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Nieuwe geïntegreerde r.k. kleuter/
basisschool te Vorden in aanbouw

Aan Het Jebbink, juist pal tegenover de Christus
Koningkerk, wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw
van de geïntegreerde r.k. kleuter/basisschool, dorp
Vorden. Het aannemersbedrijf fa. Ten Brinke uit
Zelhem, die de bouw uitvoert, is momenteel bezig
roet het plaatsen van de deur- en raamkozijnen, zo-
dat er enige tekening in komt en men kan zien, hoe
de nieuwe school er zo ongeveer uit zal komen te
zien.
Voorzitter de heer H. Havekes van het bestuur van
de Kath. Stichting St. Antoniusscholen Kranenburg/
Vorden, met wie wij een gesprek hadden, vindt het
een hele vooruitgang dat deze school er nu komt.
„Het was -eigenlijk een leemte in hét dorp dat er
geen katholieke school was, gezien de reeds jaren
bestaande chr. school en o.l. dorpsschool. In iedere
plaats is dit nu normaal. Wij mikken op een nieu-
we school met een nieuwe aanpak, met een maxi-
maal aantal leerlingen — zonder „zieltjes" te willen
winnen. Op een school die het gewoon goed gaat
doen in de toekomst. Daartoe proberen wij ook een
team leerkrachten bij elkaar te krijgen, dat het on-
derwijs zodanig weet te brengen dat dit de mensen
aanspreekt en zij hun kinderen dan ook met plezier
naar deze school willen sturen. Ook de kinderen zelf
moeten er met plezier naar toe gaan."
De heer Havekes stelt dat het schoolbestuur deze
nieuwe geïntegreerde kleuter/basisschool exploiteert
naast de reeds bestaande r.k. kleuter/basisschool op
de Kranenburg. „Als bestuur hechten wij groot be-
lang aan een rustige en goede sfeer op de scholen,
dat is in een bedrijf zo en ook in een huishouding."

Wij krijgen een modern gebouw met geïntegreerd
onderwijs, waarbij het kleuteronderwijs spelender-
wijs doorgaat naar het basisonderwijs. Op de Kra-
nenburgse school is men hier verleden jaar — als
eerste in Vorden — al mee begonnen en gebleken is
dat dit een gunstig effekt sorteert. De grotere kin-
deren leren op te komen voor de kleinere.

IN AUGUSTUS STARTEN
Men zal alles in het werk stellen om de school zo
spoedig mogelijk te openen. JHet zal waarschijnlijk
eind september begin oktol^^ worden, maar men
start in elk geval met het meuwe schooljaar in
augustus a.s. Wij hopen dan een noodoplossing te
hebben." Volgens de heer Havekes draait de verle-
den jaar al begonnen kleuterschool in het voorma-
lige pastoriezaaltje van de Cbgjfctus Koningkerk zeer
goed o.l.v. mej. Harterink. EBPnu al ruimtegebrek,
het maximale aantal leerlingen plm. 20 is praktisch
bereikt. Wat het aantal leerkrachten voor de nieu-
we basisschool betreft, voorlopig mikt men op drie.
Het streven is om voorlopig de eerste vijf leerjaren
te nemen en later het zesde.
Het schoolbestuur is bijzonder gelukkig met deze
nieuwe geïntegreerde school, waar ook een grote ge-
meenschapruimte komt waar zowel de leerlingen
van kleuter- als basisschool terecht kunnen en kan
worden benut als toneelzaal voor uitvoeringen, ver-
gaderingen enz.
De hoofdingang van de basisschool komt aan Het
Jebbink, de ingang van de kleuterschool aan de
Decanijeweg; men kan wel via deuren bij elkaar ko-
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men. De kleuterschool komt gelijkvloers, de vier-
klassige basisschool met twee lokalen boven elkaar.
Met de gehele bouw is een bedrag gemoeid van plm.
ƒ 900.000,—. Er is een uitbreidingsmogelijkheid voor
2 klassen basis- en l klas kleuterschool, de centrale-
en dienstruimten alsmede de installaties worden
hierop gepland qua afmetingen en kapaciteit. De
basisschool is in etagevorm gepland om zoveel mo-
gelijk bui tenspeel plaats over te houden bij een toe-
komstige uitbreiding. Het huidige bomenbestand
/al zoveel mogelijk worden opgenomen in 't nieu-
we geheel om al een goede directe aankleding v a n
het terrein te verkrijgen. De personeelsruimte heeft
een drieledige functie: a. voor personeelsbijeenkom-
sten, pauzes, onderwijsvergaderingen; b. medisch
onderzoekje, als toneelvloer. Er komt een vouwwand
tussen de personeels- en toneelruimte. De architec-
tuur berust bij de heer J. van Houte uit Vorden, de
fa. Kaak uit Groenlo neemt de installatiewerken
voor haar rekening.

De heer Havekes is bijzonder tevreden over de me-
dewerking van de gemeente en andere instanties,
waar men reëel mee heeft overlegd. Hij stelt ook
speciaal dat men in het dorp Vorden als collega's
wil gaan samenwerken en niet als „concurrenten",
hoewel alle Vordense scholen wellicht een kleine
veer zullen moeten laten vallen wat leerlingenaf-
voer betreft.
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_•_•_•il GEMEENTENIEUWS
Telefoon gemeentehuis 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. Bannink: donderdagmiddag van

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

Onderwerpen:
1. Buitenbrievenbussen.
2. Kampeerverordening.
3. Stortplaats (30 april en l mei a.s.)
4. Ophalen huisvuil om 8 mei a.s. (Hemelvaarts-

dag).

Ad 1.
Buitenbrievenbussen
Nu door de PTT in de gemeente overal de buiten-
brievenbussen zijn geplaatst, achten wij het wense-
lijk een gedeelte van het hierover in november 1972
gepubliceerde stukje nog eens te herhalen.
Uit het oogpunt van uniformiteit geven wij er de
voorkeur aan als alleen buitenbussen van het PTT-
model worden toegepast. Wij hebben daarom, gelet
op artikel l en artikel 14, lid l en 2 van de gemeen-
telijke bouwverordening, besloten dat het plaatsen
van een eigen buitenbus van afwijkend model en/of
kleur alleen bij wijze van uitzondering mag geschie-
den, als daarvoor toestemming van ons college is
verkregen.
Een dergelijke toestemming dient schriftelijk aan
ons te worden gevraagd onder vermelding van af-
metingen, kleuren enz. en liefst voorzien van een af-
beelding of tekening.
Ook al zoudt u de bussen geen sieraad vinden in de
straat of in het landschap (waarvoor wij begrip kun-
nen hebben) dan zullen afwijkingen van het stan-
daarmodel in veel gevallen storend zijn. Wij ver-
zoeken u daarom, zo mogelijk vrede te hebben met
de door de PTT verstrekte exemplaren en slechts in
bijzondere gevallen onze toestemming te vragen
voor het plaatsen van een afwijkend model.

Ad 2.
Kampeerverordening:
(vervolg op Gemeentenieuws nr. 127).
De verordening regelt niet alleen kamperen maar
ook het plaatsen of geplaatst hebben van kampeer-

middelen, ongeacht het doel waarvoor dat geschiedt.
Het is algemeen verboden om kampeermiddelen te
plaatsen of geplaatst te hebben in de openlucht. Op
dat verbod bestaan echter belangrijke uitzonderin-
gen. Zo is het uiteraard niet van toepassing voor-
zover het betreft het plaatsen of geplaatst hebben
van kampeermiddelen op een kampeerplaats waar-
voor een kampeerexploitatie-vergunning is ver-
leend. Ook is het toegestaan ten hoogste één kam-
peermiddel te plaatsen bij een woning, voorzover
dat tenminste niet anderszins bijvoorbeeld bij ge-
meentelijk bestemmingsplan, verboden is, en mits
niet zichtbaar vanaf de openbare weg of niet langer
dan 48 uur achtereen. De ontheffing van het verbod
is beperkt tot één tent, één vouwwagen of één tour-
caravan.

Ook bestaat de mogelijkheid om aan verschillende
groepen van kampeerders en voor individuele kam-
peerders ontheffing te verlenen. Gedacht is hierbij
aan jeugdgroepen als padvinders, aan werkkampen,
landgoedkampen, kampeerterreinen van organisa-
ties op het gebied van het kamperen enz. De even-
tuele vrijstelling zal worden verleend aan de recht-
hebbende op het terrein waarop wordt gekampeerd.
Het is in beginsel mogelijk dat deze vrijstelling
wordt verleend buiten bij bestemmingsplan of an-
derszins bij raadsbesluit aangewezen gebieden.
Afzonderlijk moet in dit verband nog melding wor-
den gemaakt van de voormalige paspoortterreinen,
toegankelijk voor de gekwalificeerde groep van
houders van voormalige kaïmpeerpaspoorten. De be-
staande kampeerpaspoorten worden ingevolge het
overgangsrecht geacht een vergunning te hebben op
grond van deze verordening. Voor nieuwe terreinen
van deze categorie zal een gewone exploitatiever-
gunning moeten worden gevraagd, waarbij onder-
meer zal moeten worden voldaan aan de eis dat het
terrein moet passen in een bestemmingsplan of naar
verwachting in een bestemmingsplan zal worden op-
genomen. Waar dit niet mogelijk is kan voor even-

tueel nieuwe vestigingen van deze aard een vrijstel-
ling worden verleend. Het betreft hier het zgn. toe-
ristisch kamperen, dat wil zeggen het innemen van
een standplaats met een tent of tourcaravan voor
een korte periode. Een periode die varieert van mi-
nimaal twee dagen (één overnachting) wanneer het
betreft passanten, tot 4 weken. Deze lange periode
komt overeen met een (lange) gezinsvakantie.

Hierbij zijn uitdrukkelijk andere kampeermiddelen
dan de genoemde en het innemen van vaste stand-
plaatsen uitgesloten. Voor het kamperen met meer
dan één tourcaravan c.q. tent dient bij het college
van burgemeester en wethouders een bijzondere ex-
ploitatievergunning te worden aangevraagd. Een
dergelijke bijzondere exploitatievergunning zal in
de regel worden verleend voor kampeerplaatsen in
gebieden waar het bestemmingsplan niet uitdrukke-
li jk in een zodanig gebruik van de grond voorziet.
Niettemin is de mogelijkheid opengehouden, dat dit
wel het geval is. In ieder geval zal het bestemmings-
plan zich echter niet tegen een zodanig gebruik mo-
gen verzetten. Een bijzondere kampeer-exploitatie-
vergunning kan uitsluitend worden verleend voor
een bepaalde periode. Voor nadere inlichtingen om-
trent het kamperen kunt u zich vervoegen bij de
afd. II ter gemeentesecretarie.

Ad 3.
Stortplaats.
Op Koninginnedag 30 april a.s. zal de stortplaats ge-
sloten zijn. Om deze reden zal echter de stortplaats
geopend zijn op l mei a.s. van 15.00-17.00 uur.

Ad. 4.
Ophalen huisvuil op 8 mei a.s.
Het betreft hier het huisvuil dat éénmaal per 14 da-
gen wordt opgehaald in de buitenwijken. Omdat
donderdag 8 mei 1975 Hemelvaartsdag is, /al het
huisvuil worden opgehaald op zaterdag 10 mei 1975.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiemtten

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 4 mei: 8.30 uur ds. J. Veenendaal; 10.00 uur
ds. F. J. C. Bredschneyder (Velp), Jeugddienst;
20.30 uur Herdenkingsdienst Bevrijding (1945-75)
Donderdag 8 mei (Hemelvaartsdag): 10.00 uur Ge-
zamenlijke Dienst in de Geref. Kerk, ds. J. B.
Kuhlemeier
Zondag 11 mei: 8.30 en 10.00 uur ds J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 11 mei: 10.00 uur ds J. C. Krajenbrink, Ge-
zinsdienst m.m.v. de Wildenborch.se school en de
Medlerschool

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 4 mei: 10.00 uur ds. J. B. van de Sijs te Zut-
phen; 20.30 uur Dodenherdenking Herv. Kerk
Donderdag 8 mei: 10.00 uur Gezinsdienst in de
Geref. Kerk, voorg. ds. J. B. Kuhlemeier
Zondag 11 mei: 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, te-
vens Kindernevendienst; 19.00 uur ds. P. A. Bohl-
meier.

