
Donderdag 26 april 1973
35e jaargang no. 4
1'ïtRsive: Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad l?
Vorden - Telefoon 05752-1404 - Giro l 20 58 67
Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 15,- per jaar
Korres^ondenten:
Velhorst, Het Wiemeiink 35. Vorden, Telef. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, Telefoon 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

goederenhandel

derksen tijden
Hengelo gld.

spalstraat 32

tel. 05753-1884

naast r.k. kerk

betaalbare

kleding

Informatie-
centrum Gamog
Dat een gasbedrijf zoals de N.V. GAMOG zich niet alleen
bezig houdt met het leveren van aardgas aan haar verbrui-
kers, moge blijken uit het volgende:

Sinds kort is er op het terrein van het bedrijf te Zutphen
een ruimte ingericht die dienst doet als informatiecentrum.
Wanneer men aardgas gaat gebruiken, is het nuttig zich van
tevoren te informeren over de mogelijkheden die er op dat
gebied zijn. Ook wanneer men reeds gasverbruiker is zal in-
formatie vaak nodig blijken te zi jn. Een verandering aan de
woning brengt vaak een her-oriëntatie van de betreffende
gastoepassing met zich mee. Daarom kan het informatie-
centrum voor een ieder van groot nut zijn. De gastoestellen
voor verwarmings- en kookdoeleinden, evenals verschillende
warmwaterapparaten, zijn in een funkt ionele omgeving op-
gesteld. Aan de hand yan de in werking zijnde toestellen
kunnen de systemen met elkaar vergeleken worden. Verder
kan men u aan de hand van uitgebreid foldermateriaal nog
nader informeren.

Tijdens de kantooruren is het centrum voor het publ iek
toegankelijk. Het is gelegen aan de Bolwerksweg 35 te
Zutphen. Wel wordt aangeraden, indien mogelijk, van tevo-
ren telefonisch een afspraak met de afdeling voorlichting,
telefoon 05750-2441 toestel 33 of 34 te maken. Maakt u
eens gebruik van deze mogelijkheid. Men zal u er gaarne
ontvangen.

Ledenvergadering
De b u u r t v e r e n i g i n g Delden hield in café 't Zwaantje haar
jaarlijkse ledenvergadering welke redelijk bezocht werd.
Als eerste punt kwam de verkiezing van een geheel n ieuw
bestuur aan de orde. Daarna ging men over tot de vaststel-
ling van de hoogte van de kontr ibut ie . Uit de bus kwam
ƒ 6,— per gezin met kinderen tot 21 jaar. De jongeren bo-
ven de 20 jaar, zo werd besloten, kunnen zelf lid worden,

dit om meer leden te krijgen.
Na dit punt kwam de bespreking van het komende buurt-
feest aan de orde. Gesteld werd dat dit jaar het buurtfeest
niet meer zoals voorgaande jaren, bij de familie Gotink
zou plaatsvinden. Hierdoor zou men nu aangewezen zijn
op een feesttent, wat grote kosten met zich meebrengt. Een
ieder was het er verder over eens dat droppingen, oriënte-
ringsritten en bazars normaal doorgang moesten vinden. Te-
vens werd voorgesteld om dit jaar (mede in verband met de
kosten) door eigen leden een toneelstuk op te voeren tijdens
het komende buurtfeest. Hiervoor gaven zich direkt een
tiental leden op. Besloten werd dat de eventuele toneelgroep
los zou komen te staan van de buurtvereniging.
Nadat de uitslag van de verkiezing werd bekend gemaakt
kwam het bestuur er als volgt uit te zien: J. Hummelink
voorzitter; B. Tiessink sekretaris; G. Rossel penningmeester;
B. Steenfolik en H. Memelink bestuursleden. Hierna werd
de vergadering gesloten.

Nutsdepartement
Floralia
De voorbereidingen van de Floraliatentoonstelling straks
in september, zijn al weer begonnen. Voor opgave van stek-
planten vindt u een advertentie elders in dit blad. De school-
kinderen hebben al via de scholen zich kunnen opgeven
voor deelname.

In tegenstelling tot berichten in de laatste twee Nuts-
krantjes wordt, evenals vorige jaren, weer een bloemschik-
kursus gegeven door Nutsfloralia. De heer Dijkerman zal
deze kursus verzorgen. De kosten en data hoort u t.z.t. wel.
Aan bovengenoemde aktiviteiten kan iedere inwoner van
Vorden meedoen, hiervoor behoeft men geen lid van het
Nutsdepartement te zijn. Er wordt op een grote deelname
gerekend zodat straks de tentoonstelling weer een sukses
wordt.

