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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

DE DEURDREAJERS HEBBEN VEEL MEDEWERKING BIJ Mr Aantjes
HET ORGANISEREN VAN DE KARNAVALSOPTOCHT
komt in Zutphen
Zaterdagmiddag 28 februari start de grote
kamavalsoptocht in Vorden, georganiseerd
door de karnavalsvereniging De Deurdreajers. Voor een aantal mensen is dat het telken een snucht van verlichting te slaken.
Maandenlange voorbereidingen zijn hieraan
vooraf gegaan, Maanden, waarin men vele
besprekingen voerde, om tot een zo optimaal
mogelijke organisatie te komen. Een dergelijk gebeuren als een karnavalsoptocht dient
goed georganiseerd te zijn, doch de optochtkommissie realiseert zich terdege, dat naast
een goede organisatie zeker de medewerking
van velen een noodzaak is. En aan medewerking heeft het niet ontbroken.
Het verzoek om daadwerkelijk aan de optocht deel te nemen heeft vele toezeggingen
opgeleverd. Uiteraard gaan we hier geen opsomming geven van het deelnemersveld aan
de optocht. Wel kunnen we verklappen, dat
de totale optocht nog groter is dan het vorige jaar.

Veel medewerking is ontvangen van de gemeentelijke overheid en politie. De van deze
instanties ontvangen adviezen getuigen van
een positieve benadering van de karnavalsoptocht.
Speciaal genoemd dient te worden de Vordense middenstand en het bedrijfsleven. Op
een werkelijk grandioze wijze maken zij het
de karnavalsvereniging De Deurdreajers mogelijk een dergelijke optocht te houden. Hun
financiële bijdrage maakt het o.m. mede mogelijk voor de deelnemers aan de optocht
startgelden toe te kennen en prijzen uit te
loven. Voor de winnaar van de eerste prijs
is bovendien een fraaie wisselbeker bestemd,
beschikbaar gesteld door 'Drukkerij Weevers
B.V.

melink - Burg. Galléestraat - Stationsweg Dorpsstraat - Burg. Galléestraat - Hotel
Bloemendaal (ontbinding).
Voor de kinderen die gekostumeerd Ejjn bestaat de mogelijkheid ook deel te nemen aan
de optocht. Zij kunnen zich invoegen brj slagerij Vlogman (Nieuwstad). Door de karnavalsvereniging wordt voor begeleiding gezorgd, al mogen de ouders ook zelf hun kinderen begeleiden. De 'kinderen dienen na afloop van de optocht bij Hotel Bloemendaal te
worden afgehaald.

Na de optocht (ca. half vier) aal door Prins
Johan de Eerste en zijn gevolg een rondgang
langs een aantal plaatselijke horeca-bedrijven worden gemaakt. Vanzelfsprekend is 't
publiek daar ook van harte welkom.
Voor wat betreft de route kan worden opge- Door de karnavalsvereniging De Deurdreamerkt, dat de totale lengte ca. 3.8 km is, met jers is veel werk verricht om een optocht op
een tijdsduur van ca. 11/2 uur. De samenstel- niveau te presenteren, de aanwezigheid van
ling van de route is: Nieuwstad - Raadhuis- alle Vordenaren en ook daarbuiten is hun
straat - Zutphenseweg - de Boonk - Het Wie- verdiende loon.
N

Vordenaren:
bedenk een naam
voor de sportzaal
Tijdens de eerste steenlegging van de sportJ t H . V « » W ) T K D E 1 . 8TAA4.
zaal in het Vogelbosje (begin november '75)
deelde burgemeester M. Vunderink mede dat
de plaatselijke bevolking t.z.t. in staat zal Na de pauze vertelde mevrouw Henninkworden gesteld een naam voor deze sporthal Geerdink, sociaal economisch voorlichtster,
te bedenken.
over haar werk, waarna in gespreksgroepen
Middels dit bericht worden de Vordenaren het behandelde aan een nadere beschouwing
thans opgewekt een passende naam te vin- werd onderworpen.
den. Het gemeentebestuur zal voor deze gelegenheid als jury fungeren. HQ of zij die de
origineelste naam bedenkt zal hiervoor een
attentie ontvangen.
Inzendingen worden voor 6 maart verwacht
tem gemeentehuize. Duidelijk naam en adres
vermelden. Op de buitenkant van de envelloppe: „naamgeving sportzaal". Veel succes!

Jaarvergadering
Plattelandsvrouw.
Voor de jaarvergadering van de afd. Vorden
van de Plattelandsvrouwen (deze vergadering werd gehouden in zaal Smit) bestond
een goede belangstelling. Presidente mevr.
Pelgrum-Rietman opende deze bijeenkomst
en kon o.a. een aantal nieuwe leden welkom
heten.
Na enkele interne mededelingen volgden de
traditionele jaarverslagen van de secretaresse en de penningmeesteresse. Hieruit
bleek dat de vereniging een aktief jaar achter de rug heeft. De bijeenkomsten werden
bijgewoond door gemiddeld 115 belangstellende leden. Daarnaast werden excursies gehouden naar 't Loo, Siebrands Ikeurstokerg
de fuohsiakwekerij in Heerde en een diamantslijperij in Harderwijk.
Aan kursussen werden georganiseerd, taalontwikkeling, woonmilieu, handwerken en
Engels. Bij de bestuursverkiezing werd mevrouw Koning-Knoef herkozen. Mevrouw
Wagenvoort-^ïemelink was niet herkiesbaar,
in haar plaats werd gekozen mevrouw Ridderhof-Meesters .

Open bejaardenbijeenkomst werd
groot sukses

Uitgaande van de Bejaardensoos Kranen-^
burg/Vorden werd in zaal Schoenaker op
Kranenburg een zgn. Open Bejaardenbijeen-"
komst gehouden, die een groot succes is geworden. Uit Kranenburg en de omliggende
buurtschappen Medler, Linde, Onstein, Wildenborch, Mossel, Wiersse en zelfs Vorden
waren ruim zeventig bejaarden aanwezig,
toen pater Dassen ofm, die nu voorzitter is
geworden van de Bejaardensoos, de avond
opende. Hjj heette allen welkom, speciaal de
heren Gijsbrecht van Dorth tot Medler (huize Zele) en Zeno van Dorth tot Medler (huize Medler), die deze avond zouden verzorgen.
Zeno en GtJsbrecht vertelden hierna over
hun door Afrika gemaakte studiereis van
begin oktober 1974 tot februari 1975. Met
hun vijven (inclusief drie vrienden) maakten zfl per landroover een reis door Frankrijk en Spanje en landden via de Straat van
Gibraltar in Noord-Af rika. Vandaar trokken
zij dwars door de Sahara naar Centraal Afrika, Nigeria en Tanzania, dat het einddoel
vormde. Hun belevenissen in die vier maand
werden muisstil aangehoord. Uniek was hun
bezoek bij de woestijnvolken, de zgn. Toearegs, eens het machtigste volk der woestijn,
dat nu arm is en moet leven van voor toeris-
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Telefoon gemeentehuls 05752-2323

ten vervaardigde souvenirs. Bij een der stammen waren nog nooit blanken geweest.
De jongelui waren op hun trektocht bijzonder getroffen door de behulpzaamheid van
iedereen, als men eens pech had. In Tanzania verkochten zij hun auto en reisden per
vliegtuig naar huis terug.
In de pauze was er gelegenheid om diverse
souvenirs, meegebrachte gebruiksvoorweruit de door hen bezochte landen te zien,
ran druk gebruik werd gemaakt. De
jongelui vertelden hierbij waarvoor een en
ander diende. Ook na de pauze boeiden zij
het bejaarde publiek met hun reisverhalen,
die uiteraard met vele kleurendia's werden
toegelicht. Pater Dassen dankte hen hartejk en bood een kleine attentie aan.

Geen raadsverg.
Naar wij vernemen zal op 24 februari geen
raadsvergadering worden gehouden.

25-jarig jubileum
l februari j.l. was het 25 jaar geleden dat de
heer D. Vruggink in dienst trad bij de firma
J. W. Albers. Dit heugelijk feit werd in een
bijeenkomst van personeel en oud-personeel
herdacht. Ook de echtgenotes waren hierbij
tegenwoordig. De jubilaris werd toegesproken door de firmant de heer Bogchelman.
Deze prees de ijver en nauwgezetheid van
Vruggink en overhandigde de bekende envellop met inhoud. Mevrouw Vruggink ontving bloemen. Namens het personeel sprak
de heer K. Hoetink en roemde speciaal de
kollegialiteit van de jubilaris. Ook diens felicitatie ging gepaard met envellop en bloemen. Na dit officiële gedeelte bleef men nog
geruime tijd gezellig bij elkaar.

-

Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en
vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdagmorgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van
16-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen
aan de orde:
1. PAS 65.
2. Reacties op deze rubriek „Gemeentenieuws".

vereniginig;
— op het lenen van boeken uit de bibliotheek;
- op de entreeprijs van een museum;
— op het gebruik van allerlei recreatievoorzieningen;
— op het nemen van speciale danslessen
voor ouderen (heel populair en verrassend gezellig).