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
/:iterdag 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 Sterringa. telefoon 05752-1255
10-12 mei dr. Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts yan
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. J. Wechgelaer, telefoon 1566
10 en 11 mei en de week daarna van 19.00 tot 7 uur
dr. Harmsma, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wtjkzusters 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.

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.

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

BURGERLIJKE,
'ih?^ STAND

Geboren: Aleid Hendrik Johan, z.v. C. G. Vliem en
R. J. Wensink; Susan Johanna Maria, d.v. H. }.
Sueters en H. G. A. Sessink; Pamela, d.v. E. Bran-
denbarg en J. G. Oonk; Sandra, d.v. G. J. Visschers
en W. Burkink.
Ondertrouwd: D. J. Berendsen en M. P. W. Schup-
pers; A. J. B. Bos en J. C. J. Braam.
Gehuwd: A. B. M. Bleumink en J. H. M. Niesink;
G. H. Stokkink en F. W. Bargeman; H. W. Velhorst
en B. W. Voskamp.
Overleden: J. W. Denkers, oud 92 jaar; J. Weulen
Kranenbarg, oud 69 jaar.

GRAETZ KLEURENTELEVISIE
vanaf 1595,-

FA BREDEVELD
Zutphen - Telefoon 13813

Eigen servicedienst
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3 stuks

SUPER-SLAGERIJ
FRICANDELLEN
SLAVINKEN
FIJNE VERSE WORST
RUNDERROLLADE

3 stuks

500 gram

OM TE STOVEN
500 gram

WEGENS ENORM SUKSES (alleen donderdag)

SCHOUDERKARBONADE 500 gram

HACHE-VLEES
KLAPSTUK

500 gram

ZONDER BEEN
500 gram

Vleeswaren
SNIJWORST

ROLSPEK

GEKOOKTE HAM

LEVER

NIERBROOD

ZONNETUIN
MALSE SLA
KRIELAARDAPPELEN
TOMATEN
CHAMPIGNONS ,
HANDSINAASAPPELEN
HANDAPPELEN

2 krop

750 gram SAMEN

500 gram

250 gram

per net

2 kilo

168
168
298
488

278

DIEPVRIES-VOORDEEL
SPINAZIE
KROKETTEN
BRAADKUIKEN
PATATES FRITES
VRUCHTEN BOOMSTAM
KIRSCH BOOMSTAM

Iglo 750 gram van 169 voor

Iglo 4 stuks

kilo

kilo

van 400 voor

van 400 voor

Alles zolang de voorraad strekt

398
428

129

79

129

89

89

198
125
115
245
225

139
79
339
149
350
350

PILS Bruine bonen

MAANDAG 5 MEI DE GEHELE DAG GESLOTEN

DINSDAG

PREI
FIJNE VERSE WORST
WOENSDAG

WORTELTJES
VLEESGEHAKT

kilo

500 gram

panklaar 500 gram

500 gram

95
298

65
238

A&O GRAAG TOT

kilo

kilo

kilo

kilo

•VUL NU VOORDELIG UW
DIEPVRIES

SPEKLAPPEN
GEHAKT
VERSE WORST
SCHOUDERCARBONADE

4 kilo
samen nu

2250

WASVOORDEEL
FAKT ZEEPPOEDER «.. 498
ALL ZEEPPOEDER M. 695
HADIUN voordeelpak 396

SILAN WASVERZACHTER „. „.«,„ 398
LUX VLOEIBAAR ««<,„ ..„ „, m„ 169



Margarine Appelsientje

VOORDEEL SLIJTERIJ
VAT 69 1495Finesf Scotch Whisky

MET GRATIS FLES COCA-COLA

JONGE GENEVER

VIEUX

VERMOUTH

AMONTILLADO

Ganzeboom liter

Ganzeboom liter

Stock grote fles

2 literkruik

945

945

395

795

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETIEK •

ABRIKOZEN ROOMVLA „ ». m.
TOMPOUCEN doe,,*,*

298
198

Bloemen en Planten
PRACHT GERANIUM
PRACHT CHRYSANTEN

deze week

bos

175

325

ZOETWAREN VOORDEEL
GEVULDE KOEKEN
KNOTSLOLLIES
SPUSBROODJES
FROU-FROU
FRISIA SPEKKEN

i-ITT COCKTAIL

pak a 6 stuks

zak 10 stuks

pak van 149 voor

per pak nu

zak vol ...

grote zak van 166 nu

139
79
135
69
98
129

A&O SUPERVOORDEELTJES

HERO
Vruchtenlimonade
Literfles 79
PEPSI COLA literfles 109

KNAKWORST Amerikaantjes, jampot 98

KIPPESOEP Honig 2 pak 190 voor 139

GROENTESOEP Unox 4 borden 115

THEEZAKJES van Nelle 98

LUNCH MEAT boterhamworst blik 340 gr. 149

A & O HUISHOUDJAM div. smaken van 139 voor ... 109

Pracht
boodschappentas
nu voor 3251

SUNSILK div. soorten
flacon van 435 voor . 350

PINDAKAAS Calve, jampot 189

CHOCOMEL Nutricia liter van 172 voor ... 159

MACARONIE Honig vlugkokend 109

Vanille of
chocoladevla
Mager, literpak voor 98
MERGPIJPJES naturel per pak 98
BOKKEPOOTJES pak van 119 voor 98

MAGGI AROMA flacon van 179 voor 159

Limonadeglazen
set a 6 stuks voor 398

Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
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een dag om haar eens fijn te verwennen.

Volop keus in:

* LUXE ARTIKELEN

* KUNSTNIJVERHEIDSARTIKELEN

* SIERADEN

* HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

* ELEKTR. HUISH. ARTIKELEN

* TUINARTIKELEN

Voor geschenken groot of klein, moet u bij

Fa Gebr. BARENDSEN
ZUTPHENSEWEG — VORDEN

zijn

Zie de speciale aanbiedingen in de etalage

Gezellig en voordelig
winkelen in Ruurlo

Wij gaan door met onze

JAPONNEN
vlotte modellen vanaf

JAPONNEN
t/m 52 vanaf

RESTANTEN JAPONNEN
vanaf

ZWIERIGE POPLIN-
MANTELS vanaf .

CORDUROY- EN
VELOURS MANTELS vanaf

BLOUSES
vanaf

39,50
59,50
15,-

129,50
159,50
19,50

WIJDE ROKKEN - nieuwe
lengtes unie en bedrukt v.a.

NAPPALON JASJES
div. kleuren vanaf

ECHTE NAPPA JASJES
vanaf

SUEDE 3/4 JASJES
vanaf

PIG-SKIN JASJES
vanaf

69,50
199,50
335,-
99,50

Grote kollektie jonge mode in schorten
blousons, T-shirfs, pulli's

Modecentrum
TEUNISSEN
Ruurlo

Moederdag 11 mei
Kadoos voor iedere moeder,
voor iedere beurs, o.a.:

* Luxe en kunstnijverheid
* Huishoudelijke artikelen
* Elektrische keukenhulpen
* Byouterieën
* Schemerlampjes
* Sola en WMF bestekken
* Glas en porcelein aardewerk
* Een gezellig spel
* Enorme sortering miniaturen vanaf 30 et.

Ook voor Moederdag:

't is KOERSELMAN
waar u slagen kan
Burg. Galléestraat 12 - Vorden - Tel. 1364

specials
opleuering

altijd
op tijd!

Met Moederdag
de nieuwe mode

Japonnen

Mantels
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.OB342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Blouses

Heeft u onze kollektie gezien in

Japonnen

Jubileum-aanbiedingen l
administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Licht en luchtig
soepel en sterk

Dat 13 het, wat u voor lente
en zomer nodig hebt, deze
soepele sandaal met teen-
greep. Dan wordt het lopen
zonder vermoeide voeten
te krijgen.

De raodeschoen met voetbed

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WINKELSLUITING

ZON- EN FEESTDAGEN 1975

NATIONALE FEESTDAG
Maandag 5 mei gesloten

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

Pakjes
(met vele mogelijkheden)

Rokken
Pantalons

Blouses
Steeds de nieuwste modellen en kleuren.
Beslist de moeite waard !

PANTY'S in vele kleuren 2,95

PULLI'S lange mouw 11,95

ook in korte mouw en zonder mouw

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Hartewensdag voor moeder
KOFFIEZETDUO „Moulinex"
koffie-automaat met molen ............... 89,50

SNIJMACHINE
voor brood, kaas, worst, groenten ...... 79,00

KOFFIEZETAUTOMAAT
Philips, Moulinex, Inventum, Daalderop
vanaf .......................................... 64,50

STOOMSTRIJKER
General Electric, Philips vanaf ............ 47,00

LADYSHAVE
de luxe vanaf ................................. 47,50

KEUKENKLOK
„Krups" op batterij ........................... 47,90

WEKKER
„Remington" van 46,50 nu ............... 34,50

HAIRSTYLER voor het drogen, kammen
en borstelen van haren, vanaf ............ 39,95

MESSENSLIJPERS ook voor scharen ..... 24,75

Speciaal voor moederdag
ROLVEGER „Leifheit"
rotaro met plintborstels van 62,50 nu 44,95

ROLVEGER „Leifheit"
regular van 42,50 nu 29,95

Plantensproeiers 2f95
Bloemgiefer 3,35
Dieetweegschaal 4,95
Schaal voor zoufjes 5,60
Kop en schotel Engels 5,95
Koffiekan met filter 102 5,95
Personenweegschaal 13,95
Naaidoos met inzet 12,95
Fluitketel roestvrijstaal 19,50
Veel wensen kunnen bij ons in vervulling gaan.
En kom vooral nog even kijken naar die vele
andere Moederdag-aanbiedingen

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)
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Ten besluite van onze serie artikeltjes over de ver-
pleging willen wij nog iets schrijven over de ver-
pleeginrichting Huize Het Enzerinck. Het huis zelf,
eerder bewoond door de familie Van Lennep zal,
vooral aan de buitenzijde, aan de meeste bewoners
van Vorden wel bekend zijn, en velen kennen het
ook van binnen omdat zij daar hun familieleden
hebben opgezocht of nog opzoeken die daar werden
of worden verpleegd.
Tot 1963 werd het huis geleid door de familie Rog-
Iiair. Mevrouw Roghair, die al enkele jaren op De
Welime verblijft, komt nog wel eens op bezoek in
de voor haar zo vertrouwde omgeving. Vanaf l ja-
n u a r i l ! ) ( > • ' > berust de leiding van de verpleeginrich-
ting in de handen van de heer en mevrouw Ottens,
die samen met een aantal enthousiaste medewerkers
en medewerksters een belangrijke uitbreiding van
de bestaande kapacitcit hebben weten te realiseren.
Ondanks deze uitbreidingen tracht men nog steeds
zo veel mogelijk het huiselijk karter van de instel-
ling te handhaven en aan elke patiënt persoonlijke
aandacht te blijven geven.
Eerst heeft men er voor gezorgd de opnamemoge-
1 ij k heden van Het Enzerinck maximaal te benutten.
In 1964 kon Villa Nuova worden aangekocht, dat
met veel inzet geschikt werd gemaakt voor de ver-
pleging. De houten serre aan de voor- en oostzijde
weid in het j a a r 1906 gclxHiwd. In 1968 werd het
hu i s K l e i n Knzerinck gekocht, terwijl in 1969-70 'n
geheel nieuw gedeelte bij Villa Nuova werd aange-
bouwd. In 1970 werd bovendien het bestaande ge-
deelte van d i t hu i s vol Ledig gerestaureerd en zo veel
mogelijk aangepast aan de nieuwbouw.
Er worden op dit moment in de drie huizen onge-
veer 120 mensen verzorgd en verpleegd met /eer ver-
schi l lende ziektebeelden en variërend in de leeftijd
van 27 tot 97 jaar . Er z i jn 28 bewoners beneden 65
jaar en 11 die reeds ouder z i jn dan 90 jaa r . Naast
de 3 dames die reeds 25 jaar in Het Enzerinck wor-
den gehuisvest z i j n ei 1-1 patiënten die daar langer
d: in 10 j aa r z i j n verzorgd.
Voor de verzorging, y.owel overdag als 's nachts , zijn
75 personeelsleden in d iens t , die voor een zeer groot
gedeelte een opleiding hebben genoten, welke spe-
ciaa l is gericht op de verzorging van de oudere
mens. Dat deze opleiding door de inr ich t ing wordt
bekostigd en begeleid heelt, heeft er toe medege-
werkt dat er in de afgelopen jaren zeer weinig i
moeilijkheden z i j n geweest bij het aantrekken van
personeel. Dit komt voor een zeer groot gedeelte
uit ons dorp en voor het overige uit de onmiddel-
l i j k e omgeving. Dit geldt Irouwens ook voor de be-
woners die of u i t de/e omgeving afkomstig z i jn of
hier hun naaste familie hebben wonen.
De kosten van de verpleging welke dit jaar plm.
ƒ 65,— per dag bedragen, welke prijs is goedgekeurd
door het College van Geputeerde Staten van Gel-
derland, komen voor het allergrootste gedeelte ten
laste van de Algeme Wet Bijzondere Ziektekosten.
In deze gevallen moet door de verpleegden een bij-
drage in de kosten worden betaald welke gelijk is
aan ongeveer tweederde gedeelte van hun AOW-
uitkering.
In de overige gevallen worden de verpleegkosten
vergoed door cle Gemeentelijke Sociale Diensten op
grond van de bepalingen van de Algemene Bij-
standswet. De contacten met deze Diensten zijn be-
langr i jk minder intensief geworden door de invoe-
ring van de AWBZ, maar zi jn wat betreft de opna-
me aanvragen, nog steeds prettig. Ook met de Psy-
chiatrische Inrichtingen in de omgeving en met de
Ziekenhuizen wordt op zeer goede wijze samenge-
werkt, hetgeen van groot belang is voor het kun-
nen consulteren van specialisten en het kunnen be-
nutten van de technische apparatuur. De bewoners
kunnen gebruik maken van de diensten van een
fysiotherapeut, terwijl een arts in vaste dienst van
de inrichting is.
Er zijn nog zeer veel idealen en plannen, om te ko-
men tot een inrichting waar een optimale verzor-