Ingeschreven
Bij gehouden winterinspekties van het Nederlands Rund-
vee Stamboek voor het MRIJ en het FH veeslag werden

diere/i van onderstaande eigenaren ingeschreven:

Vorden: Corrie b78S, Emma's Gustaaf b—voorlopig J. W.
Fokkink; Rozalien 4 b78R, Henriette 4 b77S, Anja b76S,
René 2 b voorlopig, Rob b voorlopig, Ard b voorlopig H.
Mombarg.

Ruurlo: Dora 16 b + 81S, Gretha 53 b79S, Gretha 54 b + 82S
Gretha 60 b79S, Gretha 52 b + 80S, De Former 20 b voor-
lopig W. van Loon; Irma 5 b78S G. J. Kamperman.
Hengelo: Geesje b76, Anita b + 80KS, Evelien b-fSOKS,
Roza 7 b79S G. J. Ruiterkamp.

Barchem: Irmie l b + 80S, Pietje 28 b78S H. W. ten Bokkel;
Berrie b + 80S G. J. Bannink; Annie 20 b + 80S H. J. Val-
kema; Roosje b + 80S, Aaltje b79S, Diana 2 b77S, Coba
b76S A. J. Weernink; Coba l b79S, Anja b+ 8IS J. W. Nij-
hoff; Liena b79R, Dina b77R fa Meulenbrugge; Koosje 14
b79S, Liza b + 81KS, Koosje 13 b-f 82S, Gonda 20 b78S H.
J. Hoentjen; Dora b + 80S, Lena b78S B. H. Weenk; Gonda
b78S, Anja b77S W. J. Nijenhuis; Antje 4 b78S E. J. Kam-
perman; Hennie b79S W. G. Dinkelman; Corrie b79S H. J.
Vruggink; Jennie b78S H. J. Arendsen Raedt; Leisje 38 b-f
80S, Willemien 42 b79S, Willemien 28 b + 80KS, Willemien
33 b77S H. J. Arendsen Raedt; Archiebald b— voorlopig,
Bona 3 b77R, Bona 4 b79S, Regina 6 b + 81S, Irene 2 b +
82S, Regien 4 b + 80S, Rozalien 2 b + 80S H. van Ditshui-
zen.

Gemeentenieuws
Door Gedeputeerde Staten van Gelderland is de weg Vor-
den-Wichmond-Baak, vanaf de Hackforterallee in de ge-
meente Vorden tot de Zutphen-Emmerikseweg te Baak, aan-
gewezen als voorrangsweg onder intrekking van hun besluit
houdende aanwijzing als voorrangskruising van het kruis-
punt Beukenlaan-Wichmondseweg Baak-Wichmond te Baak.

Voorts hebben GS de kruising van de wegen Kruisdijk-
Baakseweg (zuidelijk gedeelte) en Hackforterallee-Baakse-
weg (oostelijk gedeelte) in de gemeente Vorden (ten noorden
van kasteel Hackfort) aangewezen als voorrangskruising,
zodanig dat het verkeer op de weg Hackforterallee-Baakse-
weg (oostelijk gedeelte) voorrang heeft.

METSELSTEEN : Mondvorm, vormbak, sfrengpers

Kleur, formaat en kwaliteit naar keuze Levering franco

STEENHANDEL6TEENDEREN
B.V.

Kantoor-showroom: Bronkhorsterweg 3 - Telefoon 05755-396

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openingstijden: van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 aar
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 nar

SOCIALE WETTEN
In deze algemene voorlichtingsrubriek zullen vanaf
heden enkele zgn. „sociale wetten" worden behan-
deld. Zoals bekend, staan deze tegenwoordig erg in
de belangstelling, bv. de Wet Werkloosheidsvoorzie-
ning en de Algemene Bijstandswet. Vandaag beginnen
we met de eerstgenoemde. (N.B. Volgens de laatste
cijfers van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Zutphen
kan de werkloosheid in Vorden - gelukkig - gering
worden genoemd.)