Ad 1.
PAS 65
Voor wie 65 wordt verandert er veel. Werken
voor de kost wordt vrije tijd en het pensioen Bovendien: in veel gemeenten geeft het pasgaat de plaats innemen van salaris of loon. je recht op bijzondere faciliteiten naast deze
Meer tijd dus om allerled fijne dingen te gaan algemene, die in principe voor het hele land
doen, meer vrijheid, maar
daarnaast gelden. En de „PAS 65" kan ook gebruikt
vaak ook minder geld. En verlies van allerlei worden als legitimatiebewijs bij banken en
contacten (met collega's, via personeelsver- postkantoren. De „PAS 65" is dus eigenlijk
enigingen, vakorganisaties) waardoor men een waardepapier. U zult bemerken, dat zeer
vaak zo gemakkelijk attent werd gemaakt velen u er straks om zullen benijden.
op meestal voordelige mogelijkheden. En De „PAS 65" is er, zoals de naam al zegt,
daardoor wordt die vrijheid van de 65-plus- voor iedere Nederlanders die de 65 gepasser weleens lelijk beknot.
seerd is. Maar ook iemand die getrouwd is
Gemeenten en rijk hebben daar samen iets met een 65-plusser en zelf 60 jaar of ouder
op gevonden: de nationale „PAS 65".
is. Samen zijn dat meer dan 1,4 miljoen NeEen Mein modern kaartje dat grote voorde- derlanders. Het pasje wordt maar één keer
len biedt. Men betaalt er iets voor, admini- uitgereikt en hoeft dus niet verlengd of verstratiekosten en dergelijke, maar op vertoon nieuwd te worden. Dat is gemakkelijk en
ervan krijgt men heel wat redukties:
goedkoop.
— op het reizen per tram of bus bijvoor- De „PAS 65" krijgt men brj de gemeente, dus
beeld, dus het zogenaamde lokale of re- op het stadhuis of de secretarie. De kosten
zijn ƒ-6,50 en men heeft er niets anders voor
gionale vervoer, overal in het land;
nodig dan een recente, ongebruikte pasfoto.
— op het huren van een vakantiehuisje;
- op de toegangsprijs voor een sportwedAd. 2.
strijd;
Reacties op deze rubriek „Gemeentenieuws"
— op een bioscoopkaartje;
- op het lidmaatschap van een hengelsport- De aflevering van Gemeentenieuws van van-

daag is de 167e in successie. In deze afleveringen zijn de meest uiteenlopende onderwerpen aan de orde gesteld. Uiteraard kan
elk afzonderlijk onderwerp niet evenveel belangstelling bij iedereen opwekken. Dit behoeft ons inziens ook niet: de belangstellingssfeer bij de een ligt anders dan bij de
ander, zodat niet elk punt voor iedereen van
belang is.
Gelukkig komen nu af en toe reacties bij het
gemeentebestuur binnen over deze rubriek:
de ene keer positief de andere keer minder
positief. Eigenlijk is de rubriek ook hierom
begonnen: naast het geven van pure voorlichting over het wel en wee van de gemeente, tracht het gemeentebestuur de burger
meer bij de gemeentelijke zaken te betrekken (vgl. de sportraad, de voorbereidingscommissie voor het bestemmingsplan voor
de bebouwde kom e.d.).
In dit verband is het echter ook noodzakelijk dat van de kant van de burgers wat meer
reacties komen: b.v. dat men het ergens niet
(helemaal) mee eens is, of dat men bepaalde
vraagstukken in deze rubriek behandeld wil
zien, omdat ze van algemeen belang zijn; ja
zelfs, of deze rubriek wel op prijs wordt gesteld in de huidige vorm.
Het gemeentebestuur nodigt dan ook de
mensen die „iets op het hart hebben" uit, om
te reageren bij de gemeente: het kan de communicatie tussen bestuur en burgers alleen
maar verbeteren.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Op uitnodiging van de AR Statencentrale
komt mr. W. Aantjes, fractievoorzitter van
de AJRP in de Tweede Kamer, maandag 22
maart a.s. te Zutphen een politieke rede houden. Nadere mededelingen volgen nog. Noteer u alvast de datum!

Middenstanders
in Vorden zeggen
het met bloemen

HERVORMDE KERK VORDEN
Zondag 22 februari: 10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

Middenstanders in Vorden hebben ingehaakt
op een bloemenaktie waarbij zij wekelijks
aan 5 gezinnen in hun plaats zo maar een
fraai boeket bloemen gaan aanbieden. Iedereen in Vorden komt hiervoor in aanmerking
zonder enige koopverplichting dus zo maar
een leuk gebaar.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 22 februari: 10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, Kindemevendienst klas l, 2 en 3;
19.00 uur ds. W. v. d. Kooy te Lochein.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 22 februari: 10.00 uur ds. J. Veenendaal

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

Deze aktie duurt een jaar lang, zodat 260 gezinnen in Vorden het komend jaar verrast
R.K. KERK KRANENBURG
worden door onderstaande zaken: Brood- en zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
Banketbakkerij Van Asselt, Gems Winkel, de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
Juwelier Siemerink, Dameskapsalon Parfu- vrijdagmorgen om 8 uur.
merie Wiekart, Konfektiebedrijf Lammere,
Drogisterij „De Olde Meule", Shell-TankstaZONDAGSDIENST HUISARTS
tion Kugpers en BJoemsierkunst J. J. Dijker(alléén spoedgevallen)
man die ook deze aktie uitvoert.
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
De aktie wordt gecoördineerd door Reklame- dokter Van Tongeren, tel. 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mobureau Eurofleur te Veendam.
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

NIEUWS
VAN DE

KERKEN
EERSTE NEDERLANDSE BIJDRAGE:
EEN TON VOOR GUATEMALA
De kerkelijke hulp aan slachtoffers van de
aarbeving in Guatemala komt op gang. Vanuit vier Nederlandse organisaties is voorlopig een ton beschikbaar gesteld. De stichting
oecumenische hulp, het hervormde werelddiakonaat, het geref. Algemeen Diakonaal
Bureau en de rjk. stichting Mensen in nood
gaven in eerste aanleg elk 25.000 gulden. De
hulpverlening wordt gecoördineerd door de
Wereldraad van Kerken te Genève en door
de r.k. Caritas Internationalis te Rome,
waarvan Mensen in nood de Nederlandse afdeling is.

INTERKERKELIJKE HULP AAN
GUATEMALA KOMT OP GANG
Kerkelijke hulpverleners zijn uit Nicaragua,
Honduras, Costa Rica en de Verenigde Staten in Guatemala aangekomen om daar een
noodprogramma op gang te helpen voor de
overlevenden van de massale aardbevingsramp. In eerste aanleg worden voedsel, medicijnen en dekens verschaft.
De Amerikaanse kerken hebben hun leden
opgeroepen voor hulp aan Guatemala 200.000
dollar (omstreeks ƒ530.000,—) bijeen te
brengen. De afdeling hulpverlening van de
Wereldraad van Kerken in Genève schat, dat
naast de hulp die door regeringen en andere
instanties zal worden gefinancierd, van interkerkelijke kant om te beginnen een half
miljoen dollar (/-1.325 miljoen) nodig is voor
het bijstaan van het vooralsnog nauwelijks
te schatten aantal overlevenden van een van
de ergste rampen in de geschiedenis.
Er was begin deze week als sprake van
180.000 daklozen en 40.000 gewonden, naast
de duizenden doden, die om besmettingsgevaar tegen te gaan met behulp van bulldozers ongeïdentificeerd worden 'begraven'. In
ons land loopt de gezamenlijke hulp der samenwerkende kerken via de stichting Oecumenische Hulp, het hervormd werelddlakonaat, het geref. algemeen diakonaal bureau
en de r.k. stichting Mensen in nood, die - zoals al gemeld - een eerste ƒ 100.000,— hebben toegezegd.
We noemen u een gironummer: 8685, Generale Diakonale Raad, Utrecht, met vermelding „Guatemala".
Ook het Rode Kruis verleent hulp. Giro 777.
Laten ook wij proberen te helpen: door onze
giften de hulp van hulporganisaties mogelijk maken.

FEESTAVOND JEUGDKLUBS
De jeugdklubs van de Herv. Kerk verzorgen
a.s. zaterdagavond 21 februari een feestavond voor ouders, jeugd en wie maar komen
wil. Plaats: Jeugdcentrum aan de Insulindelaan. Ze vinden het fijn dat ook u, ook jij
komt! Welkom is iedereen.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
dr. J. Wechgelaer, tel. 1566
van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te Informeren aan het wflkgebouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur in het wQkgeb.
DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitsluitend spoedreccepten.
BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. BiJ
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eijerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1382,
gebeld worden.
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurlosewe 37, Vorden,
tel. 1346; bij geen gehoor 05750-12931.
GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en woensdag van 0-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrijdag van 9-9.30 uur In de konslstoriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.
MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdagavond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak la het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.
DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, teL 0575015603. Openingstijden: ma., di., do. en TT.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.3012.30 uur; zo. gessloten.
SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.
OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 jr.
maandag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag
14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag
voorleeshalfuurtje
14.00-14.80 u.
donderdag
10.00-13.00 u.
vrijdag
14.00-17.30 u.
18.30-21.00 u. 14.00-17.80 u.
Het politie-telefoonnummer van Vorden is
05752-1230. Bij geen gehoor gelieve u te
bellen kengetal 055 telefoon 264455. De
plaatselijke politie zal dan contact met u
opnemen.