ging van de patiënten kan worden geboden. In hoe-
verre deze kunnen worden verwezenlijkt hangt af
van de medewerking van de Provinciale- en Rijks-
overheid. Van het gemeentebestuur is tot op heden
alle medewerking ondervonden.
Voor een groot gedeelte van de bewoners is een uit-
stapje per bus of per boot een gebeurtenis waar men
eerst enige tijd met plezier naar toe leeft en waar
men na afloop nog geruime tijd van na geniet. Al
deze zaken moeten echter ruim van te voren wor-
den georganiseerd en dan kwam het regelmatig zo
uit dat de weersomstandigheden niet bepaald aan-
trekkelijk waren voor een uitstapje. Toen is de ge-
dachte ontstaan of het niet mogelijk zou zijn een
kleine autobus voor de bewoners aan te schaffen,
zodat onmiddellijk zou kunnen worden geprofiteerd
van gunstige weersomstandigheden voor het maken
van een uitstapje. Bovendien zou zo'n busje kun-
nen dienen voor het vervoer van de minder-valide

bewoners naar ontspanningsavonden in het dorp en
de naaste omgeving, naar het zwembad enz. Voor
deze groep is het moeten gebruik maken van een
personenauto vaak een zeer moeilijke opgave.
De dag van de verpleging biedt de mogelijkheid be-
paalde aktiviteiten te organiseren om de wensen
van de bewoners op dit gebied te kunnen vervullen.
Van de zijde van Het Enzerinck wordt er alles aan
gedaan om de eerste viering van de dag van de ver-
pleging tot een succes te maken, alle medewerken-
den van jong tot oud en de direktie zijn reeds enige
t i j d vol enthousiasme bezig met het treffen van de
noodzakelijke voorbereidingen.
Er wordt gerekend op de belangstelling en mede-
werking van onze dorpsgemeenschap om deze dag
tot 'n succes te maken voor de bewoners van de ver-
pleeginrichting. Voor de opgave van de geplande
aktiviteiten wordt verwezen naar de in dit blad ge-
plaatste advertentie.

De drie zilveren jubilaressen

Voor een drietal dames was of wordt het in de loop
van dit j a a r vijf en twintig jaar geleden dat zij in
Het Enzerinck werden opgenomen. Omdat zij na
zoveel jaren nog steeds tevreden zijn met de hun ge-
boden verzorging is er reden dit feestelijk te vieren,
hetgeen, behalve door een serenade van de muziek-
vereniging in de middag van 10 mei, uitsluitend in
de kring van bewoners en personeelsleden zal ge-
schieden.
Het mag misschien voor de buitenwereld wat
vreemd schijinen dat de/e dames die toch niet zo
jong meer z i j n bij hun voornamen worden aange-
duid. Toen zij kwamen was dit een normale zaak,
omdat zij de jongsten waren van een merendeels
zeer bejaarde bewonerskring en het is door de zo be-
langrijke huiselijke sfeer in alle huizen zo gebleven
dat zij bij hun voornamen worden aangesproken.
Leentje den Engelse is degene die het langste in de
verpleeginrichting verblijft, eerst op Het Enzerinck
en de laatste jaren in Villa Nuova. Tengevolge van
haar lichamelijke toestand kan zij slechts weinig ak-
tiviteiten ontplooien.
Willemien Scheper die ook eerst in Het Enzerinck

werd verzorgd en later een eigen kamertje in Villa
Nuova ging bewonen kan gelukkig veel meer genie-
ten van de goede dingen in het leven. Zij heeft hciar
radio en kleurentelevisie en heeft het gewoon druk
met allerlei hobbys zoals handwerken, legpuzzels en
kruiswoordpuzzels, de laatste kunnen haar niet
moeilijk genoeg zijn, zodat cryptogrammen haar bij-
zondere aandacht hebben.
Henny Kroes die deze vijf en twintig jaar in Het
Enzerinck heeft doorgebracht, heeft veel andere za-
ken die haar bezighouden. Zij wandelt graag, be-
steedt haar zorgen aan de honden en probeert aller-
lei dingen te doen voor haar medebewoners en de
daar werkzame verzorgsters.

Drie mensen, alle drie verschillend, zullen samen op
10 mei in het middelpunt van de belangstelling
staan. Dat is een belevenis zelfs voor gezonde men-
sen, en dus zeker voor hen, die toch bepaalde din-
gen in hun leven moeten missen. Zelfs de meest toe-
gewijde verzorging en persoonlijke aandacht kan
hierin geen verandering brengen.
Wij wensen hun nog graag veel goede jaren toe.

12 mei
1975
dag

van de
ver-

pleging

9 MEI:
's-Avonds muzikale rondgang met oliebollenverkoop. „Eet uzelf dik en onze bewoners rijk".

10 MEI:
Groot tuinfeest bij Nuova vanaf 10 uur voor de bevolking van Vorden en omstreken.
Bazar: verkoop van door de bewoners vervaardigde artikelen.

Rommelmarkt: het oudste van het oudste voor weggeefprijzen. Oude gramofoonplaten en
pochets.

Theeschenkerij: overheerlijke cake volgens speciaal recept van onze kookster.

Rad van Avontuur: met onze onovertroffen raddraaier en zijn hulpen.

Waarzegster: veel fantasie en zoete leugens voor veel geld. Er is nog veel meer dat u moet
meemaken. ± 14 uur muzikale rondgang met een serenade voor onze zilveren jubilaressen.

12 MEI:
Feest voor onze bewoners. 19.30 uur: een gezellige dansavond bij Frans Smit voor personeels-
leden, ouders van personeelsleden en vrienden van „Het Enzerinck". Kosten ƒ 6,- p. p.
De baten zijn bestemd voor de ontspanning van onze bewoners. Bovenaan hun verlanglijstje
staat een autobusje.

„HET ENZERINCK"

Overweldigende

belangstelling receptie

voetbalvereniging

„Vorden"
Wanneer de voetbalvereniging „Vorden" in de toe-
komst nog meer kampioenschappen in petto heeft,
dan mag serieus worden overwogen om de bestaan-
de akkommodatie uit te breiden.
De receptie die zondagavond werd gehouden, ter
gelegenheid van hè kampioenschap van het eerste
en tweede elftal (het eerste elftal zal nu uitkomen
in de Hoofdklasse) mocht zich n.l. in een zo over-
weldigende belangstelling verheugen dat velen met
een „staanplaatsje" genoegen moesten nemen.
Vele verenigingen gaven akte de precence, waarbij
vanzelfsprekend vele lovende woorden werden ge-
sproken en waarbij cadeaus werden aangeboden die
er niet om liegen. Wiat b.v. te denken van twee
lichtmasten (aangeboden door de fa. Gebr. Barend-
sen) en twee lichtmasten aangeboden door de fa.
Ten Have uit Vorden. „Wij hopeen nu maar dat er
nog een sponsor komt, want wij hebben in totaal
zes lichtmasten nodig," aldus sprak voorzitter F.
Scharrenberg (intussen zijn die zes lichtmasten „bin-
nen" want inmiddels heeft het schildersbedrijf
Uiterweerd ook 2 masten aangeboden) tijdens zijn
dankwoord aan het slot van de receptie. Voor dat
het zover was, waren vele sprekers hem voorgegaan.

VORDEN VERKEERT IN BLOEIPERIODE
De eerste spreker die deze avond het woord voerde
was de burgemeester van Vorden, de heer M. Vun-
derink. „Ik heb tijdens de opening van de gebou-
wen, een paar maanden geleden, al gewezen op de
leamgeest die er bij de voetbalvereniging „Vorden"
heerst. Dat is nu nog weer eens overduidelijk bewe-
zen. Uit alles bl i jkt dat de vereniging in een grote
bloeiperiode verkeert. Wij als gemeentebestuur zijn
daar enorm blij mee.
Waar ik bovendien blij mee ben is het feit dat er bij
„Vorden" zo sportief wordt gespeeld, dit in tegen-
stelling tot een algemeen verschijnsel in de voetbal-
sport, n.l. cle „verruwing", aldus burgemeester Vun-
de r ink , die namens het gemeentebestuur een leren
bal aanlxx>d. Burgemeester Vunderink vertelde te-
vens dat het gemeentebestuur, behalve aan de sport-
/ a : t l . nog aan meer plannen werkt om de sport in
Vorden te stimuleren.

GEEN STUIVER VERDIEND
Namens cle KNVB afcl. Gelderland bood de heer
Frii/cr z i jn gelukwensen aan. Hij noemde voetballen
in de Hoofdklasse, spelen in de eredivisie van de
GVB. Uit hoofde van zijn funktie als voorzitter van
de strafcommissie wees ook hij op de sportiviteit die
er bij „Vorden" heerst. „Wij nebben aan uw vereni-
ging dit seizoen geen stuiver verdiend," zo sprak hij.
De heer W. Kuiper, oud-voorzitter van de vereni-
ging, was ervan overtuigd dat „Vorden" spelers be-
zit, die de vereniging op een nog hoger plan kun-
nen brengen. „Doorstoten naar de KNVB is mijn
devies," aldus de heer Kuiper. De heer J. Koster,
eveneens oud-voorzitter, was verheugd dat het twee-
de elftal in de voetsporen van het eerste is getreden.
Wedstrijdsecretaris J. Jansen, die de dames De
Weerd, Wentink, Hartelman en Mulder, met een
bloemetje vereerde had een gespannen tijd doorge-
maakt . „Als het kampioenschap nog langer was uit-
gebleven, hadden ze mij naar Warnsveld kunnen
brengen!" Hij bood tevens een leren bal aan, als-
mede een geschenk onder couvert, toegezegd door
de voetbalver. „Voorst".

VOOR EEN JAAR BIJGETEKEND
Voorzitter Scharrenberg maakte bekend dat het
kontrakt met trainer De Weerd met een jaar is ver-
lengd. „In de afgelopen vier seizoenen heb ik bij
„Vorden" alles meegemaakt. Een maal degradatie
en twee kampioenschappen op een rij (Vorden l
werd vorig seizoen n.l. ook reeds kampioen). Veel
dank ben ik verschuldigd aan de heer L. Rouwen-
horst, die mij zo voortreffelijk terzijde staat," aldus
sprak tariner De Weerd.
Gelukwensen waren er ook van kantinebaas Wen-
tink die de vereniging een stel „pionnen" aanbood
voor de training.

