalzaak

nu met zeer bijzondere aanbiedingen

Iets gewijzigd sortiment
Yeel meer ruimte!

WEEKREKLAMES:

VERNAS SINAASAPPELEN
15 stuks

GOLDEN DELICIOUS
2 kg

SUZY WAFELS

ENGELS DROP
1 Zak

298
198
109
98

MAANDAG EN DINSDAG:

GESNEDEN PREI
y2 kg

GEKOOKTE BIETEN
1 kg

79
110

BLOEMEN-AANBIEDINGEN tot en met zaterdag:

495
BLOEMENSPUIT GRATIS

1 CROTON
normaal 7,00 NU

Elke bloemenklant
van 10,— of meer

Onze specialiteit: Modern bruidsweib

TOT EN MET ZATERDAG:

CHAMPIGNONS

PAPRIKA
1 stuk

ANDIJVIE
y2 kg

SOEPGROENTE

98
69
98
95

Dagelijks vers gesneden panklare groenten
Uw adres voor goed verzorgde fruitschalen

VRIJDAG EN ZATERDAG

WEEKEND-AANBIEDING:

VOORJAARSBOEKET
gemengd

Donderdag 1 mei wegens familiefeest GESLOTEN

Uw Vakman - specialist

J. J. Dijkerman
ZutphejKeweg 5 — VORDEN — Telefoon 1334

Jubileum aanbieding
in onze meubelaf d.

895,-
895,-
345,-

98,-
145,-
62,50

PRACHT EIKEN WANDMEUBEL
180 cm breed 180 cm hoog

BANKSTEL geheel imitatienappa
met gestoffeerde losse kussens ...

LEUKE TIENERKAMER
(ledikanf, boekenkast en secrétaire)

ZUIVER WOLLEN AaBe DEKENS
jubileumaanbieding 1-persoons ...

2-persoons 129,-
NYLON TAPIJT met dik foam rug 400 cm br.
voor slaapamers nu zelf leggen

voor uw woonkamer extra zware kwaliteit

79,- 99,-
PRACHT SLAAPKAMERS
met ombouw, toilet, 2 kastjes en met grote
driedeurskast 995,-

Op al deze voordelige prijzen nog 3 dagen

15% korting
aan waardebonnen

Modecentrum
TEUNISSEN
Ruurlo

p"e koop: Ford Cortina,
in prima staat. Ruurlose-
weg 6, telefoon 2083.

Te koop: jonge konijnen.
Elly Hietbrink, Beunk-
sfcege 4, Linde, Vorden.

Drukwerk
voor

handel
en
industrie

briefpapier

rekeningen

briefkaarten

enveloppen

orderbloks

folders

konvokaties

raambiljetten

Drukkerij
WEEVERS

Bedrukte
dames blouses

korte mouw 14r90

Bedrukte
dames T-shirts

modekleuren 11,90

r-1 J/chooldermon
k̂ ^̂  OKlhultXiMt MOervonttn

DeTrimsport
DIJVOOFDGcIQm

„.laat zien dat Gazelle op het gebied van
sportieve moderne fietsen duidelijk in de kopgroep zit.

Luxe uitvoering, de kwaliteit waardig.
Nog meer Gazelle sportfietsen: Impala Sport, Cheetah en

Sport Speciaal.

GARAGE

A. G. TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Tdefoon 1256

Gazelle r/etsen hebben Vredestein banden

Kent u onze kollektie

BLOUSES

ROKKEN EN T-SHIRTS !

Fantastisch!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

KONINGINNEDAG (woensdag 30 april a.s.)

voor gehuwden en
verloofden
Muziek: THE MOODCHERS

aanvang 19.30 uur

Café-reataurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST"
Op 5 mei a.s. zal de woning-*
commissie te Vorden

GEEN SPREEKUUR HOUDEN
De volgende /i u ing van de
woningcommissie is op maandag
2 juni 1975.

Wjoningbouwver. Thuis Best

Het Bestuur.
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