KUIKENBOUT

500 gram

BIEF TARTAAR

3 stuks

FRICANDEAU

SCHOUDER
500 gram

VARKENSLAPPEN

MAGER
500 gram

VARKENSPOULET

heerlijk voor bami en nasi
500 gram

HACHEEVLEES

300 gram

SOEPPAKKET

ONS BEKENDE
nu

Alleen dinsdag:

schouderkarbonade
500 gram

325
298
598
575
475
278
278

349

literfles van 169 nu

kilopak deze week

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 23 februari

KOOLRAAP

PANKLAAR
500 gram

RUNDERLAPPEN

MAGER
500 gram

55
698

Dinsdag 24 februari

Vleeswaren
DROGE METWORST per
CORNED BEEF

CASSIS

stuk

ARGENTIJNS
100 gram

Boerenleverworst

300 gram

PATE

peper, ardenner of
champignons, 100 gram

VARKENSROLLADE

100 gram

ZONNETUIN*
RABARBER
BLANKE WITLOF
GOUDREI NETTEN
GOLDEN DELICIOUS
MANDARIJNEN

135
118
179
129
179

HUTSPOT

500 gram

KLAPSTUK

500 gram

Woensdag 25 februari

SAVOYE KOOL

500 gram

SPEKLAPPEN

MAGER
500 gram

A&O
ram

500 gram

98
145

55
278

GRAAG TOT

SPECIAAL STUNTVOORDEEL

198

HAND
\y2 kilo

169

2 kilo

zonder pit
per kilo

298

vm

Boerensoepgroente a°.^
DOPERWTEN
FRIKANDELLEN

zak a 900 g.
van 289 v.
doos a 20
stuks voor

25,-

ALLE MATEN - FRAAIE KLEUREN
per stuk 14,50 -

nu 2 voor

Zolang de voorraad strekt

WASVOORDEEL

DIEPVRIES VOORDEEL

\y2 kilo
voor

78
498

119

249
725
475

JIF VLOEIBAAR

sss£

ALL ZEEPPOEDER

draagkarton
nu voor

WITTE REUS
DASH ZEEPPOEDER

draagkarton
nu voor
draagkarton
nu voor

Alles zolang de voorraad strekt
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SUPERVOORDEELTJES

BRAU BIER
bruine bonen

doos a 12 flessen

500 gram van 155 nu

Goudappeltje of
Appelsientje

139

PUUR SAP, literpak

VOORDEEL SLIJTERIJ
GENEVER

DRIE STERREN
literfles

HENKES LIKEUREN

DIVERSE SMAKEN

NOTENWIJN
JAGERMEISTER

1350
895

fles voor

450

per fles

1320

per fles

MNEVBt

Framb./bessenwijn

GROENTESOEP

ROYCO
van 78 voor

ZILVERUITJES

KOELEMAN
3/4 pot

59
149

Supra koffie

239

SNELFILTER OF NORMAAL, pak van 284 voor

Saroma PUDDING

PA ES
1„
^ voor
van 156

LIGA JUNIOR

pak van 115 voor

109

198

198
250 gram van 239 voor

UW DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK
298
298
198

SLAGROOMSTAM
KERSENVLA
Oplaat's kruidkoek

deze

BLOEMEN & PLANTEN
AZALEA

PRACHT KAMERPLANT
nu

CACTUS

+ PLASTIC POTJE
nu

325
225

Hak APPELMOES

WOKKELS

NATUREL OF PAPRIKA
van 110 voor

VOOR DE
JEUGD:

pak a 3 stuks
van 150 voor

METERDROP

10 METER
van 85 voor

89
129
75

LANGE VINGERS

GROTE DOOS
van 195 voor

149

2

emmertje van 397 voor

VOLLE MELK

PLASTIC
liter

PATATES FRITES

VACUÜM BLIK
per blik 7 9 - 2 blikken

FLES

Martini
vermouth
MOSELBLUMCHEN

149

3/4 pot van 165 voor

Remia
fritessaus

ZOETWAREN VOORDEEL

98

91
139

545
KOEL SERVEREN
4 flessen

De Bet uwe
tweedrank
perzik-sinas, abri-sinas, abri-ananas, van239 voor

189
Nieuwstad 5
Vorden

Telefoon 1232
;
v5SSw»SfeAj<kSS2SAA
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Smidsstraat 2

VIVO

Vorden

SUPERMARKT
KEURSLAGER
n goeie slager

het beste vlees inkopen
en vakkundig afleveren

698

Bieflappen

Vrijdag:

De beste worstmakers bieden u vandaag

De gehele
week:

Maandag:

Dinsdag:

LET OP - WAARDEBON - LET OP
Tegen inlevering hiervan ontvangt u woensdag 25 febr.

1 kg echt KWALITEITSGEHAKT 3,50

Donderdag:

Zaterdag:

Telefoon 2308

500 gram

Verse worst of
saucijzen
Biefstuk
Hamburgers
Rookworst
Tartaartjes
Alpenschijven

ALLES UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

TONGEWORST
150 gram
GEKOOKTE LEVER
100 gram
Maandag:
HAM
150 gram

3 stuks

Dinsdag:
CERVELAAT
100 gram

DE BESTE

100 gr. nu slechts
3 stuks

GROENTE EN FRUIT

WOENSDAG 25 FEBRUARI

verzorgd door gediplomeerd personeel. Onze chefgroenteman biedt u Ie kwaliteit tegen scherpe prijzen

SPECIALE GEHAKTDAG
LET OP DE WAARDEBON OP DEZE PAGINA

WAARDEBON

WAARDEBON

Bloemkool
Citroenen
Bananen
r Tp
Hanöappels

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
TEGEN INLEVERING HIERVAN 1/1

HALFVOLLE MELK 0,1

net a 4 stuks
heel kilo
Golden Delicious of
Winston, 2 kilo

Maandacien dinsdag:

VAN ONZE BANKETBAKKER

Worwltjes

Slagroomstam

Woensdag:
nu voor

per stuk

Rode kool

GESCHRAPT
500 gram
GESNEDEN
500 gram

Weener appeltaart
Zelfs 'snachts zijn er nog mensen die denken dat ze boodschappen bij ons kunnen,kopen'
MAAR DAT KAN ECHT NIET
GOEDKOPER KAN NIET!

Sinaasappelsap

Gem. vac. koffie

VIVO 1/1 liter
van 135 voor 119, onze prijs
RYNO VRUCHTENSPREAD
aardbeien, van 212 nu
VICTORIA PANKYWAFELS
van 135 nu
ENKHUIZER JODENKOEKEN
17 stuks voor
VIVO CHOCOLADEREPEN
6 stuks van 145 nu
CALVE MAYONAISE
grote pot norm. 489 nu onze prijs

Raak sinas
normaal 115, onze prijs 98
deze week slechts
OLBA ROOKWORST
225 gram van 139 nu slechts
PANNEKOEKMIX SPECIAAL
Koopmans van 119 nu onze prijs
HONIG MACARONI
250 gram van 77, onze prijs

VIVO 250 gram
van 239, onze prijs

Jansen uw servicemarkt
de snelste en beste
stomerij van Vorden!
Uw kleding
slechts 24 uur weg
MAGG1 AROMA nr. 3
van 179, onze prijs
KARVAN CEVITAM
0,6 liter van 438 nu slechts
SUNIL VOORDEELKOFFER
norm. 875 let op: alleen bij ons nu
VINOLIA 4 soorten
van 215 nu

BRILLO
5 pads normal
TOILET-AIR 3 verschillende reuken
let op: normaal 359 nu
MOLNY SLIPVAST
20 stuks van 365 nu slechts

159
209
298

HET IS BIJNA KARNAVAL DUS LET OP

3 smaken
van 685 onze prijs 595, nu

BOUNTY family pack
(3 stuks) van 150 nu

135

Deze aanbiedingen zijn geldig t/m 21 februari 1976

Koop snel het plakboek t.v.-artiesten

uw kinderen zijn er dagen zoet mee. Slechts

Donderdag 19 februari 1976
37e jaargang nr. 50

TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

KERMISECHTPAAR JAC. DE VRIES/HENDR. HAVERHOEK
TE KRANENBURG ZIJN VIJFTIG JAAR GETROUWD
na twee jaar kochten we de eerste draaimolen, die op „één paardekracht" liep. Het was
een mooie tijd, wel vroeg uit de veren, soms
vier uur al. De prijzen waren erg laag. Als
we op het Medlerfeest draaiden, op de Kranenburg of het schoolfeest bij Lettink, het
was slechts vijftig gulden. Dat was toen voor
niks. Nu is dat zeker opgelopen tot enkele
honderden guldens. Het ging altijd bij inschrijving. Voor een ritje in de draaimolen
namen we drie of vijf cent
Ja het was wel sabbelen, ik had toen acht
gulden in de week met vier kinderen
Het
gaat nu wat gemakkelijker, alles is elektrisch geworden, het paard is verdwenen, op
de meeste kermissen is een reizende school."

Op zondag 22 februari zal er op de Kranenburg gemeente Vorden groot feest zijn ter
gelegenheid van 't gouden huwelijk van het
echtpaar Jacob de Vries-Hendrika Haverhoek. Het gouden paar zal op die zondag dan
de vertrouwde salonwagen aan de Hamsveldseweg op de Kranenburg verlaten - zij
zijn kermisexploitanten - om samen met hun
familie en met de Kranenburgse gemeenschap die hen in hun kring heeft opgenomen
feest te vieren, 's Morgens zal er een H. Mis
worden gecelebreerd in de Kranenburgse
parochiekerk door de aalmoezenier van de
kermis („de kermispater"), pater Van Geneugten uit Weert. Daarna is er gelegenheid
het alom bekend echtpaar te feliciteren in
zaal Schoenaker.
KERMISFAMIL1E
Jacob de Vries is een rasechte kermisexploitant, die al jaren van de ene kermis naar de
andere trok. Hij stamt uit een kermisfamilie
en werd op 13 november 1896 in Hengelo Gld.
op de kermis geboren als zoon van de bekende Herman Hendrik de Vries, die altijd in
Ruurlo woonde op het kamp bij De Bruil. Hij
komt uit een gezin van 7 kinderen (3 broers,
3 zusters) waarvan broer Jan die in Lochem
woont en zus Helena in Apeldoorn nog in
leven zijn. Zijn vader werd 91 zijn moeder 89
en vierden in 1949 hun diamanten bruiloft op
De Bruil.
De jubilaresse Hendrika Femia de Vries geb.