WET WERKLOOSHEIDSVOORZIENING
(WWV)

Doel
Wanneer een werknemer bij werkloosheid geen recht
(meer) heeft op een werkloosheidsuitkering (zoge-
naamde WW), kan hij in vele gevallen in aanmerking
komen voor een overheidsuitkering ingevolge deze
wet.

Wie werknemer is
Werknemer bij de toepassing van deze wet is degene
die voor zijn deelneming aan het arbeidsproces ge-
heel of gedeeltelijk is aangewezen op het verrichten
van arbeid in dienstbetrekking.

Wie recht op een uitkering heeft
Het recht op uitkering heeft de werknemer indien
hij gedurende een aaneengesloten periode van ten-
minste 6 weken, dan wel binnen een tijdvak van 12
maanden op tenminste 65 dagen inkomsten uit een
dienstbetrekking heeft genoten en daarop aansluitend

werkloos wordt.

Wie geen recht op een uitkering heeft

Geen recht op een uitkering heeft de werknemer die:
1. de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt of, indien

jonger, blijvend ongeschikt is tot het verrichten
van arbeid;

2. in het genot is van een ui tkering ingevolge de
Ziektewet, de Wet op de Aarbeidsongeschiktheids-
verzekering naar een arbeidsongeschiktheid van
tenminste 80%, de Werkloosheidswet (c.q. een
hiermede gelijk te stellen voorziening) of recht
heeft op doorbetaling van zijn loon;

3. als gehuwde vrouw niet als kostwinster is aan te
merken en niet duurzaam gescheiden van haar
echtgenoot leeft;

4. werkloos is tengevolge van werkstaking of uit-
sluiting of zijn militaire dienstplicht vervult;

5. vreemdeling is, tenzij hij gedurende tenminste 9
achtereenvolgende weken aan zijn werkloosheid
onmiddellijk voorafgaande op niet onregelmatige
wijze in Nederland verblijf heeft gehouden.

Wie de wet uitvoert
De uitvoering is opgedragen aan Burgemeester en
Wethouders van de gemeenten.
Burgemeester en Wethouders moeten een ,,Kommissie
Werkloosheidsvoorziening" instellen. Deze kommissie
adviseert bij de uitvoering van de wet.

Deze kommissie bestaat uit een vertegenwoordiger
van het kollege van Burgemeester en Wethouders,
een vertegenwoordiger van het ministerie van Sociale
Zaken en Volksgezondheid en een vertegenwoordiger
van het Gewestelijk Arbeidsbureau Zutphen, terwijl
de drie vakcentrales in deze kommissie worden ver-
tegenwoordigd door de heer A. J. Klein Ikkink,
Oude Zutphenseweg 5 namens het CNV, de heer J.
C. van Langen, Prins Willem Alexandcrlaan 6 na-
mens het NKV en de heer Joh. Slagman, Het Hoge 39
namens het NVV.

Welke uitkering verleend wordt
De uitkering bedraagt per dag 75% van het dagloon.
Het hoogste dagloon, dat in aanmerking wordt geno-
men, is gelijk aan het maximum dagloon ingevolge
de Koördinatiewet Sociale Verzekeringen.

Wat op de uitkering in mindering wordt gebracht
Op de ui tker ing wordt geheel in mindering gebracht:
1. loon dat de werknemer ontvangt zonder hiervoor

te werken (bv. loon dat tijdens een ontslagpro-

cedure wordt doorbetaald);
2. inkomsten die wegens loonderving of in verband

met het beëindigen van een dienstbetrekking
worden genoten.

Gedeeltelijk in mindering worden gebracht:
de inkomsten uit arbeid, verricht in de periode waar-
over de werknemer recht heeft op uitkering ingevolge
de Wet Werkloosheidsvoorziening.

Hoe de uitkering wordt verkregen
Een aanvraag om een uitkering ingevolge deze wet
wordt in behandeling genomen nadat de werknemer
zich daartoe tot de afdeling sociale zaken ter ge-
meentesekretarie heeft gewend. De aanvraag geschiedt
door het invullen van een daartoe verstrekt formulier.
De aanvrager dient ingeschreven te zijn bij het Ge-
westelijk Arbeidsbureau.
De uitkering gaat in het algemeen niet eerder in dan
op de dag van de indiening van de aanvraag.

De duur van de uitkering
Het recht op een uitkering ingevolge deze wet eindigt
uiterlijk twee jaar na de dag waarop zij is ingegaan.