GOEDE RELATIE VORDEN-ZUTPHEN
De heer M. Wentink, voorzitter van de voetbalver.
„Zutphen" sprak van de goede relaties die er be-
s t a a n tussen de beide verenigingen. „In de Hoofd-
klasse spelen is een geweldige ervaring. Wij gaan nu
naar de KNVB en ik hoop dat u ons zult blijven
volgen," a ldus sprak de heer Wentink die een ge-
schenk oud-er couvert aanbood.
Voor een bijzonder originele felicitatie zorgde de
heer G. Eskes direkteur van de Rabobank te Vor-
den. Hij hield een toespraak in dichtvorm, geïnspi-
reerd op de voetbalgeschiedenis van de vereniging.
„Tevens is het fijn te beseffen wat een vreugde het
voetbalspel de jeugd brengt," aldus de heer Eskes
die eveneens een enveloppe met inhoud aanbood.
De heer Nijkamp, die sprak namens de scheidsrech-
tersvereniging „Zutphen en Omstreken" was ver-
heugd over de wijze waarop de scheidsrechters bi j
„Vorden" altijd worden ontvangen. „U doet veel
voor ons, wij hopen dat we veel voor u mogen doen
op sportieve wijze," aldus de heer Nijkamp, die zijn
woorden ook vergezeld liet gaan van de welbeken-
de enveloppe.
De heer A. J. van Houte, bood namens de afd. za-
terdag van „Vorden" een bedrag van ƒ 50,— aan te
bestemmen voor trainingsmateriiaal. Verder werd
nog een leren bal aangeboden door de heren Vos-
kamp (terreinknecht) en Harmsen.
Voorzitter Scharrenberg besloot met „het is een rijke
lui's wens, pas voorzitter en dan gelijk het eerste en
twee kampioen. Mooier kan het niet."
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Uw warme bakker bakt ze
elke dag vers voor u
op ambachtelijke wijze

TARVO-MOUTBROOD

Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

Bevrijdingsdag

— VLAGGEN
— LAMPIONNEN
— TOETERS
— FEESTHOEDJES

Koorsolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

a.s. vrijdag 2 mei houden wij

GEEN KOOPAVOND
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Telefoon 1750

Soepel jasje
innappalinef 109,

Als je de echte Trend zoekt, Wil je ook alléén de echte.
Dan kijk je eerst even bij de ware Trendmakers: bij ons. Tot ziens...

Herk«« de Trend van t moment-
in de Forrcx-kpllektie.

VORDEN - TEL. (05752) 1381

KITTY
MODEL 'ASTRID'

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 Vorden

Kijk „ERRES"
STAAT VOOR ZEKERHEID
Een Erres wasautomaat met

Twaalf wasprogramma's
Drie aparte wasmiddelbakjes
Autom. waterhoogteregeling
Centrifuges uitschakelbaar
Deur, drd^ptook en motor-
beveiliging
Draairitme past zich aan
Spoelstop bij fijne was
Thermische besturing
Geschikt fllr inbouw
Eenvoudigffoediening

5E PRIJS
nu tijdelijk van 949,- voor 749r-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)
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R.K. Stichting

ST, ANTONIUSSCHOLEN
Vorden-Kranenburg

nodigt hierbij alle belangstellenden
uit voor een

KENNISMAKINGAVOND
met het NIEUWE SCHOOLHOOFD
de heer Overmars

op maandag 12 mei 1975 in zaal
Bloemendaal, aanv. 20.00 uur.

Vorden

U weet niet wat u moeder
moet geven ?

Laat u dan door ons
adviseren

Keus uit veel

PRAKTISCHE EN
NUTTIGE
GESCHENKEN

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

„speciaal

Effen
overhemden
in 6 modetinten

polyester/katoen

speciale prijs

2 stuks

13,90
25,-

textiel en modo
r-v/chooldermcin
•••̂ ^ .-dHm.tim MOC7 vonk»

GEMEENTE VORDEN
A. De Burgemeester van Vorden maakt be-
kend, dat de Raad dezer gemeente in zijn ver-
gadering van 29 april 1975 heeft besloten dat
betreffende de percelen Ka pel weg 3 (kad. sek-
tie C nr. 1252), Ruurloseweg nabij perceel 49
(kad. sektie B nr. 2012) en de Joostinkweg
(kad. sektie L nr. 96 (ged.)) een wijziging van
het bestemmingsplan Buitengebied 1970 wordt
voorbereid.
Het voorbereidingsbesluit dat in werking
treedt op l'mei a.s. en de betreffende situatie-
tekeningen liggen vanaf l mei 1975 voor een
ieder ter gemeentesecretarie ter inzage.
Vorden, l mei 1975.

De burgemeester.

B. Burgemeester en Wethouders van Vorden
maken bekend dat:

a. zij - ex artikel 19 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening - voornemens zijn vrijstel-
ling te verlenen van de betreffende bepa-
lingen van het bestemmingsplan Buiten-
gebied 1970:

1. aan de h-eer H. W. J. van 't Lam, Vor-
denseweg 6, te Lochem, voor de ver-
bouw van zijn boerderij aan de Kapel-
weg nr. 3 tot burgerwoning;

2. aan de heer H. J. Velhorst, Keijenborg-
seweg 3, te Zelhem, voor de bouw van
een woonhuis aan de Ruurloseweg;

3. aan de PGEM te Arnhem voor de bouw
van een transformatorhuisje aan de
Joostinkweg te Vorden;

b. de op het onder a. bedoelde voornemen
betrekking h-ebbende bouw- en situatiete-
keningen vanaf l mei tot en met 14 mei
1975 voor een ieder ter gemeentesecretarie
ter inzage liggen, gedurende welke termijn
belanghebbenden schriftelijk bezwaren
kunnen indienen bij burgemeester en wet-
houders.

Vorden, l mei 1975

Burgemeester en Wethouders
van Vorden,

w.g. mr. M. Vunderink,
burgemeester.

w.g. J. Drijf hou t, secretaris.

VOOR MOEDER

PRACHTIGE
TUINSTOELEN
altijd een welkom geschenk

Zie ook onze speciale
aanbiedingen

Gebr. Barendsen
Zutphenseweg - Vorden

Wij zijn

G E S L O T E N
wegens vakantie vanaf
maandag 5 mei tot en met
zaterdag 10 mei.

). W, HARTMAN
BAKKERIJ
Ruurloseweg 34 - Vorden



Blij en dankbaar zijn wij
met de geboorte van ons
dochtertje en zusje

SUZAN

Harry en
Henny Sueters

Angelique
Mark
Astrid

Vorden, 25 april 1975
Ruurloseweg 91

Met grote blijdschap ge-
ven wij u kennis van de
geboorte van ons dochter-
tje

PAMELA

Bert en
Truus Brandenbarg

Vorden, 26 april 1975
Insulindelaan 15

Op vrijdag 9 mei a.s.
hoopt •

OPA VOSKAMP

zijn 90ste verjaardag te
vieren.

Vorden, „De Voskuil"
Schu ttestraat 10

Gelegenheid tot felicite-
ren 's avonds van 19.30 tot
22.00 uur in „Het Wapen
van Vorden" (F. P. Smit).

Hartelijk dank voor uw
vele blijken van medele-
ven bij het overlijden van
onze lieve man, vader en
opa

Albert Rossel

Uit aller naam:
J. Rossel-Bannink

Vorden, mei 1975
M ij land weg 2

AFWEZIG

N. J. EDENS
Tandarts

van 5 mei t/m 11 mei

Voor spoedgevallen:
Tandarts
W. F. Haccou,

Pr. Bernhardweg 3
Spreekuur di., wo.
en vr. 9.00-9.30 uur
en di. en vr. 13.30-
14.00 uur

Gevonden: beursje met
inh. Tegen adv.kosten
terug te bek. na 3 uur.
Mej. L. Heuveling, Ruur-
loseweg 75, Vorden.

Te koop: 25 dennen rik-
posten, melkkarretje en
een rond en vierkant ta-
feltje. A. F. J. Waarle,
Stationsweg 14, Vorden.

Te koop: jonge konijnen.
A. Smallegoor, De Haar
26, Vorden.

Te koop: g.o.h. bromfiets
merk Batavus-Puch.
Dr. C. Lulofsweg 10.

Te koop: kind er ledikant-
je, reiswieg, wandelwa-
gen, kinderstoel. J. van
Houte, Nieuwstad 25,
Vorden.

Wegens verhuizing: nieu-
we grote, nog niet ge-
bruikte vaatmachine
(Zanker); elektr. r aam-
ventilator en sapcentrifu-
ge (Moulinex). Telefoon
05752-2194.

Te koop: g.o.h. bromfiets
merk Sparta. I. B. M.
Helmink, Schaittes.tr. 15,
Vorden. Alleen donder-
dagsavonds.

Te koop: g.o.h. bromfiets
„Flandria". P. Vlogman,
Strodijk 3, Vorden.

Te koop: grote verse
eieren, 13 cent en kippen.
Bolwieder, Heiderbooms-
dijk 2, Linde, tel. 6685.

Te koop: perkplanten
o.a. Geraniums, Salvia's,
Afrikanen, Petunia's,
Agratums, Lobeiia's enz.
Zaterdag 10 mei van 9 tot
12 uur. Huidnk, Ruurlo-
>eweg 60, Vorden. Fust
meebrengen.

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

PIJPROKEN
MANNENWERK!

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tri. 1553

W,IM ARFMAN

en

MIRIAM GEERTS

delen u mede dat zij gaan trouwen op
woensdag 7 mei 1975, om 2 uur in het
gemeen Deli u is te Varsseveld.

Om half 3 zal ons huwelijk ingezegend
worden in de Adventkerk te Varsseveld
door ds. J. C. Krajenbrink en pastoor
Th. C. A. A. M. van Rijckevorsel.

april 1975
Vorden, Wliklenboröhseweg 21
Ulft, Singel 7

Receptie: half 5 - half 6 in „De Ploeg"
te Varsseveld.

Wij gaan wonen in Varsseveld,
Burg. v. Tuyllsitraat 17

1950 1975

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

Op zaterdag 3 mei a.s. bestaat onze ver-
eniging 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 bestuursjubi-
leum vieren.

Het Bestuur

Heden ging plotseling van ons heen onze lieve
zorgzame vrouw, moeder, behuwd-, groot- en
overgrootmoeder

JANNA HENDRIKA WOLTERS-
GROOT JEBBINK

echtgenote van G. Wokers

in de leeftijd van 68 jaar.

Wij zijn haar veel dank verschuldigd.

Vorden: G. Wolters
H. Gotink-Wolters
A. C. Gotink
G. iWblters
M. G. Wolters-

Ruesink
Ruurlo: Henny en Marinus

Roermond: Gerda • Geert
Bryan en Ivo

Vorden: Absie en Bert

Vorden, 26 april 1975
Lankampweg 3

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Geheel onverwacht ging heden van ons heen
onze lieve zuster, schoonzuster en tante

JETJE WEULEN KRANENBARG

in de ouderdom van 69 jaar.

G. Weulen Kranenbarg
M. A. Weulen Kranenbarg-

Pasman
Nichten en neven

Vorden, 25 april 1975
Enkweg l

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op
dinsdag 29 april op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden.

Heden overleed te Vorden, geheel onverwacht,
ons geacht familielid, mejuffrouw

J. WEULEN KRANENBARG

in de ouderdom van 69 jaren.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden: Wed. Pasman-
Klein Bleumink

Fam. A. J. Pasman-
Straatman

Vorden, 25 april 1975

Uw vakman-bloemist

Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijker ma n
Zutphenneweg U . Yorttan - Telefoon 08732.1334

SU\APCOMFORT
droom In blank eiken!
Laagbelijnd slaapkamerinterieur dat aan hoge eisen voldoet.

Blank eiken gecombineerd
met bruin laqué.

Linnenkast, 3-deurs

Voor goed

wooncomfort

Ledikant 140x190/200

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
ÉN PARTIJEN

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Is uw kind daar ook bij ? ? ?
Kom anders eens bij ons langs !!!