Haverhoek komt uit een gezin van 9 kinderen. De familie Haverhoek woonde in Schalkhaar; zij werd in Zutphen geboren op 5 februari 1908. Haverhoek stond vele jaren op
het oude Schoolfeest op de Kranenburg met
zijn draaimolen.
Op 18 februari 1926 werden zij onder het
burgemeesterschap van de heer Van Arkel in
Ruurlo in de echt verbonden.
HEEL NEDERLAND RONDGETROKKEN

Op honderden kermissen en „kattenkermissen" was De Vries present. „Wij kwamen in
heel Nederland maar vooral in Noord-Brabant, Limburg, de N.O.-polder, Drente, Groningen en Gelderland. Van Oude Pekela tot
aan Thorn en van Winterswijk tot ver in het
westen," zegt De Vries aan zijn onafscheidelijke pijp trekkend. „Vandaar dat tal van
mensen ons kennen uiteraard meer in de
Achterhoek, waar zij al ver voor de tweede
wereldoorlog met hun salonwagen op de
Kranenburg stonden gestationneerd. De kinderen gingen naar de St. Antoniusschool. 's
Winters uiteraard want 's zomers trokken
we rond."
VOOR VIJFTIG GULDEN
OP HET MEDLER
Het echtpaar heeft in die vijftig jaar v€
meegemaakt, lief en leed. „Toen we pas
trouwd waren," aldus Jacob, „begonnen we
met een Hoofd van Jut en een schiettentje.

Vordense bibliotheekgalerie belooft
een groot sukses te worden
„De grote belangstelling bij de officiële opening op 30 januari wekte al goede verwachtingen. Nu, na zo'n kleine drie weken kunnen
we zeggen dat de loop er al aardig inzit,"
aldus mevrouw Geluk de directrice van de
Openbare Bibliotheek.
Op die bewuste vrijdagavond was het er zo
vol, dat van rustig krjken niet veel kon komen. Daarom zijn we er nog eens heengegaan om meer op ons gemak rond te neuzen
en het trof ons daarbij hoe goed het geëxposeerde in het gezellige zaaltje tot zijn recht
komt.
Dat geldt vooral ook voor de mooie plastieken en het gebruiksaardewerk van resp.
Will en Bert Gdlenlbrander, die door een weloverwogen gebruik van de voorhanden kollektie blokken, de geboden opstellingnmogelijkheden voortreffelijk hebben benut.
Hoewel de openingstentoonstelling zonder
veel pretentie was opgezet heeft deze toch
opmerkelijk veel waardering geoogst. Ongetwijfeld zal dat ook het geval zijn met de
volgende expositie die hier onmiddellijk op
volgt.
FOTO'S VAN VOORHEEN EN THANS

De fotoolub van de Jeugdsociëteit is gretig
ingegaan op het voorstel in de nieuwe galerij
te exposeren. -Een bekend fotograaf ter
plaatse is in de oude doos gedoken en heeft
daar alleraardigste foto's uit opgediept, die
vooral oudere Vordenaren zullen in teresseren. Dat zal stellig ook het geval zijn met de
reprodukties van oude foto's die Rob
Schmitz heeft toegezegd. Hg heeft ze naar
beste vermogen van bijschriften voorzien,
maar menigmaal moest hij er een vraagteken bij zetten en nu hoopt hrj maar dat de
nodige plaatsgenoten hem opheldering kunnen verschaffen.
Buitengewoon interessant is de inzending
van de heer L. de Nood uit Zutphen. Hoewel
reeds drie en tachtig jaar is deze vermaarde
amateur nog vol geestdrift voor zijn hobby.
Verschillende van zijn foto's hebben ook in
het buitenland geprijkt op tentoonstellingen.
Als aardige brjzonderseid kunnen wg vermelden dat hij de eerste fotoclub in Vorden
heeft opgericht.
Maar 'hiermee is de koek nog niet op. Het
bestuur van de bibliotheek is ook zo gelukkig geweest zich te verzekeren van de medewerking van de heer E. P. J. Pasman uit
Harfsen, die magnifieke natuuropnamen
heeft gemaakt. Vooral zijn opnamen van dieren en het wi'ld, die hrj met eindeloos geduld
heeft beslopen en bespied, zijn een gang naar
de galerie waard, waarbij wfl vooral wijzen
op de aankondiging van kleurendia-vertoningen.
Misschien ten overvloede wijzen wij erop

dat de toegang tot de bibliotheek galerie
Vorden geheel gratis is. De openingstijden
zijn gelijk aan die van de bibliotheek.
De openingstentoonstelling duurt nog tot en
met vrijdag 20 februari. De tototentoonstelling wordt geopend op maandag 23 februari
a,s. De nadruk wordt er op gevestigd dat de
galerie er is voor iedereen.
Zo langzamerhand is het wel bekend dat men
hier terecht kan voor informatie over wat in
Vorden en omgeving gebeurt. Voor komende
exposities houdt het bestuur zirh van harte
aanbevolen voor medewerking vanuit de bevolking. Wie ideeën heeft die in dit kader
passen kan zich altijd wenden tot de bibliothecaresse mevrouw Geluk.

Ledenvergadering
Kranenburgs
Belang
Dinsdagavond hield Kranenburgs Belang in
zaal Schoenaker haar algemene ledenvergadering. Voorzitter Wiggers memoreerde in
zijn openingswoord de aktiviteiten welke in
het afgelopen jaar door de vereniging werden gehouden. Als belangrijkste punt noemde hij toch wel de al vele jaren bevochten
aansluiting van het aardgas welke nu voor
de Kranenburg werkelijkheid zal gaan worden. In het derde kwartaal zal de eerste gaslevering plaatsvinden.
Uit het jaarverslag van secretaris de heer
Wesselink bleek dat de vereniging in ledental toeneemt en momenteel 81 bedraagt.
Voorts benadrukte hrj ook se andere aktiviteiten welke het bestuur onderneemt om de
leefbaarheid zowel in woongenot als in ontspanning voor haar leden bewerkstelligt.
Het bestuur zet zich in voor de speeltuin,
welke nu op korte termijn werkelijkheid zal
gaan worden; ook de jaarlijkse terugkerende eierzoekwedstrijd, avondwandeling en
feestavond blijken bij de leden aan te slaan
en zullen zeker voortgezet worden.
Het financiële overzicht van penningmeester de heer Gosselink gaf geen reden tot bezorgdheid, de vereniging .blijkt financieel gezond te zijn.
Bij de bestuursverkiezing werd de heer Gosselink herkozen, terwijl de heer J. Overbeek,
welke zich niet herkiesbaar stelde, werd opgevolgd door mevr. Tolkamp-Groot Kormelink.
Tijdens de rondvraag kwamen nog enkele
wensen der 'leren naar voren o.a. het egaliseren van de Banenkamp, gedeeltelijke bestra-

VEEL IN VORDEN
„We zijn veel in Vorden geweest," zegt De
Vries. Hij herinnert zich als de dag van gisteren, de verloving van koningin Juliana, het
huwelijk van de koningin, de verloving van
prinses Beatrix. Altijd stond men in Vorden,
waar de heren van de Oranjecommissie als
Wiekart, Van der Wal of Ter Heurne met
f eestmuts en paraplu opliepen. „Ik weet nog
goed dat burgemeester Arriëns eens bij het
draaimolenpaard stond en zijn dochter de
centjes ophaalde. Ook generaal Tonnet (van
't Hoetink) hebben we goed gekend. Toen wij
op de Wildenborch stonden en onze kinderen
roodvonk hadden kwam Tonnet geregeld op
visite. We zeiden wel „Pas op voor infectie",
maar hfl zei: jullie zijn toch helder en schoon,
ik kom toch binnen."

Damrubriek

Ook in de Hollandse opening zjjn moderne
varianten naar voren gekomen. De meest bekende zijn: a. 1. 33-28, 18-23; 2. 39-33, 12-18;
3. 31-27, 17-21; 4. 44-39, 7-12; 5. 37-31, 21-26;
6. 49-44, 26x37; 7. 42x31, 12-17, met interessante strijd van de lange witte vleugel tegen
de zwarte korte vleugel; b. 1. 32-28, 18-23;
2. 38-32, 12-18; 3. 31-27, 7-12; 4. 43-38, 17-21;
5. 37-31, 21-26; 6. 49-43, 26x37; 7. 42x31, met Maart:
l Rayonlezing EHBO, traumadienat
dezelfde situatie als hierboven.
1 Karnaval De Deurdreajers in residentie
In deze openingsvarianten ligt de nadruk
Schoenaker te Kranenburg
niet op een gelijksoortige ontwikkeling van
2 Karnaval De Deurdreajers in residentie
wit en zwart, maar meer op verschillen in
Schoenaker te Kranenburg
spelopbouw. Deze zijn het gevolg van de
3 Bond van Plattelandsvrouwen
wederzijdse speelplannen; de ene partij zal
4 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
sneller ontwikkelen, in dit geval wit en de
6 Feestavond DR De Graafschap in Hotel
andere neemt een meer afwachtende houding
Bakker
aan. Na deze eerste indruk over de spelont9
Bejaardensoos
zaal Schoenaker
wikkeling rijst wellicht de vraag: Waarom
9 Herv. Vrouwengroep Linde
worden juist de aangegeven zetten gedaan ?
Hoewel er een zekere vrijheid bestaat In de 10 KPO
zetkeuze worden de varianten zodanig be- 13 Bal voor gehuwden in café Eykelkamp
invloed door het slagspel (en door regels 15 Modeshow Fa. Visser in zaal Hotel
Bakker
van stellingopbouw), dat lang niet alles
goed speelbaar is. Wij zullen de nadruk leg- 16 NCVB in zaal Eskes
gen op slagzetten in de opening, omdat de 18 Vrouwenvereniging Wildenborch
kennis daarvan aan die betreffende het posi- 18 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
20 Feestavond Kraneniburgs Belang in zaal
tiespel moet voorafgaan.
Schoenaker
Daar mij gevraagd is de problemen niet al te
moeilijk te maken volgt hier een gemakke- 20 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, filmavond
lijker opgave. Zwart 7 schijven op 6 11 12 13
16 30 en 32. Wit 7 schijven op 21 23 28 37 39 27 Jubileumconcert Vordens Mannenkoor,
Christus Koning kerk
44 en 48. Wit speelt en wint.
Zwart

„We hebben veel meegemaakt," zegt mevrouw De Vries. „Dagen dat we brood met
ham aten maar ook droog brood. Ik ging dagelijks venten met manufacturen en redde 't
wel. De mensen hebben ons voortreffelijk geholpen. Wij waarderen dit."
RUSTIG LEVEN
Het gouden paar, dat nu rustig van zijn pensioen geniet, heeft zeven kinderen, negen en
twintig kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Veel hebben ze geleden aan het
verlies van hun zoon Japie, die voor enkele
jaren verongelukte. „Hij was onze grote
steun, voor de hele familie. Hij was altijd in
de weer. Na die tijd zijn we niet meer gaan
reizen." Andere zoons en familieleden zetten
nu het kermisbedrijf voort en op vele feesten
en kermissen zal men de naam De Vries tegenkomen. Dat zij zich in Vorden, maar vooral de Kranenburg thuisvoelen, zal blijken op
de a.s. zondag te houden receptie, waar ongetwijfeld velen het gouden paar de hand zal
komen drukken.

ting trottoir in de Eikenlaan en een verzoek
om erop toe te zien, dat het gebouwtje De
Bezige Bij niet in verval geraakt en behouden blijft voor de Kranenburg. Het bestuur
zegde toe hierover zo spoedig mogelijk met
de betrokken instanties kontakt op te nemen.
In zijn slotwoord spoorde de voorzitter de
leden aan, mochten er wensen zijn, hiervan
het bestuur in kennis te stellen en niet mee
te wachten tot de volgende algemene ledenvergadering. Voorts wekte hij alle leden op
de jaarlijkse feestavond te bezoeken. Deze
zal worden gehouden op zaterdag 20 maart
a.s. in zaal Schoenaker, waar het eerste gedeelte van de avond verzorgd wordt door de
Widleruborchse toneelvereniging TAO met
het toneelstuk Rel om de gasbel, waarna gelegenheid is tot 'het maken van een dansje.

Geboren: Sandy, d.v. G. de Vries en W.
Nieuwland.
Ondertrouwd: G. J. Dijkman en J. Bannink.

de standsorg.
Tijdens de ledenvergadering van de afd. Vorden van de ABTB, CBTB en de GMvL, waarvoor o.a. burgemeester Vunderink en wethouder Bannink belangstelling toonde, werd
een brief voorgelezen van het college van B.
en W.
In dit schrijven stelt het college aan de
standsorganisaties om aan hun leden te adviseren om de voedersilo's als het enigszins
kan, binnen de gebouwen te plaatsen. Mocht
dat op welke wijze dan ook niet mogelijk zijn,
dan wel aangepaste kleuren aanbrengen.
Tijdens deze vergadering hield ir. De Bruin
(direkteur van de Provinciale Landbouwkundige Dienst in Arnhem) een inleiding
over het onderwerp: Struktuur van Gelderland in relatie tot de ontwikkeling van de
land- en tuinbouw. Sprekende over de ontwikkeling van de landbouw in Gelderland
merkte de heer De Bruin op dat de landbouwende bevolking in Vorden goed kan „meekomen".
Uitvoerig ging de heer De Bruin in op de
vaak zo nodige investeringen, die de landbouwer pleegt. Hij liet duidelijk uitkomen dat
het resultaat (winst) vaak niet parallel loopt
met het bedrag dat is geïnvesteerd. Verder
roerde de heer De Bruin onderwerpen aan
zoals steekplannen, de kwestie van een 2e
woning etc. Hij hoopte voorts dat de zgn.
beheersvergoeding snel wordt ingevoerd.

19 Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
21 Jaarfeest Jeugdklubs, Jeugduentrum
21 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, filmavond
27 Ledenvergadering NCVB Baal Eskes
28 Karnavalsoptocht De Deurdreajers en
karnaval in residentie Schoenaker te
Kranenburg
29 Kinderkarnaval De Deurdreajers te
Kranenburg

É w% w%. %m tm \
Wit
De oplossing van het probleem van vorige
week. Zwart 12 schijven op 8 9 10 11 13 17
18 19 24 25 35 en 36. Wit 11 schijven op 22 26
28 30 34 3839 43 44 47 en 50. Wit speelt 50-45,
18x27; 47-41, 36x47; 26-21, 47x49; 21x5, 49x
23; 39-34, 23x40; 5x2, 25x34; 2x39.
Goede oplossingen kwamen binnen van Gerda en Reinier Gosselink, J. Masselink, H.
Grotenhuis ten Harkel, H. Ruesink en J.
Bou^feallen uit Vorden.

April:
l Bejaardenkring, Jeugdcentrum 13.45 u.
3 Noapruversbal Karnavalsver. De Deurdreajers in zaal Schoenaker
7 Bond van Plattelandsvrouwen
13 Bejaardensoos zaal Schoenaker
15 Vrouwenvereniging Wildenborch
15 Bejaardenkring Pasen, Jeugdcentrum
13.45 uur
17 Stichting Jeugdsociëteit Vorden, filmavond
20 NCVB in zaal Eskes
29 Open bejaardenmiddag, Jeugdcentrum
14.30 uur
Mei:

11
12
18
20

Bejaardensoos zaal Schoenaker
Bond van Plattelandsvrouwen
NCVB in zaal Eskes jaarvergadering
Vrouwenvereniging Wildenborch

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

H. Wansink, Pr. Bernhardweg 18.

Maandag:
Bibliotheek van 14.00-17.30 uur
Repet. Vordens Mannenkoor Jeugdcentrum
Knip- en naaikursus van 7-9 uur, Jeugdcentrum
Repetitie muziekver. Concordia in zaal Smit
Badmintonklub in het Jeugdcentrum
Elke Ie en 3e maandag van de maand Fotohobbyclub, Studio Dolphtjn
Dinsdag:
Repetitie Drumband Sursum Corda in het
Jeugdcentrum. Repetitie muziek Sursum
Corda in het Jeugdcentrum.
Repetitie kindercantortJ vanaf 14 oktober
Training volleybalver. Dash gymnastieklokaal
Trainingsavond TTV Vorden bij het clubgebouw op 't Medler
Elke dinsdagavond: wintertraining zwemclub in Eefde
Elke dinsdagavond Volksdansen in zaal
Smit o.l.v. mevr. Annelies Tijman.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Programma afd. zondag: Vorden-Columbia;
Pax 2-Vorden 2; Voorst 3-Vorden 3; Vorden
4-Sp. Dieren 3; Oeken 4-Vorden 5; Vorden 6Juventus 3; Vorden 7-Sp. Brummen 7.