Wij verkopen
mooie verlichting en luxe huishoudelijke
apparaten die moeders een beetje in de
watten leggen.
En is dat niet precies wat je op Moederdag
graag doet!

ELEKTRO TECHNISCH INSTALLATIEBURO

Dekker
Vorden - Zutphensew. 8 - Tel. 05752-2122

aanleg - onderhoud elektrische installaties

WULLINK
Vooraan in schoenenmode
Dorpsstraat 4 — Vorden

WEEKENDAANBIEDING

T-shirts
dames- en herenmaten
diverse kleuren

8,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Al is het zwembad nog niet
open,
toch maar vast een

ZWEMBROEK KOPEN!
Enorme sortering in:

ZWEMBROEKEN
in hippe kleuren
ZWEMVLIEZEN
ZWEMBANDEN
ARMMANCHETTEN
DUIKBRILLEN

WAPEN- EN SPORTHANDEL

steedi doeltnffendl

üutphcnaeweg . Vorden - Tel. 1272

kostuums voor alle "mode-gezindten"!
Bent u alternatief gezind ?

, Kom naar ons en u krijgt volledig uw zin.
BenTti daarentegen"klassiek"gezind ? Dan krijgt ook ü uw zin.

Wij hebben kostuums voor "alle mode-gezindten" l

textiel en mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vorden



JANSE UPERMA

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting!

IKEURSLAGER
'n goeie slager

De gehele
week:

Dinsdag:
vlugklaardag

Woensdag:

RIBLAPPEN
FRINCANDEAU
OSSESTAART
VERSE WORST
RUNDER GEHAKT
TARTAAR
GEHAKTDAG

500 gram

VARKENS
500 gram

500 gram

FIJNE
500 gram

MAGER
500 gram

3 stuks ..

500 gram

1000 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakeri j!

GEKOOKTE HAM
150 gram

TONGEWORST
150 gram

ZURE ZULT
150 gram

HEERLIJKE LEVERWORST
250 gram

UIT ONZE BROODBOETIEK
KRENTENSTOET „ 129
HARDE BOODJES ,„ 89
VAN ONZE BANKETBAKKER
ABRIKOZEN ROOMVLA ™ 298
4 GEVULDE KOEKEN ,00, d. „.„„„,„,.„ 179

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
SINAASAPPELS
GOLDEN DELICiOUS
CITROENEN
SP'NAZI^
RODE KOOL
GESN. KMLRAAP
Dinsdag:

RABARBER

ca 2 kilo valencia late

ca 2 kilo

netje a 4 stuks

kilo nu

gesneden, 500 gram .

500 gram

kilo

6 stuks

VIVO PILS
krat a 24 flesjes
nu 750

UNOX GROENTESOEP
blik van 135 voor

VIVO ZAKDOEKJES
pak 6 x 1 0 stuks

PRODENT TANDPASTA
groot 3 tubes

EXOTA
framb. - citroen - champagepils
per fles normaal 80 nu bij ons .

„ANGELIQUE" HAARLAK
bus van 334 voor

NASI OF BAMI
1 liter blik Suzi-Wang

BETUWE EENDRANK
tomaat, bij ons per fles van 208 voor

REMIA DEX
pakje van 70 voor

WEENSE WORSTJES
Unox per blikje

BENCO
grote pot a 400 gram van 375 voor ...

SNELKOOK RIJST
Oryza pak a 400 gram voor

CALVE SLASLANK
3/4 fles

UIT ONZE ZUIVEL

VANILLE VLA
MAGERE
1 liter pak

UIT ONZE DIEPVRIES

SPINAZIE
GROKO
pak 600 gram voor

STROOPWAFELS
pak GECO

VERKADE BESCHUIT
2 rol normaal 154 nu

VIVO JOS D'ORANGE
fles voor

VIVO LANDWIJN
wit - rood van 345 voor

VIVO KORREL OPLOSKOFFIE
grote pot a 200 gram van 485 voor

298
395

FAKT
koffer
nu

Alleen deze week nog
PRO-DIXAN
groot vat voor ,

ADVOCAAT
fles 0,6 liter ,

2195
498

79
Groente- en vleesaanbiedingen geldig t/m 10 mei

RAAK SINAS
liter nu

Grote pift%«H \J %W •
stir DiiIMETOPDRUK
»IIU JQ ALLEEN BIJ ONS

•̂ ^ ^VH H 225 1mmmm^J
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RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

BRIEVENBUSSEN IN HET
BUITENGEBIED DOORN
IN HET OOG VAN
VORDENSE GEMEENTERAAD

Tijdens de dinsdagavond gehouden raadsvergade-
ring van de gemeente Vorden kwam. ter sprake wel-
ke lijn gevolgd moet worden bij moties in het alge-
meen en moties die door andere gemeenten aan de
raad van Vorden worden voorgelegd.
De heer A. Ploeger (PvdA) was van mening dat lang
niet alle moties voor behandeling vatbaar zijn.
„Laat b.v. gemeentewerken beoordelen welke mo-
ties in de raad moeten komen." De heer J. W. M.
Gerritsen (Vordens Belang) toonde zich tegenstan-
der van moties in welke vorm dan ook. „Men kan
natuurlijk wel een motie „ombouwen" tot 'n raads-
voorstel," zo luidde zijn zienswijze.
Mr. R. A. v. d. Wall Bake (VVD) was het eens met
de l i jn die tot nu toe gevolgd is. De h-eer J. F. Geer-
ken (CDA) verzocht de raad zich wel te scharen
a< hter de motie van de gemeente Warnsveld betref-
fende de door de PTT geplaatste brievenbussen.
„Vorden heeft een groot buitengebied. Sommige
mensen moeten wel 800 meter lopen alvorens ze bij
de brievenbus zijn. Ik vind dit zeer onrechtvaardig,"
aldus sprak de heer Geerken.
Wethouders G. J. Baiinink (CDA) was het roerend
met de heer Geerken eens. „De service van de PTT
wordt steeds minder. Ik heb mijn bedenkingen te-
gen deze gang van zaken. De beste oplossing is: bus-
sen inpakken en wegwezen," aldus de heer Bannink.
Op voorstel van de heren Geerken, Gerritsen en v.
d. Wall Bake zullen B. en W. een brief schrijven
aan de Ver. van Ned. Gemeenten, waarin de ziens-
wijze van de raad naar voren wordt gebracht. Te-
vens zegde burgemeester Vunderink toe dat kontakt
zal worden opgenomen met de direkteur van de
PTT te Vorden, waarbij ter sprake zal komen de af-
stand van de boerderij naar de bus, het landschaps-
an tsi er i ngselement en de ondoelmatigheid van de
brievenbussen.

VORDENSE RAAD MEENT:
„ZELFWERKZAAMHEID VERENIGINGEN

VOORAL STIMULEREN"
Het voorstel van B. en W. betreffende de wijziging
van de subsidieverordening bracht heel wat tongen
in beroering. Over het algemeen was de raad het
wel eens met deze wijziging en er zelfs blij mee.
Waar sommige raadsleden het moeilijk mee hadden
was o.a. het probleem of je nu wel of niet moet fi-
nancieren in de tekorten van verenigingen.
„Dit is en blijft altijd een moeilijke zaak. Het moet
door B. en W. met beleid en verstand worden ge-
hanteerd," zo sprak de heer v. d. Wall Bake (VVD).
B. en W. zouden graag zien dat artikel 5 met de vol-
gende zin wordt aangevuld: „Bij de vaststelling van
het tekort kunnen B. en W. inkomsten, verkregen
uit bazaars, het ophalen van oud papier en andere
naar hun oordeeel verkregen inkomsten uit de zelf-
werkzaamheid van de organisatie geheel of gedeelte-
lijk buiten beschouwing laten".
De heer J. W. Gerritsen (Vordens Belang) vond het
ronduit teleurstellen dat B. en W. de zelfwerk-
zaamheid van de verenigingen buiten beschouwing
laten. „Een subsidie behoort de 'aktiviteiten juist te

stimuleren. Zelfwerkzaamheid moet beloond wor-
den," zo sprak hij.
Burgemeester Vunderink was het met de opmerking
van de heer Gerritsen eens dat zelfwerkzaamheid
gestimuleerd moet worden. „Het lijkt mij alleen on-
wenselijk te financieren in tekorten die er niet zijn.
De raad dient het college de vrijheid te laten dit ge-
val voor geval te bekijken," zo meende de voorzitter.
Wethouder Bannink (CDA) was van mening dat de
verenigingen met deze subsidie goed weg komen.
„Bovendien is de subsidie gekoppeld aan de contri-
buties." De heer J. F. Geerken (CDA) viel zijn wet-
houder bij. „Ik vind het een elijke verdeling. Het is
een goede gedachtengang van B. en W. dat naar-
mate de verenigingen meer leden hebben, ze ook
meer subsidie krijgen."
De fraktie van de PvdA liet heel wat andere gelui-
den horen. De heer D. Krol verweet B. en W. dat er
vooraf geen overleg is gepleegd met de raad. Ook de
sportraad is er niet in gekend. Bovendien ontbreken
de basisgegevens bij de nieuwe raadsleden," aldus
de heer Krol.
„Juist één van de taken van de sportraad is sugges-
ties in te dienen over subsidievoorstellen," aldus de
heer Bosch, die zich bij de opmerking van de heer
Gerritsen aansloot, dat de voorgestelde wijziging
geen enkel effekt heeft voor de sportverenigingen.
Burgemeester Vunderink deelde mede dat B. en W.
zich momenteel nog beraden over een eventuele uit-
breiding van de werkingssfeer (Jong Gelre?, zo
vroeg de heer Tjoonk) van de onderhavige verorde-
ning. O.a. zal de commissie voor financiën nog met
suggesties komen.
Bosch: „We moeten deze subsidieverordening in
veel ruimer verband zien." De idee van hem het
voorstel aan te houden, zodat met de sportraad kan
worden gesproken, kontakten met verenigingen kan
worden opgenomen, alsmede de suggesties van de
commissie van financiën verwerkt kunnen worden,
werd door de raad gesteund.

MOET DE „MOLENWIJK" MEE BETALEN
AAN ANTENNESYSTEEM PLAN

BRINKERHOF?
Plan Brinkerhof zal worden aangesloten op een cen-
traal antennesysteem. Kosten ƒ31.110,— excl. b.t.w.
Voorts zal de installatie in de Molenwijk worden
uitgebreid. Kosten ƒ 16.400,— excl. b.t.w. (Volgens
B. en W. is de uitbreiding var^de bestaande instal-
latie in de Molenwijk noodzal^Bk voor de toekom-
stige uitbreiding in het planonderdeel „Hoetink-
hol").
De heer A. Ploeger (PvdA) lag het allemaal bijzon-
der zwaar op de maag. „WanAj» zo merkte hij op,
„de bewoners van de Molen\^P hebben toch niet
om deze uitbreiding gevraagd. En is het financieel
eerlijk dat de kosten van deze installatie ook worden
omgeslagen op de bewoners van de Molenwijk?" zo
vroeg hij.
„Ik vind het wel eerlijk, het betreft hier een achter-
stallige voorziening," aldus reageerde wethouder
Bannink. De heer Ploeger vond het maar onredelijk

dat de raad een oordeel moet geven over een mate-
rie waarvan men de achtergronden niet weet. Deze

'mening spuide hi j , nadat wethouder Bannink erop
had gewezen dat de opdracht voor het aanleggen
van het antennesysteem voor l mei moet worden ge-
geven, anders wordt het 8 procent duurder. „En de
raad draagt dan wel de verantwoordelijkheid, wan-
neer alles duurder wordt."

Op grond van deze prijsverhoging besloot de raad
uiteindelijk dan toch maar het voorstel van B. en
W. te ondersteunen met die restriktie, dat B. en W.
zullen bekijken of de kostenverdeling billijk is. Bur-
gemeester Vunderink verzuchtte tenslotte: „Ik hoop
dat de commissie van financiën in het vervolg der-
gelijke voorstellen net zo goed zal bekijken als de
heer Ploeger." Het gelaat van de heer Ploeger ver-
ried duidelijk dat hij zich dit kompliment heerlijk
liet smaken.
Overigens één opmerking mogen we u niet onthou-
den. Tijdens de discussies stelde de heer H. Tjoonk
(WD) 'voor: „laten we de antennes weghalen,'
waarop de heer W. A. Kok (CDA) reageerde met de
opmerking: „u laat bij de koeien de uiers toch ook
niet weg!"