Waterpolo

WINST EN VERLIES VOOR HEREN
POLOERS VAN VORDEN
Zaterdagavond speelden de heren van Vorden (waterpolo) voor de competitie twee
wedstrijden in het mooie bad De Sprenkelaer in Apeldoorn. De eerste wedstrijd speelde Vorden -tegen AZC uit Apeldoorn.
Vorden toog direkt ten aanval en na enkele
minuten spelen werd het l—O door een doelpunt van Arjan Mengerink. Even later werd
een doelpunt van dezelfde speler afgekeurd
door de nitstekend leidende scheidsrechter
De Vries.
Zowel in de eerste als in de tweede periode
Woensdag:
Ie woensdag in de maand klachtenavond golfde het spel heen en weer. Beide defensies
overheersten. In de derde speelperiode een
NW
sterker spettend Vorden dat goede mogelijkRepetitie majorettes en jeugdmajorettes
Sursum Corda in de gymzaal van de huis- heden via Gotlnk, Mengerink en Elbrink ongebruikt lieten.
houdschool.
In de laatste periode drukte Arjan Mengerink duidelijk zijn stempel op de wedstrijd.
Donderdag:
Hg scoorde in deze periode driemaal zodat
Badmintonklub in het gymnastieklokaal
Training volleybalver. Dash, Jeugdcentrum Vorden uiteindelijk een verdiende 4-—O overwinning behaalde.
Zangrepetitie Vordens Dameskoor, zaal
De tweede wedstrijd die Vorden zaterdagSmit
Repetitie zangver. Excelsior, Jeugdcentrum avond speelde ging tegen Proteus uit Twello.
Bridgeclub Vorden vanaf donderdag 11 sep- Deze ontmoeting eindigde voor Vorden in
tember 19.45 uur in Hotel Bakker, iedere een desillusie. Dat zag er overigens in het
begin niet naar uit, want direct na het eerdonderdag
ste fluitsignaal 'trok Vorden ten aanval.
In tegenstelling tot de eerste wedstrijd
Vrijdag:
speede Vorden nu te gejaagd. Dit had tot ge's Morgens weekmarkt op het marktplein
volg dat schoten van Mengerink en RikkeDammen in het Jeugdcentrum
rink te onzuiver werden geplaatst, terwijl
Repetitie gevorderden Nutsmelodikaklub
Traningsavond TTV Vorden bij het clubge- bovesdien de Proteus-doelman in een goede
vorm stak. In de eerste periode kreeg Twelbouw op 't Medler
lo een strafworp toegewezen toen Hans
CJV-clubavonden in het Jeugdcentrum
Elke laatste vrijdag van de maand: ruil- Brinkman een fout maakte binnen de beruchte lijnen. Doelman Ter Heurne redde
beurs (Jeugdcentrum)
echter fraai.
Het was slechts uitstel van executie en
Zaterdag:
Repetities beginnelingen blokfluit, gevor- werd het even later wel O—1. Proteus kreeg
hierna nog twee strafworpen toegewezen,
derden blokfluit, beginnelingen melodika
Trimmen bij de picknickplaats Wildenborch alhoewel Jan ter Heurne in eerste instantie
Padvinderij bij troephuis verkenners, welpen redde kreeg hrj in de rebound het nakijken.
Nadat Mengerink de stand op 3—l had geKinderklub De Fluitertjes in De Voorde;
Kinderklub De Kruimels in het Jeugdcen- bracht, was het laatste woord aan Proteus
trum; Meisjesklub De klub van 20 in het dat de eindstand bepaalde op 5—1.
De meisjes van Vorden speelden zaterdagJeugdcentrum
avond twee wedstrijden in Eefde. Tegen
Februari:
DWK werd met 6-—5 verloren, na een 4—l
arhterstand bij de rust. De Vordense doel11 Bond van Plattelandsvrouwen
14 Feestavond Volleybalver. Dash in zaal punten werden gemaakt door Petra Takema, Mariet Doornink en Marieke Velhorst
Eykelkamp
(3x). Tegen Roderlo verloor Vorden met
17 Herv. Vrouwengroep Linde
5—4, na eveneens bij de rust een 4—l arh18 Herv. Vrouwenvereniging Dorp
19 Herv. Vrouwenvereniging Wildenborch terstand. De doelpunten scoorden Mariet
Doornink (2x) en Marieke Velhorst (2x).
19 KPO

De Deurdreajers bepalen vier dagen lang
het gezicht van Vorden/Kranenburg . . . .
Vorden/Kranenburg staat op 28 en 29 februari en 1 en 2 maart volledig in het
teken van het karnaval. Verantwoordelijk hiervoor is de karnavalsvereniging De
Deurdreajers, wie voor de achttiende keer het karnaval binnen de grenzen van
Vorden haalt. Prins Johan de Eerste, President Paul, Raad van Elf, Tanzmarietjes en voor de jeugd een heuse Jeugdprins, zullen de vereniging presenteren
onder het motto: Neet nöln maor deurdreajen".
De Deurdreajers staan garant voor onvervalst karnaval zoals de honderden bezoekers buiten Vorden dat elk jaar weer voorgeschoteld krijgen en wat hen er
toe brengt om ook nu weer present te zijn in residente zaal Schoenaker te Vorden/Kranenburg en in de ruim 600 m2 grote feesttent.

Proklamatie van Prins Johan de Eerste
aan zijn Deurdreajers
1. Dat vanaf heden tot de elfde van de elfde 1976 over De Deurdreajers zal
regeren Prins Johan de Eerste, Grootvorst van het Kamphuuzen, Dijkgraaf van de sluizen van Eefde.
2. Dat Prins Johan in zijn taak wordt bijgestaan door President Paul, Tanzmariekes en Raad van Elf.

Organisatie: belangrijke zaak voor
De Deurdreajers
Als op zaterdag 28 februari Prins Johan de
Eerst met zjjn gevolg op het gemeentehuis
in Vorden door het college van Burgemeester en Wethouders worden ontvangen voor
het overhandigen van de sleutel van de gemeente Vorden, is dat het startsein voor vier
onvervalste karnavalsdagen in Vorden/Kranenburg.
Verantwoordelijk voor dit karnaval is de karnavalsvereniging De Deurdreajers, die dit
feest der zotten voor de achttiende keer organiseert.
ORGANISATIE. Een woord dat in het bedrflfsleven met hoofdletters wordt geschreven. Niet alleen echter in het bedrijfsleven.
Laten we eens een kijkje nemen hoe dit brj
De Deurdreajers is geregeld.
Aan de top zetelt een bestuur van elf man.
Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris
en penningmeester) regelt die zaken die aan
de diverse functies kunnen worden gesteld.
De andere bestuursleden hebben zitting in
een aantal commissies ,te weten de optochtcommissie, wagenbouiwcommissie, versieringscommissie en technische commissie.
Aan deze commissies zfln toegevoegd: leden
van de Raad van Elf en leden van de Club
van Elf.
De Club van Elf wordt gevormd door een

groep mensen, die De Deurdreajers 'n warm
hart toedraagt en waar mogeltjk het bestuur
adviseert. Door de diverse commissies wordt
in elke bestuursvergadering (vanaf september met een frequentie van eenmaal per 14
dagen) een overzicht gegeven omtrent de
gang van zaken. Een werkwijze die een goede organisatie in de hand werkt. Daarnaast
onderhoudt het dagelijks bestuur een nauw
contact met de Club van Elf.
Vanzelfsprekend is de presentatie van Prins
en zijn gevolg een belangrijk aspect tfldens
het karnaval. In diverse vergaderinge waarbfl ook het dagelijks bestuur aanwezig
is - wordt het totale programma besproken.
Onnodig te zeggen, dat de presentatie optimaal wordt voorbereid.
In bovenstaand relaas vindt u de grove organisatiedflnen van De Deurdreajers. Het
vele werk dat door een groep van ca. 40 enthousiastelingen wordt verricht, maakt het
mogelflk dat Vorden/Kranenburg ook tijdens het karnaval 1976 weer uitpuilt van
heinde en ver komende karnavalsvierders.
Ook u bent van harte welkom bfl De Deurdreajers, onder het motto: „Neet nöln,
maor deurdreajen!"
Alaaf!! President Paul

De plaatselijke politie, alsmede de organisatoren van de karnavalsoptocht verzoeken u
vriendelijk de route vrij te houden van geparkeerde auto's en andere obstakels. Dit
geldt zowel voor zaterdag 28 februari in het dorp alsook voor zondag 29 februari in
de Kranenburg. Voor uw medewerking alvast hartelijk dank.
4fe

3. Dat voor de officiële ontvangst dit jaar de Prins en zijn gevolg naar het
gemeentehuis in het centrum van Vorden steigert; het kasteel staat immers in de steigers.

Karnavalsvierders
uit Vorden en
verre omgeving!

4. Dat traditiegetrouw ook de kleuterscholen en de 65-plussers bezoek
zullen krijgen van Prins Johan de Eerste en zijn gevolg.
5. Dat Prins Johan de Eerste, de Club van Elf heeft opgedragen het bestuur van De Deurdreajers met raad en daad terzijde te staan.

Als Prins Johan de Eerste, heerser over het
Zottenrijk der Deurdreajers 1976, maak ik
van deze gelegenheid gebruik om alle Deurdreajers te danken voor het in mij gestelde
vertrouwen en het geweldige onthaal op het
Prinsenibal van 24 januari j.l.
Ik ben er met recht trots op Prins te mogen
zijn van De Deurdreajers, een vereniging die
door de jaren heen is uitgegroeid tot een
streekkarnaval, door de pers vaak beschreven als „Het karnaval van het Oosten!" Vier
dagen leut en gein staan weer in het vooruitzicht. Vier dagen voor een ieder, van jong tot
oud. Het is een feest voor ons allen!
Tijdens de voorbereiding, waar het aktieve
bestuur al geruime tjjd mee bezig is, heb ik
gemerkt dat kosten noch moeite gespaard
zfln om u Achterhoekers, weer onvergetelijke
dagen te bezorgen. Deze inzet van het bestuur en de achterban dient gehonoreerd te
worden met een massale opkomst en eenzelfde enthousiasme, dat zo kenmerkend is
voor De Deurdreajers.
Ik spreek de wens uit, dat de karnavalsdagen
voor u allen groots en geslaagd mogen worden. Wfl doen ons best! Prins Johan de Eerste en zfln gevolg zullen gaan tot het uiterste om deze wens waar te maken!
Alaaf! Alaaf! Alaaf!
Prins Johan de Eerste

6. Dat iedereen tijdens alle karnavalsdagen zo gek moet zijn, dat het te
gek is om los te lopen.
7. Dat men tijdens het karnaval niets anders vanuit de residentie Schoenaker mag meenemen dan een mooie herinnering.
8. Dat de Tanzmariekes steeds in de algemene belangstelling staan; op
hen mag alles gericht zijn, behalve bierblikjes en rotte tomaen.
9. Dat Prins Johan de Eerste en zijn gevolg gedurende het karnaval de
sportzaal in Vorden afhuren om bij het hanekraaien ochtendgymnastiek
te bedrijven.
10. Dat één van de voorwaarden, waaraan men moet voldoen is: drinkt heden zonder zorgen, de kater is voor morgen!
11. Dat Prins Johan de Eerste als motto voor het achttiende karnaval aan
De Deurdreajers voorlegt: „Neet nöln, maor deurdreajen".
Aldus opgemaakt in de raadskamer der residentie van De Deurdreajers
op de 24e van de eerste maand 1976 en ter uitvoering voorgelegd aan
de President.
Getekend: Prins Johan de Eerste

l»

Dammen
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV

Voor
keurig
verzorgd

Voor de onderlinge damcompetitie van de
Vosdense damclulb DCV werden de volgende
wedstrijden gespeeld: KI. KranenbargWiersma 2—0; Dimmendaal-Grotenhuis O—
2; Boudri-Scheffer 2—0; Rossel-Hoenlnk
O—2; Esselink-Oukes O—-2; Masselink-Wansink l—1; ReuvernRuessink O—2; NtjenhuisSloetjes 2—0; Sloetjes-Heuvink l—1; Dimmendaal^Van Dflk 2—0.