TOREN NED. HERVORMDE KERK
WORDT VERLICHT

Burgemeester Vunderink deelde mede dat van de
VVV een verzoek was binnengekomen gelden be-
schikbaar te stellen zodat de toren van de Hervorm-
de Kerk gedurende vier maanden (in de zomer) ver-
licht zal kunnen worden. De kosten van een derge-
lijke verlichtingsinstallatie bedragen ƒ 12.000,— waar
nog eens ƒ 2300,— per jaar bijkomt voor onderhoud
etc.
Er is echter ook nog een mogelijkheid de lichtin-
s t a l l a t i e te huren. De totale kosten hiervan komen
op p lm. ƒ 1500,—. Tot dit laatste besloot de raad
mede i.v.m. het monumenten] aar. „We moeten dit
meer zien als een beloning van alle aktiviteiten die
de VVV jaarlijks onderneemt," zo meende de heer
Kok.

De heren Gerritsen en v. d. Wall Bake adviseerden
B. en W. toch wel zeer voorzichtig te zijn met der-
gelijke investeringen. Er zijn nog wel urgentere za-
ken zo meenden zij.

De heer Gerritsen kreeg voo^^van B. en W. te ho-
ren dat de raad eind mei (^Beleidsnota kan ver-
wach ten met een totaalvisie voor alle komende in-

ingen. ..Langer uitstel kan wat betreft de I in-
denseweg beslist niet," aldus de heer Gerritsen. De
heer v. d. Wall Bake adviseej^ B. en W. nu alvast
wat aan de bermen te doen,^pgeen zal geschieden.
De raad van Vorden nam deze avond vervolgens nog
een aantal voorbereidingsbesluiten, de verordening
geldelijke steun bewoners bij woningverebetering,
krotontruiming en doorstroming werd gewijzigd;
aanschaf kaartenlift voor het bevolkingsregister, ter-
wijl de subsidieregeling voor herstel en vernieuwing
van rieten daken werd vastgesteld.

Bevrijdingsfeesten
op 5 mei
Over de feesten op 5 mei hebben we van de orga-
nisatoren nog het volgende vernomen. De feesten
op Het Wiemelink worden gehouden voor de jeugd
van Vorden en komen ook tot stand met de mede-
werking van een groot deel van Vordense jeugd.

De kleuterkermis voor de kinderen van de kleuter-
scholen wordt opgezet en geëxploiteerd door de
jeugdsoos „Vorden" en aan de spelen voor de kin-
deren van 6-12 jaar dragen vele jeugdige leden van
de sportverenigingen hun steentje bij. Over de gang
van zaken bij de spelen voor de lagere schooljeugd
zijn de jongens en meisjes al ingelicht, maar wellicht
is het voor de toeschouwers ook wel leuk om te we-
ten wat er zoal gebeurt op de grasvelden.

De spelen worden door groepen van 15 kinderen
gespeeld. Na ieder spel wordt een periode gerust,
/odat iedereen de gehele morgen bezig is. De groe-
pen /.ijn samengesteld uit d-e leerlingen van alle
scholen, zodat de groep, in de drie uren dat de spe-
len duren, elkaar moet leren kennen, steunen en
aanmoedigen om een goed resultaat te kunnen be-
halen. De groepen die als Ie, 2e of 3e eindigt kri j -
gen voor ieder lid van de groep en beloning.

De spelen die 's middags worden gehouden, zijn
voor de oudere jeugd en dan rekenen de organisa-
toren erg ruim aan de bovenkant. Alleen wanneer
de deelnemers de leeftijd van 80 jaar naderen kun-
nen er bezwaren zi jn! Over de 2e spelen nog de vol-
gende informatie. Bij de aanvang van het spel kan
men zich opgeven

Voor de duwkar moet men dat doen met een ploeg
van 6 man. De ploeg die de auto het verst kan du-
wen, verdient een aantrekkelijke geldprijs. Voor de
overige spelen zijn andere beloningen beschikbaar.
Een verzoek aan de bewoners van Het Wiemelink:
„Wilt u uw auto niet parkeren op de straat en de
parkeerhavens langs de gazons?"

Een tweede verzoek aan iedereen. Wilt u meehelpen
met leiding van spellen of met begeleiding van groe-
pen dan even een telefoontje aan A. R. Sikkens, tel.
1926, of 's morgens 5 mei om 8.30 uur op het speel-
terrein.

Bar-bodega 't Pantoffeltje
niet geopend maar „gedoopt"

Interieur van „'t Pantoffeltje"

De officiële opening van de bar-bodega „'t Pantof-
feltje" is voor eigenaar N. van Goethem niet onop-
gemerkt voorbijgegaan. Vele honderden belangstel-
lenden (het juiste aantal is alleen bekend bij de
heer W. Bielderman) kwamen vrijdag een kijkje ne-
men.

Eenmaal binnengekomen waren de bezoekers niet
meer „weg te slaan". Geen wonder want het natje
en het droogje volgden elkaar in een dusdanig tem-
po op dat van „noar huus toe gaon" geen sprake

meer was. Aan de wens van de heer van Goethem,
die van te voren hoopte op een grote invasie men
sen, is dan ook blijkbaar graag door de Vordense
bevolking voldaan.

Dat de gezelligheid temidden van vele bloemstuk-
ken en fruitmanden urenlang hoogtij vierde behoeft
geen nader betoog. Tussen twee haakjes, de bijzon-
der smaakvolle ingerichte bar is beslist een aanwinst
voor Vorden en de moeite van een bezoek stellig
waard.

Mededelingen
van de redaktie
In verband met Nationale Feestdag (5 mei) en
Hemelvaartsdag (8 mei) wordt in deze week
GEEN Contact gedrukt.
Dit geldt Toor 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.

Bibliotheek Vorden
Gedurende de maand mei zal in de Vordense biblio-
theek een tentoonstelling te bezichtigen zijn van re-
prodiiikties van bekende en minder bekende schil-
derijen waarop het boek centraal staat.

Er zijn schilders van de middeleeuwen tot en met
de moderne tijd vertegenwoordigd zoals Dürer, Van
der Goes, Van Gogh en Picasso. Deze tentoonstel-
ling wordt ingericht op de bovengalerij van de bi-
bliotheek. Hierbij aansluitend zal er tevens een
boekententoonstelling van boeken over schilder-
kunst zijn.

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

Mei:
l Bejaardenkring, gebouw achter de Geref.

Kerk, 13.45 uur
3 Receptie 25-jarig jubileum De Graaf-

schaprijders
6 Lezing Hom. Ver. in gebouw Irene, Aal-

ten
10 Reünie en
11 Rondrit KNMV-VAMC De Graafschap-

rijders
13 Herv. Vrouwengroep Linde
1.5 Bejaardenkring, reisje, vertrek 13.00 uur

van het Marktplein
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 bejaardenmiddag, Teugcentrum

14.30 uur
31 Uitvoering Nutsblokfluit en Melodika in

het Jeugdcentrum

Juni:
4 KPO reisje naar Oosterhout (N.-Br).
7 Kegelavond Buurtver. Delden
7 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag

11 Avondvierdaagse
12 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 uur
12 Avondvierdaagse
13 Avondvierdaagse
14 Avondvierdaagse
14 Voetbaltoernooi v.v. Vorden afd. zaterdag

Juli:
4 Volksfeest Delden
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.



Warnsvelder Berendijk
schutterskoning te Vorden
De festiviteiten op Koninginnedag in Vorden be-
gonnen woensdagmorgen met een samenkomst van
de kinderen van de lagere scholen. Zij werden toe-
gesproken door burgemeester M. Vunderink.
De schoolkinderen van 11 t.m. 14 jaar konden, even-
als de ouderen meedoen aan een oriënteringsrit per
fiets. De eerste prijswinnaars(essen) waren: meisjes
11 jaar: Ina Broekgaarden; meisjes 12 jaar: Elly
Bultman; meisjes 13-14 jaar: W. Groot Enzerink.
Jongens 11 jaar: Huub Marlens; jongens 12 jaar:
Rolf Tuin; jongens 13-14 jaar: Peter v. d. Berg; 15
jaar en ouder: Hendrükjan Beernink.
De kinderen van de kleuterscholen en van de eerste
drie klassen van de lagere scholen waren intussen
naar de feesttent achter zaal Smit getogen waar een
poppenkastvoorstelling werd gegeven.
Bij het vogelschieten ging de hoofdprijs naar de

heer Berendijk uit Warnsveld, terwijl mevr. Beren-
dijk-Knotters tot koningin werd gekroond.
Bij het buksschieten (pers. baan) ging de eerste prijs
naar de heer A. Wentink. Bij de vrije baan werd J.
Bosman winnaar. Het ringsteken per dogcar werd
gewonnen door mevrouw Norde. Het ringsteken per
motor met zijspan werd gewonnen door H. Bogchel-
man. Bij de jeugd door Marieke van Burg. Het
ringsteken per motor (solo) werd gewonnen door G.
Meutstege en bij de jeugd door G. W- Waal.

Voor de Vordense jeugd was er in zaal Bakker 's
middags een discoshow m.m.v. de mobiele drive-in
discotheeek van de stichting Jeeugdsociëteit „Vor-
den". Woensdagavond werd deze show voortgezet.
De beide plaatselijke muziekkorpsen strooiden deze
dag kwistig met muzikale noten.

Jaarvergadering
Tijdens de voorjaarsvergadering die de voetbalver
eniging „Vorden" maandagavond hield in de kanti
ne op het gemeentelijk park, werd afscheid geno
men van de bestuursleden Joh. Pardijs en H. Har-
telman.
„Wij betreuren het zeer dat beide heren hebben be-
sloten er een punt achter te zetten, omdat zij in de
afgelopen vijf jaren ontzettend veel werk voor ons
hebben- verricht," aldus sprak voorzitter F. Schar
renberg. Hij deelde mede dat het afscheid nemen
binnenkort tijdens een bestuursvergadering, waarbr
ook de dames van beide heren aanwezig zullen zijn
nog eens dunnetjes zal worden overgedaan. Het be
stuur zal dan tevens als blijk van waardering een
passend cadeau aanbieden. De opengevallen plaat
sen zullen worden ingenomen door de heren D. Bes
selink en H. Schouten.
De heer Scharrenberg die voorts een overzicht gai
over de resultten die zijn behaald in het afgelopen
seizoen, deelde mede dat de 6 lichtmasten die zijn
aangeboden over ca. 8 weken zullen worden ge
plaatst. De heer W. Vruggink die een tussentijds
overzicht gaf over de financiële positie van de ver
eniging stelde dat het bestuur „konstant de vinger
aan de pols moet houden". Overigens doet het hui
dige bestuur van „Vorden" het naar de mening van
de leden goed, want het agendapunt „rondvraag'
verliep zonder dat er één vraag werd gesteld! En dat
is iets, dat bij „Vorden" nog nooit is voorgekomen.

K.P.O.
De KPO afd. Kranenburg-Vorden heeft een nieuwe
presidente. Op de laatste maandelijkse contact-
avond overhandigde de vice-voorzitster, mevrouw
Lichtenberg-Hilderink, de voorzittershamer aan
mevrouw v. d. Sligte-Oosterlaar. Zij is hiermee de
vijfde sinds de oprichting van de plaatselijke KPO,
die deze funktie vervult.
Na enkele mededelingen en de notulen gaf de nieu-
we voorzitster het woord aan mevrouw Heyink,
voordrachtskunstenares uit Almen. Deze droeg een
aantal gedichten voor van Annie M. G. Schmidt en
Godfried Bomans en bracht op uitstekende wijze
ook nog enkele stukjes in dialect. De dames hebben
er zeer van genoten. De voorzitster dankte haar har-
telijk.
Op woensdag 4 juni zal de KPO het jaarlijkse uit-
stapje maken. De reis gaat naar Oosterhout (N.-Br.)
waar de vestiging van Bauknecht zal worden be-
zocht, inclusief koffietafel enz. Meer dan vijftig da-
mes zullen de toch meemaken.

Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Woensdag 23 april j.l. luisterden omstreeks 120 da-
mes van de afd. Vorden met belangstelling naar
mevr. De Kerf, stafhoofd van de kinder- en zeden-
politie te Apeldoorn. Mevr. De Kerf belichtte in 'n
boeiend betoog een aarïtal maatschappelijke proble-
men zoals zedendelicten, kindermishandeling, weg-
gelopen kinderen en de opvang van jongens in
pleeggezinnen. Spreekster benadrukt de essentie van
goede relaties tussen ouders en kinderen. Openhar-
tigheid, ook met berekking tot sexuele voorlichting
en wederzijds begrip, vormen de basis voor even-
wichtige verhoudingen. De kern van de problema-
tiek is dikwijls terug te voeren tot communisatie-
stoornissen in het gezin.

Opbrengst kollekte
De kollekte voor de Simavi, die onlangs is gehou-
den, heeft in de gemeente Vorden ƒ4808,75 opge-
bracht. Een prachtig resultaat! Hartelijk dank aan
de gevers, maar bovenal aan de kollektanten voor
hun belangleloze hulp.

Teruggang bezoekers-
aantal zwembad
Voor de jaarvergadering van de Vordense bad- en
zweminrichting „In de Dennen" bestond weinig be-
langstelling. Wat betreft de financiële resultaten
was het afgelopen seizoen zeer slecht. Het aantal be-
zoekers bedroeg in 1973 ruim 130.000, terwijl in '74
55.000 personen het zwembad met een bezoek ver-
eerden.
Het verlies over het afgelopen jaar bedroeg
ƒ26.954,75 tegen ƒ 19.951,84 over 1973. Gedeeltelijk
zijn deze verliezen terug te voeren op de matige
weersomstandigheden van de afgelopen jaren. Het

grootste gedeelte wordt echter veroorzaakt doordat
alle omliggende gemeenten thans hun eigen bad
hebben.
Ook is het niet mogelijk geweest diverse noodzake-
lijke onderhoudsi eparaties in het afgelopen jaar uit
te voeren wegens gebrek aan financiën. Door de
vereniging wordt gehoopt op een belangrijke ver-
hoging door de gemeente van de thans geldende
subsidie en wel tot een bedrag gelijk aan de tekor-
ten over de afgelopen jaren, waarvoor inmiddels 'n
verzoek is ingediend.

Speeltuintje plan Zuid
A.s. zaterdag 3 mei gaan we een begin maken met
de aanleg van een speeltuintje in wijk Zuid. Een
aantal vaders heeft zich al beschikbaar gesteld om
die dag mee te helpen, maar we hebben er nog niet
genoeg. Wie heltp er mee? Het gaat voornamelijk
om het in elkaar zetten van houten klimtoestellen,
die reeds voorgeboorde gaten hebben en het graven
van gaten in de grond. De klimh-euvel met glijgoot
zal wat later worden aangelegd, omdat de grond nu
te drassig is.

NIEUWS
VANDE
BERKEN

AANVANGSUREN KERKDIENSTEN
HERVORMDE KERK W
Met ingang van a.s. zondag 4 mei vervalt de avond-
dienst in de Hervormde Kerk. De regel is dat er dan
twee morgendiensten gehouden worden. Op de der-
de zondag van de maand is er meestal geen vroeg-
dienst, maar wel een gezamenlijke avonddienst: in-
terkerkelijke jeugddiemt of een interkerkelijke
zangdienst. Graag maken we u opmerkzaam op de
aarivangsuren gedurende de zomertijd in de Her-
vormde dorpskerk.

HERDENKINGSDIENST OP 4 MEI
Op 4 en 5 mei wordt herdacht en gevierd dat we
30 jaar geleden zijn bevrijd (1945-1975). Op de
avond van de 4e mei wordt er op verzoek van de
Oranjevereniging door de Raad van Kerken te Vor-
den-Kranenburg een korte herdenkingsdienst ge-
houden in de dorpskerk te Vorden. Deze herden-
kingsdienst begint nè. de stille tocht naar de be-
graafplaats. Medewerking verleent Het Vordens
Mannenkoor. Het woord zal gevoerd worden door
de burgemeester mr. M. Vunderink, pastoor Suto-
rius en ds. Krajenbrink.

Graafschaprijders
zijn startklaar
Naar ons door het bestuur van de Vordense auto-
en motorclub werd medegedeeld zi jn De Graal
schaprijdcrs startklaar voor hun groots opgezette
zilveren jubileumfeest op zaterdag 3 mei a.s.
Men is erop voorbereid het grote aantal gasten (men
rekent op ca. 400 personen) op te vangen. Zaterdag-
middag /al in zaal Smit een receptie worden gege-
ven. Zaterdagavond is er de feestavond met een 7-
man tellend showorkest in de vergrote zaal Smit, die
tijdelijk is uitgebreid met een luxe tent van 200 m2
vloeroppervalkte, die in open verbinding staat met
de eigenlijke zaal.
In deze tent vinden de feestelijkheden plaats, ter-

wijl in de zaal een gedeelte gereserveerd zal worden
voor eetgelegenheid, een oud Vordens café en bar
met krukken voor ca. 40 personen. Het bestuur zal
deze dag een 12-tal leden huldigen die vanaf de op-
richting lid zijn, waaronder secretaris D. J. Rouwen-
horst, welke al die jaren het secretai iaatschap van
de club op zich heeft genomen. Mogen we het be-
stuur geloven dan zal speciaal hem een groots op-
gezette huldiging ten deel vallen. In elk geval het
startschot bij De Graafschaprijders kan nu al klin-
ken.

Extra voordelig
bij uw bloemen-, groente-
en fruitspeciaalzaak

Vrijdag en zaterdag:

1 kg spinazie 129
1 kg gekookte bieten 110
1 kg geschr. krielaarda. 135

Dinsdag en woensdag:

' • kg gesn. andijvie ... 149
J/2 kg geschr. worteltjes 59

De hele volgende week:

5 citroenen 98
1 kg Granny Smith 198
14 Jaffa sinaasappels ... 298

Uw adres voor goed verzorgde fruit-
schalen ook voor Moederdag

Bloemen- en groentespeciaalzaak

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

Rally Vordense
Honden Club
Het is al weer negen jaar geleden dat in Vorden het
initiatief werd genomen tot de oprichting van een
Hondenclub. De vereniging die toen werd opgericht
omdat in Vorden en omstreken nogal wat zwerfhon-
den liepen en verschillende hondenliefhebbers meer
contact wilden hebben met andere dierenvrienden
heeft sindsdien elk jaar de traditionele honden-
ralley gehouden op Hemelvaartsdag. Ook nu kan
elke hondenbezitter, ^keacht welk soort of ras
mei te houden tocht. I^rrallye van de VHC is een
hond hij heeft, deelnemen aan de op donderdag 8
staat bij hondenliefhebbers in vele delen van het
begrip geworden voorzie Gelderse Achterhoek en
land vooraan in hun /^«jenda.
„Het bestuur van VHC; heeft de voorbereidingen
aangeschreven, evenals alle vroegere deelnemers
bijna rond. Diverse rashondenclubs in ons land zijn
(sters) zodat verwacht mag worden dat uit alle wind-
streken de honden met hun eigenaren naar Vorden
komen," aldus voorzitter de heer Hesselink. „Vorig
jaar kwamen ze zelfs uit Den Bosch en Amsterdam,
hoewel het erbarmelijk slecht weer was. Wij hopen
dat het dit jaar beter zal zijn." Er is een fraaie rou-
te uitgezet langs diverse mooie punten. De start en
finish zijn bij café Schoenaker.

Gespreksavond
CDA-fraktie
„De samenwerking tussen de drie partijen AR,
CHU en KVP, die tezamen als CDA-fractie in de
Vordense gemeenteraad zitten, is uitstekend. Wij
hebben uiteraard een aanloopperiode nodig gehad
maar in het afgelopen j aa r is er goed gewerkt, mede
onder de bekwame leiding van onze nieuwe burge-
meester mr. Vunderink." Aldus de CDA-fractielei-
der in de raad, de heer J. F. Geerken, op de eerste
en goed bezochte gespreksavond door de CDA ge-
houden in zaal Schoenaker op de Kranenburg.
Op de/e avond, bedoeld om een gesprek op gang te
brengen met de achterban - dus de kiezers - van ge-
noemde drie partijen de meningen te polsen over
een sjx>edig samengaan in CDA-verband, was de vol-
t a l l i g e f r a c t i e aanwezig. Te weten loco-burgemeester
en wethouder G. J. Bannink, fractieleider J. F.
Geerken, W. A. Lichtenberg, R. van Overbeeke en
W. A. Kok. In zijn inleiding zette de heer Geerken
het doel van de avond uiteen. „Door het geven van
informaties aan de achterban over de actuele ge-
meentepolitiek, willen wij voeling met de kiezers
houden, maar hen op onze beurt helpen door hun
vragen en wensen te beantwoorden en onder de aan-
dacht der instantie te brengen. Dan zal een onmis-
bare band groeien."
Actuele problemen die aan de orde kwamen waren

Subsidies Marktvereniging
Tijdens de jaarvergadering van de Vordense Markt-
vereniging werden weer vele verenigingen etc. aan-
genaam verrast met een subsidie, die gegeven kon
worden dankzij de opbrengst van de verlotings-
mark t.

3e volgende bedragen werden uitgekeerd: lagere
andbouwschool ƒ 125,—; landbouwhuishoudschool

F 50,—; Groene Kruis ƒ 250,—; Nutskleuterschool
f120,-; Bijz. kleuterschool ƒ240,-; R.K. Kleuter-
school ƒ 120,-; Openbare kleuterschool ƒ 120,-;
Plattelandsvrouwen ƒ150,-; KPO ƒ100,-; Jong
üelre ƒ 200,—; Stierenver. Delden ƒ 50,—; Schapen-
bkver. „Vorden" ƒ50,-; Bijenver. MVK ƒ80,-;
iijenver. T.N. en G. ƒ 40,—; Rijver. De Graafschap
r 125,—; Bedrijfsverz. dienst ƒ200,—; zwembad In de

Dennen ƒ 162,50; recognitie marktterrein ƒ50,—.
In z i j n jaarverslag deed secretaris J. J. v. d. Peyl een
beroep op de verenigingen de lotenverkoop van de
marktvereniging te stimuleren. Tot voorzitter van
de marktvereniging werd gekozen de heer A. J.
Zweverink (hij volgt wijlen de heer G. J. Wuesten-
enk op). Vice-voorzitter werd de heer J. Bielderman.
De aftredende bestuursleden J. M. v. d. Wall, B.
Wunderink, J. Koning, M. j. Wuestenenk en G.
Wolters werden herkozen. Tot lid van het dagelijks
bestuur werd de heer J. Lindenschot gekozen, ter-
wijl de heer Joh. Pardijs als commissielid werd ge-
kozen. Medegedeeld werd dat op 9 mei de voor-
jaarsmark wordt gehouden. In de bouwvakvakantie
(18 juli) wordt eveneens een markt met attrakties
gehouden. De najaarsmarkt vindt plaats op 2 okt.

onder meer het mortuarium en het kasteel Vorden,
dat over enige tijd als gemeentehuis zial gaan funge-
ren. Zeer urgent is de bouw van het mortuarium,
waarbij de CDA er voor zal pleiten dat dit in 1975
nog zal worden gerealiseerd. Zo niet dan zal er een
noodvoorziening worden getroffen. Aangaande de
tennisbanen was men van mening dat deze dicht bij
de gemeentelijke sportveklen dienen te komen, zo-
dat er een sportcomplex, ontstaat. De Lindenseweg
zal snel moeten worden verbeterd; er is DACVV-
subsidie aangevraagd.
Het j-eugdwerk in zijn algemeeenheid was een groot
probleem. Men wil proberen een Jeugdraad te vor-
men en denkt aan een bekwame jeugdleider (gedi-
plomeerd), die kan worden gesubsidieerd. Wel is
ook bepalend hoe deze jeugdleider is georiënteerd,
het streven is wel om het jeugdwerk te coördineren.
Nada t de hoogte van de huren voor de nieuwe
sportzaal in het Vogelbosje waren besproken werd
besloten om in de toekomst meermalen bijeen te ko-
men. Een en ander werkt zeer vruchtbaar. Boven-
dien zal op korte termijn het definitieve oprichten
van een CDA-partij in de besturen van AR, CHU
en KVP aan de orde komen.