Volleybal
HEBENTEAM DASH l KLOPT VOORST

Heren eerste klasse Zutphen
In de ontmoeting tegen Voorst bleek het al
wekenlang onderaan vertoevende Dash l 'n
openbaring. Het Vordense team speelde zo
goed dat alle drie sets een overwinning opleverden: 3—O. Hierdoor bleven efl weliswaar tweede van onderen, maar de goede
weg is nu gevonden. Hansa 5 liet er geen
gras over groeio en overtroefde piaatsgenoot Wilhelmina 2 met 3—0. WIK 2 klom
liefst drie plaatsen op de ranglijst door een
klinkende zege op Wilhelmina 3, terwijl de
Bruvoc-reserves bakzeil haalden bfl Hansa 4:
0—3.
Stand: Hansa 5 17—44; Hansa 3 16—40;
Hansa 4 16—34; Hansa 6 15—33; Wilhelmina 2 15—24; Bruvoc 2 14—17; WIK 2 15—
17; Voorst 115—15; Harfsen 116—15; Dash
l 15—11; Wilhelmina 3 14—2.

Briefpapier
Rekeningen
Enveloppen
Folders
Orderbloks
Prijslijsten
Raambiljetten
Convocaties, enz. enz,

Dames eerste klasse Zutphen
Opmerkelijk is hier het steeds betere spel
van de Keyenborgse dames van DVO 1; ditmaal werd een eclatante 3—O zege 'behaald
op Bruvoc 2, waardoor DVO in de running
bhjft. Hansa 3 ging ook met drie punten
huiswaarts dank zfl goed spel tegen plaatsgenote Wilhelmina 5: O—3. Hansa 4 kwam
adem tekort tegen Wilhelmina 4: O—3.
Stand: Dash 2 16—39; DVO l 17—33; Valto
1 18—33; DVO l 16—32; Harfsen l 17—32;
Hansa 3 18-^29; WIK l 15—25; Wilhelmina
3 16—25; Bruvoc 2 16—15; Wilhelmina 4
16—10; Wiilhelmina 5 13—8; Hansa 4 15—7.
Dames tweede klasse Zutphen
Aan kop gaat de nek-aan-nek-raee onverminderd voort. Leider Dash gaf de punten
niet cadeau en won van Bruvoc 4, terwijl
„achtervolger" Valto 2 succes had tegen
Wilhelmina 6: 3—0. WIK dat naar het tweede plan was verhuisd, komt nog goed mee;
nu behaalden de Steenderense reserves een
fraaie 3—O overwinning op Wilhelmina 7.
DVO 2 was niet mis 'tegen het geleidelijk
onderaan -staande Dash 4 en drukte zjjn
stempel op deze wedstrijd: O—3. Almen verbeterde zjjn positie als hekkensluiter door
succes tegen Valto 3: l—2, terwfll Hansa 6
de „oudere zusjes" van het vijfde een lesje
gaf: 3—0.
Stand: Dash 3 17—45; Valto 2 15—37; WIK
2 15—34; DVO 2 15—31; Bruvoc 3 15—26;
Hansa 6 14—24; Hansa 5 15—17; Wilhelmina 6 15—17; Bruvoc 4 13-^12; Wilhelmina 7
15—12; Valto 3 15—41; Almen 13—10; Dash
4 15—10,

Drukkerij-Uitgeverij

Nieuwstad 12 - Vorden • Tel. 1404

De dochter van
GEKARD en
WILLY de Vries
heet
SANDY
Zij is geboren op
11-2-1976
VORDEN
Het Vaarwerk 18
Wij zijn erg blij en dankbaar dat we er een zoontje
bij hebben gekregen.
Hij heet
Johan Wouter
WOUTER
Ben Wagenvoort
Diny WagenvoortEggink
Berend Jan
Vorden, 12 februari 1976
Brinkerhof 16
Mevr. Wehlburg, Kostedeweg 8, vraagt hulp in
de huishouding voor één
ochtend per week.
Telefoon 6668
Te koop: een dragende
MRIJ-vaars 21 febr. a.d.
telling. A. G. Schotman.
Hamsveldseweg 10, Vorden 's avonds na 17 uur
Te koop: gezaagd brandhout voor open haard
ƒ 45,- per kubieke meter.
Zelf af te halen bij
W. Breuker, Koetshuis
Enzerinck
Gezocht voor onderhoud
vakantiehuisjes: zelfstandig werkende hulp, liefst
op de zaterdagmorgen.
Mevr. v. Dijk, Wientjesvoortseweg 8, Vorden, telefoon 6791
Te koop: 4 paar Friese
doorlopers geheel kompl.
B. Bargeman, Wilmerinkweg l, telefoon 1558
Te koop: brandhout en
boerengeriefhout. Inlicht.
W. Nijenhuis, Lindeseweg
2, Vorden, tel. 2423
De laatste 10 verhuurfietsen deze week aangeboden. Gazelle toer damesfiets met gebogen buis het
klassieke model nu 353,kompl. Union polly kinderf ietsen vanaf 146,-.
Empo toer rijwielen ook
te leveren met torpedo 3
versnellingsnaaf en terugtraprem.
FIETSENBEDRIJF
TRAGTER
Problemen met uw belastingaangifte, advies inzake belastingfaciliteiten bij
huwelijk, eigen woning
etc. TELEFOON 2061
Gevraagd: stierkalveren
voor de mesterij. W.
Heusinkveld, tel. 057531728.
NIEUW
eiken spoorbiels
eiken planken en
balken
Bielzentafels
KEUNE
Nijverheidsweg 4 Vorden
tel. 05752-1736 - 1737
Uitknippen
KARNAVAL
Te huur:
beeldige dames-,
heren- en kinderkostuums
Tel. 05750-12219
na 19.00 uur
Propaangas
in fles of tank
KEUNE Vorden
tel. 05752-1736 - 1737
Te koop: nest prima
Duitse Doggen geel en
gestr. Vader Beau Gavroche de Maxior HD Ingeënt en ontwormd.
A. G. M. Hummelink,
Spiekerweg 4, Vorden,
tel. 05752-1252.

Best brood
dat brood wat u
haalt bij

ALBERT MENKVELD
en
INEKE ROSSEL
geven u kennis van hun voornemen in
het huwelijk te treden op vrijdag 27 februari a.s. om 13.30 uur in het gemeentehuis te Hengelo (Gld.).
Kerkelijke inzegening van het huwelijk
om 14.15 uur in de Ned. Hervormde
kerk te Hengelo (Gld.) door de weieerwaarde heer ds. J. P. Kabel.
Februari 1976
Hengelo (Gld.), Veermansweg 12
Vorden, Deldenseweg 6
Toekomstig adres: Veermansweg 12, Hengelo
Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Langeler te Hengelo (Gld.).

Op 22 februari hopen onze geliefde
ouders, groot- en overgrootouders
JACOB DE VRIES
en
HENDRIKA DE VRIES-HAVERHOEK
de dag te herdenken dat zij voor 50 jaar
geleden in het huwelijk zijn getreden.
Receptie van 11.00 tot 13.00 uur in
café Schoenaker Kranenburg-Vorden.
Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen
Vorden, februari 1976
Hamsveldseweg, salonwagen

SCHURINK
Burg. Galléestraat 26
Vorden, tel. 1877
Goede en voordelige
damesconfectie
vindt u bij de
grote matenspecialist

Op donderdag 26 februari a.s. hopen
wij met onze kinderen, behuwd-, kleinen achterkleinkinderen ons 55-jarig
huwelijk te herdenken.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

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

kruidkoek 1,98
Tompoezen
Wij zoeken voor onze exclusieve
meubelshowroom „GRAAFSCHAP",
Domineesteeg 14 te Ruurlo een

5 HALEN

MEDEWERKSTER

Wij bieden een goede salariëring en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en een prettige werksfeer.

WEGGELOPEN: klein
bruin hondje met rode
halsband, omg. Vorden.
Gaarne bericht aan Martin v.d. Stroom, Dennendijk 5, Warnsveld, telefoon 05750-15298

HQ

Ü

Zonder verzoek wordt geen subsidie meer
toegekend

COOP. INKOOPVEfKNlQING
-BECO' G.A.
POSTBUS 10
HOGEBRINKERWEG 4
HOEVELAKEN

SIEBELINK VORDEN
WAS- EN TEXTIELVERZORGING B.V.