Jeugdkermis Kranenburg
werd groot sukses
De eerste Kranenburgse Jeugdkermis, die op een
van de sportvelden van sv Ratti werd gehouden is
een groot succes geworden. De initiatiefnemers -
het bestuur van KRATO de Kranenburgse Toneel-
club - hadden een volledige kinderkermis op touw
gezet „om wat leven in de Kranenburgse brouwerij"
te brengen. Broeder Canutus ofm, jeugdleider en
grote „motor" van dit evenement was erg enthousi-
ast. „We hebben bijna 200 kinderen gehad uit de
gehele gemeente, die overal aan meededen. De grab-
belton was in een mum van tijd leeg, terwijl ook de
andere attrakties als zaklopen, doelschieten, balgooi-
en, bonen raden, gewicht raden, enveloppen trek-
ken, gretig aftrek vonden. Alls kostte ook maar een
dubbeltje."
De grote attraktie was de zweefmolen van de fa. Ja-
cob de Vries, die in een hoek van het voormalige
voetbalveld naar hartelust draaide. „De hele mid-
dag hebben mijn zoon en ik de jeugd kunnen hel-
pen, ze waren wat in hun schik," aldus de kermis-
exploitant. Om twee uur werd een gekostumeerde
jeugdvoetbalwedstrijd gehouden tot grote hilariteit.
Wim Bekken leidde vootreffelijk voorzover dit mo-
gelijk was. KRATO kree assistentie van diverse
ouders en vrijwilligers(sters) zodat 't geheel „op rol-
letjes" liep. De Kranenburgse en Vordense Midden-
stand schonk diverse prijzen, onder meer van Nico
van Goetlvem 175 ijsjes ter gelegenheid van de ope-
ning van zijn nieuwe bar-bodega in Vorden.
Broeder Canutus en KRATO hebben succes gehad
met hun initiatief om de jeugd meer ontspanning te
geven. „Dat er een batig saldo is, komt op de twee-
de plaats; belangrijker is dat de kinderen een gezel-
lige en leuke middag hebben gehad. Dit zal zeker
herhaald worden," aldus de actieve KRATO-voor-
zitter en Ratti-jeugdleider.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

VEEL BELANGSTELLING VOOR VVD-AVOND
Aan het slot van een werkbezoek van VVD Kamer-
en Statenleden aan Oost-Gelderland op 21 april j.l.
werd in Hotel Bakker te Vorden een openbare bi j-
eenkomst gehouden, waar als spreekster optrad het
Tweede Kamerlid mejuffrouw mr. A. Kappeyne
van de Copello.
Deze avond, waarvoor grote belangstelling bestond,
stond onder leiding van de voorzitter der Staten-
centrale Zutphen, de heer J. Hermans te Vel p.
Mejuffrouw Kappeyne toonde zich /eer vo ldaan
over het werkbezoek, dat de Kamerleden in onmid-
dellijk contact heeft gebracht niet alleen met de pro-
blemen in deze streek, maar ook en vooral met de
mensen achter deze problemen, waardoor vaak een
heel andere kijk op de zaak wordt verkregen. Het
was dit aspect, waarop spreekster ook in haar ver-
dere betoog, waarin diverse actuele onderwerpen
aan de orde kwamen, steeds weer de nadruk legde:
de VVD stelt bij haar beleid de mens centraal, in
tegenstelling tot het huidige linkse kabinet, dat veel-
al aan individuele belangen voorbijgaat.
Spreekster wekte de aanwezigen op de liberale be-
ginselen, waarvan verdraagzaamheid en vrijheid
kenmerkend zijn, met kracht in eigen kring uit te
dragen en „tegen-gas" te geven daar waar linkse
ideeën openlijk of indirect ons maatschappelijk le-
ven onevenredig dreigen te gaan beheersen. De
VVD moet hierop een krachtig antwoord geven.

De secretaresse: mevr. Stenger.

Voetbal
VORDEN 2 KAMPIOEN
Door thuis met 2—2 gelijk te spelen tegen Be Quick
3 heeft Vorden 2 zondagmorgen het kampioenschap
beehaald. Na tien minuten scoorde bruidegom G.
Stokkink het eerste doelpunt. Kort voor rust maak-
te Be Quick gelijk.
In de tweede helft moest Besselink na 15 minuten
aan de noodrem trekken hetgeen Be Quick 'n straf-
schop opleverde die feilloos werd benut. Vijf minu-
ten voor tijd bracht Hengevel tl de stand op 2—2 na
prachtig voorbereidend werk van Stokkink.

De verdere uitslagen luiden: Vorden 2 (afd. zater-
(lag)-SKVW 3 1-0; Ratti 1-H en K l 1-2; NVC-
Ratti 0-1.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma voor a.s. zondag luidt: Vorden l
(afd. zondag)—Bredevoort 1; Vorden l (afd. zater-
dag)-Sp. Dieren 1; Vorden 3—Ratti 2.



*

CORA
Met origineel
leder omtrokken voettaed.
Een weldaad voor Uw voeten

KIAJA
Eerste klas sottana

leder. Uitgebalanceerd

Fijn zittend aniline leder
en een royale pasvorm.

Typerende kenmerken
voor dit sandaletj*

Wullink Vooraan in schoenenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor moederdag

TUINSTOELEN EN
PARASOL

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN: ZUTPHENSEWEG TEi.,05752 1514

NOODZAKELIJKE ONTSPANNING . ..
DOOR GEZONDE INSPANNING

In een drukke en gespannen tijd is
er voor u een mogelijkheid tot
sportieve ontspanning bij de
V.V. Vorden.

U kunt bij de V.V. Vorden deel-
nemen aan senioren-voetbal op
zaterdag of zondag.

Wanneer door deze informatie uw interesse is
opgewekt, neem dan kontakt op met het
secretariaat van de V.V. Vorden.
Wilt u dit wel vóór l juni 1975 doen?

VOETBALVERENIGING VORDEN
Secr.: Het Vaarwerk, 18, Vorden
Telefoon 2137

Assurantiebureau van
de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20

Telefoon 085-422442
— Arnhem

Verzorgt gaarne voor u de volgende

verzekeringen
A. Motorvoertuigen

B. Arbeidsongeschiktheid

C. Ziektekosten

D. Leven-

(spaar- en risicovoimen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur
v.m) Voor verzekering A-B-C:
A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14
Warnsveld - 05750-16871
Voor verzeker. U: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 . Vorden
05752-1967

Of inlichtingen vragen op onze zitdagen:

Te VORDEN
in café Eskes, Dorpsstraat

ledere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur

Te DOETINCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur in café Wildenbeest

Te BORCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhof

Na een langdurige ziekte ging heden van ons
heen, voorzien van het sacrament der zieken,
onze lieve moeder, behuwd-, groot- en over-
grootmoeder

HENDRIKA MARIA KASTEEL

weduwe van J. H. Zieverink

op de leel'tijd van 76 j aa r .

Den Haag:

Vond-en:

Hengelo (O.):

Vorden:

G. A. Zieverink
J. W. Zieverink-

Huitink
Th. W. Zieverink
H. J. Zieverink-Greve
G. M. Schaapherder-

Zieverink
A. W. Schaapherder
H. M. Lijftogt-

Zieverink
M. G. Lijftogt
H. J. Zieverink
W. F. Zieverink-

Roseboom
Klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 29 april 1975
„De Wehme"

Gorrespondentie-adres:
Van Heeckerenstraat 12, Vorden

De H. Eucharistieviering zal plaatsvinden
vrijdag 2 mei in de Christus Koningkerk te
Vonden om 10.30 uur, waarna de begrafenis
om 11.30 uur op de R.K. Begraafplaats te Kra-
nenburg-Vorden.

Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren
in zaal Schoenaker.

Ontspanning, bood-
schappen doen, werk,

trimmen of zomaar
blokjes om ... waarvóór

u uw nieuwe fiets wilt
gebruiken is uw zaak.

Maar die fiets staat voor
u klaar! In het pro-

gramma 1975 van Gazelle
zijn zoveel

modellen en
uitvoeringen .
dat er altijd* >
één voor u

bij is.

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

SPEKLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

HAMBURGERS
3 stuks.

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks .

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

Gazelle fietsen hebben
Vredestein banden

Dinsdag 6 mei a.s. begint
de verkoop weer van de

STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's-morgens tussen 9-13.30
uur. Indien dit onmogelijk
is, dan 's-avonds tussen
5-7 uur.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

ROOMSCHIJVEN
3 stuks .

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

AJUINBURGERS
3 stuks

218
568
428
498
195
195
255
425
298

oranje
gelkaa

GAZON-
INJEKTORS

waardtotpinkster voor het be-
luchten van
uw gazon,

van 14,90
nu 9,95

KLIMPLANT-
WAAIERS

van 18,30

nu 14,50

Voor tuinartikelen

Elke woensdag gehaktdag

Voor de boterham
150 gram LEVERKAAS 119

CASSELERRIB IN WIJNGELEI 100 gram 125

150 gram PEKELVLEES 148

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (alleen stuk) 140

Zie voor rekl. me volgende week in de winkel

Nieuwstad Vorden Telet. 1321

IN CONTACT

ADVERTEREN?

GOED BEKEKEN!!

ZONDAG 11 MEI

Geen moederdag zonder

bloemen van Dijkerman

Extra verrassing voor moeder, zie onze
etalage.

Denkt u ook aan onze bloemenchegues

J- J- DIJKERMAN
BLOEMEN FRUIT

Zutphenseweg 5 - VORDEN
Telefoon (05752) 1334



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 Gimca
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 Chryslets.
Ze staan voor u klaar, ook voor
een uitgebreide proefrit,
l' bsnï crr.e
gewaardeerde gast.

Welkom bij al dat goeds onderde zon!

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

Vanaf 3 mei a.s. uit voorraad

PERKPLANTEN

V.LC. De Graafschap
AFDELING WBLKOOP
Hengelo: Spalstraat 37
Ruurlo: Stationsstraat 14

Linde: Ruurloseweg 120
Vorden: Stationsweg 20

Voor

V L A G G E N l
O R A N J E W

naar . . .

Op de tweede zondag

in mei

hoort er een

T A A R T
bij l

Grote sortering

BANKETBAKKERIJ

J.Wiekart
1 1

Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750 n

VLAM
ATTENT
Aktie voor Goed Gas Gebrufc

Onderhoud aan
gasap paraten is het werk van

een erkende installateur
of een speciaal

onderhoudsbedrijf,
Voor Inlichtingen:

N.Y. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

SPECIALE AANBIEDING

JONGENS B10USES
maten 122 t.m. 167
nu

F 7,50

H. LU TH
Nieuwstad Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

Te koop: een donker-
blauwe kinderwagen in
prima staat, t.e.a.b. De
Bongerd 30, Vorden, tel.
2185.

Gevraagd: aardbeien-
plukkers. H. Weenk,
Schuttestraat 12, Vorden.

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

Inwoners van Vorden en omstreken
Als de Heere Jezus komt!
Of als u sterven moet!

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten?
Amos 4:12

2e Bent u gered van het komende oordeel?
Rom. 8:1, 38

3e Bent u op weg naar de hel of de hemel?
Joh. 3:36

Wilt u hierover meer weten?
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Luister naar de Bijbelse boodschap van de

E.O.
3-e Vraag gratis: a) Bijbelse lektuur; b) een

persoonlijk gesprek; c) een Bijbelstudie aan
huis.

STICHTING GOSPEL (evangelie) ARBEID
Postbus 1024 - Warnsveld

EN TOCH .

ifife

BEIJER-BESSFMXK
de nieuwste creaties binnen.
\T kunt hH /r i f ook

Bruidsjaponnen

Dt: allermooiste en moest.o br
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beffrum bij Bruldshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK is ook onze kollektle

Comp/èfs en
4vond/oponnen

Gaarne voigens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurlo

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuls in de
omgeving .'
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