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

yiuiphenseweg 2
Telefoon 221»

Vorden

De krant kunt u niet missen, geen dag!
U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
renmagazijn
'BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Nu ook voor uw

stoomgoed

WEEKENDAANBIEDING

V

Mooie kwaliteit
BADDOEKEN
2 stuks
KEUKENDOEKEN
2 stuks

7,50

H ELM IN K

vrijdag en zaterdag:

BANKETBAKKERIJ

RIBLAPPEN
500 gram

J. Wiekart

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram
AJUINBURGERS
3 stuks
ROOMSCHIJVEN
3 stuks
ROLLADESCHIJVEN
3 stuks
BIEFBURGERS
3 stuks

gram
gram
gram
gram
gram

ONTBIJTSPEK
,49
PEKELVLEES
r48
,19
BOTERHAM WORST
i,iy
LEVERWORST eigen fabr. 1r63
KOOKWORST (stuk)
1,98

Slagerij Vlogman
Nieuwstad

Mokkapunt
Speciaal

Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

Specialiteit: Zwanehalzen

Vorden

Hi-fi stereo

ƒ
f
ƒ
f
f
f
ƒ

8,4.4,75
4,75
3,50
',7,50

Deken
Lange jas
(prijzen uitsluitend a kontant)

Nu de aangiftebiljetten inkomstenbelasting 1975 zijn verzonden,
doen wij een beroep op onze
partikuliere cliënten,
om i.v.m. een zo vlot mogelijke
verwerking, niet tot eind maart te
wachten met het inleveren van de
aangiftebiljetten.

Administratiekantoor
Vorden b.v.
Beatrixlaan 18 - Vorden - Tel. 05752-1485

KATHOLIEKE STICHTING SINT ANTONIUSSCHOLEN
VORDEN KRANENBURG

Aanmelding leerlingen
schooljaar 1976/77

Contact

Gaarne stellen wij u in de gelegenheid uw kinderen,
die vóór l oktober 1976 6 jaar worden, op te geven
voor de basisschool. U kunt dit doen op

een

Voor de boterham:

Kostuum
Pantalon
Kolbert
Japon

DEPOT LUXOR CLEANERS ZUTPHEN

Vet of mager, dik of dun
bij de echte slager kunt
u zelf uw keuze
bepalen
RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

Bezorgen in het dorp geheel gratis. Dinsdags
halen, vrijdags bezorgen. Belt u even 057521465 en u heeft het voor het weekend weer
schoon terug.

Rok
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Aangeboden: trekhaak
Daf 44-55. Het Wieme4, Vorden, tel. 2267

6,30
5,49
4,98
3,60
2,85
3,60
3,60

4 BETALEN

maakt bekend, dat verenigingen
en organisaties die in aanmerking
menen te komen voor een subsidie
een verzoek daartoe kunnen indienen bij de sekretaris, Zutphenseweg 71, vóór l maart a.s.

Indien u meent, voor deze betrekking in
aanmerking te komen kunt u kontakt
opnemen voor een sollicitatiegesprek
met de heer H. Dekker, tel. 05735-1757

L

-

Het bestuur van de

Haar werkzaamheden zullen bestaan
uit het schoonhouden van de showroom
en het verzorgen van koffie voor onze
bezoekers. Leeftijd tussen 20 en 30 jaar.

Textielreiniging
SIEBELINK
nu ook voor uw
stoomgoed
Zie prijslijst in dit blad

Reklame

150
150
150
250
250

Dorpsstraat - Vorden
Reklame:

Vorden Zutphenseweg 29
Indien nodig maken
wij naar maat
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

TEN KATE

Vorden, februari 1976
Het Jebbink 48

OPLAAT

Thans gevestigd Brinkerhof 10, telefoon 2061

LAMME RS

Drogisterij

Gelegenheid tot feliciteren 's avonds om
7.30 uur in zaal Eykelkamp, VordenMedler.

WARME BAKKER

BELASTING- EN BOEKHOUDKUNDIGE ZAKEN

Vrijdag en zaterdag:

Kunstgebitten-reparatie

G. STAPPER
en
A. H. STAPPER-HARMSEN

Lekker brood?

is gaarne tot uw dienst bij al uw

CONFECTIEBEDRIJF

De gehele dag door
vers brood
van de warme
bakker bij

Inplaats van kaarten

Administratie- en belastingadviesburo
A. W. ENZERINK

maandag 23 en dinsdag 24 februari a.s.
bij de heer Bekker, hoofd van de St. Antoniusschool
te Kranenburg, Ruurloseweg 97 van 15.30-16.00 u.

graag

Bij de heer Overmars, hoofd van de Katholieke basisschool „De Vordering", Het Jebbink 7 te Vorden
van 15.30-16.30 uur. Ook is het mogelijk de heer
Overmars telefonisch te berichten: telefoon school
2450, privé 2011.

gelezen
blad!

Ouders die hun kinderen op willen geven voor de kleuterschool kunnen op genoemde data, tijden en adressen terecht bij: mejuffrouw
L. Wolbert, hoofdkleuterleidster in Kranenburg en mejuffrouw Harterink, hoofdkleuterleidster in Vorden.

Weg naar Laren 56 - Zutphen
Telefoon 05750-13813
Uw garantie voor vakmanschap

Eigen service-dienst - Vooraan in
techniek - Vooraan in service

WIJ BLIJVEN DOORGAAN MET DEZE
UNIEKE AANBIEDING

BERBER
WOLLEN TAPIJT
kamerbreed met extra foam-rug, geschikt
voor woonkamers

Bromfietsers let op l maart!

99,- per meter

Klaar terwijl u wacht

Alle kamerbreed tapijt wordt gratis gelegd

In 'n wip goed geregeld bij
de Rabobank.
1 Maart a.s. gaat het nieuwe
bromfietsjaar weer in.
En dat betekent een nieuw
bromfietsplaatje. Stap daarom
even binnen bij de Rabobank.
Dan wordt Uw bromfietsverzekering een-twee-drie
aan de balie geregeld,
't Plaatje neemt U meteen mee,
makkelijker kan 't al niet!

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo

concoiims
hengelo <gid>

Rabobank Q

tel.O5753-1461

geld en goede raad

DANSEN

4oars
vo
gezelligheid

22 FEBRUARI

De Rowdies
NYLON SLAAPKAMERTAPIJT

Voor

Zelf meten, halen en leggen

MEUBELEN
EN
TAPIJT

39,50

u weet het, naar . . .

400 cm breed met zware foam-rug

49,50 gratis gelegd

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

TEUNISSEN - Ruurlo f

Adverteren doet verkopen

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

DANSLES - DXNSLES
raNS
- DANSLES

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN

BE

Wij hebben reeds een dansgroepje
gevormd en willen nog graag enkele paren van verl. en gehuwden
inschrijven.
Opgave hij mevr. B. Blok, V orden, Hackfortseweg 33. Liefst snel t.m. 22 februari

N

GESLOTEN
van 23 t/m
28 februari

H.LUTH

Voor komplete en akkurate verzorging van alle voorkomende schilderwerkzaamheden
zowel nieuw als onderhoud:

Nieuwstad

Vorden

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof

Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

Openbare
verkoping

Voor Wichmond: Jan Derksen, telefoon 05753-1283

BROOD

een maal apart
BAKKERIJ

A
Zutphenseweg — Vorden — Telefoon 1384

NIET ALLEEN VOOR UW STORMSCHADE BIEDEN WIJ U EEN GOEDE
DEKKING!
Gaarne geven wij u geheel vrijblijvend inlichtingen omtrent alle
verzekeringen.

Onderlinge
Waarborgmaatschappij „Vorden"
Kantooradres: mevr. te Paske,
Almenseweg 27, Vorden, telefoon
05752-1597

Notaris Jhr. Mr. J. J. A. Greven te Vorden,
zal op woensdag 25 februari bij inzet en op
woensdag 10 maart 1976 bij toeslag, telkens
des nam. om 2 uur in zaal Smit aan de Dorpsstraat 10 te Vorden, krachtens artikel 1223
B.W. publiek verkopen:

Autobedrijf
BENNIE WENTING
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256
Datsun 140 J de luxe
Morris Mini 850
Simca 1301 Special
Fiat 127
Opel Kadett
Renault 16 TS
Volkswagen 1302
Fiat 128
Ford Cortina 1600
Citroen ID 19

Een perceel bos en weiland,
gelegen te Yorden aan de
Zelledijk, groot 2 ha 21 are.

1974
1973
1973
1973
1973
1972
1971
1970
dec. 1969
1969

Te aanvaarden, vrij van huur of
pacht, bij betaling op 9 april 1976.

Verkrijgbaar bij:

Alle auto's worden verkocht met een half jaar
of 10.000 km garantie, getectileerd en M.L.behandeling.

tcKtiel en mode

Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikte automobielen.

/chooldermcin

.
Autorijschool T E G ER

Inlichtingen ten kantore van genoemde notaris, W. Alexanderlaan 5, Vorden, telefoon:
05752-2220.

Gediplomeerd installatiebedrijf

raadhuisstraat tol. 1367 vonten

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

EN TOCH .

. IS

voor uw
Elektra, C.V., gas, water, lood- en
zinkwerk

Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426
ONBETWIST
Lessen in nieuwe Fiat 128 en
in volautomatische DAF

UW MEUBEL SPECIALIST!
/utphenseweg - Vorden - Telefoon 00752-1514

Nieuwbouw, verbouw en onderhoudswerkzaamheden
Erkende Philips en Miele service