Het recht op een uitkering herleeft indien de werk-
nemer zijn werkloosheid in die twee jaar onderbreekt
zodanig, dat hij opnieuw aan de eerder genoemde
voorwaarden voldoet (zie wie recht op een uitkering
heeft). Een werknemer kan gedurende een bepaalde
tijd van het recht op uitkering in aanmerking komen,
wanneer hij niet voldoet aan de hem krachtens de
wet opgelegde verplichtingen. Deze verplichtingen
houden onder meer in dat de werknemer niets mag
nalaten om passende arbeid te verkrijgen en te be-
houden. De werknemer die nalaat aan het gemeente-
bestuur, dat hem de uitkering toekent, onverwijld
mededeling te doen van verandering van omstandig-
heden, die aanleiding tot intrekking of verlaging van
de uitkering kunnen geven, stelt zich bloot aan straf-
vervolging.

Bezwaar en beroep
De werknemer kan tegen een beslissing van het ge-
meentebestuur inzake zijn aanspraak binnen 4 weken
na het kennisnemen ervan schriftelijk bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders.

Van de beslissing op dit bezwaarschrift staat voor
de werknemer beroep open bij de Raad van Beroep
te Arnhem en hoger beroep bij de Centrale Raad van
Beroep te Utrecht.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
14.30 uur ds. J. H. Jansen (afscheid)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. N. Schelhaas van Lochem

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

Vrijdag 27 april 18.00 uur tot maandag 30 april 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
Op 28 april dringende konsulten bij de dienstdoende
arts tussen 9.00 en 9.15 uur. Op zondagen boodschappen
zoveel mogelijk tussen 9.00 en 9.30 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen '« avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten
De apotheek heeft op 29 april en maandag 30 april zondags-
dienst. Op die dagen kan men aan apotheekdeur bellen
uitsluitend voor spoedrecepten.

MAATSCHAPPELIJK WERK
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
kantoor Kastanjelaan 15. Hengelo Gld., tel. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.
Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346;b.g.g. T)5750)2931

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

BURGERLIJKE.. .
STAND

GEBOREN: Marieke, dochter van A. J. te Veldhuis en A.
I. Wilbrink; Monique, dochter van J. W. Bijenhof en H. J.
Bannink; Ivonnc, dochter van G. D. Nijenhuis en G. H.
Stegeman; Remco en Wilco, zonen van H. J. Zieverink en
W. F. Roseboom.
ONDERTROUWD: G. W. Schonewille en H. J. A. Kette-
lerij; J. W. A. Tiessink en A. J. Nijenhuis; B. Broer en
G. Arendsen.
GEHUWD: Geen. OVERLEDEN: Geen.

SOLflf
V E R W I T E DEL. S TA A L.

KOERSELMAN CASSETTES



SUPERMARKT

VOOR DE JEUGD .'

GROTE ZAK VOL

Frisia Oranje
SPEKKEN

voor

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks nu 148
H AC H EV LEES

300 gram 228
MAGERE SPEKLAPPEN

500 grom 218
RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram 388
HEERLIJK MALS RIBSTUK

500 gram 538
RUNDERBRAADSTUK

500 gram 578
150 gram Tongenworst 89

150 gram Palingworst 89

150 gram Boerenmetworst 98

250 gram Amsterdamse Leverworst 89

Groente en vleesreklame geldig t.m. zaterdag

VAN DE JUWEELBAKKER

voorZak vol MINI PUNTJES
Doos a 4 stuks TOMPOUCEN
Gesneden wit of bruin BROOD

f 0,75
f 1,29
f 0,78

Herschi vruchten-

limonade

literfles 95

Elke 2e liter

69

Herschi

CASSIS

literfles 135

Elke 2e fles

89

Doos a 12 stuks

Euro flessen

Classe Royal BIER

voor

595

Duyvis

SALATA

per fles

van 178 voor

139

Restant

Duyvis

GROENTE IN

GLAS

tegen zeer lage

prijzen

IWWWVWWWWWWWW^

Profiteer nu! FINE SELECTED

•Medium Dry SHERRY
Bi j 3 f/essen f 10,- Nü PER FLES

VWWMMMMI^^

Heerlijk snoepje

COCOS-

STAAFJES p. zak

van 120 voor

98

Pak a 6 stuks

ROOMBOTER

CARREES

voor

95

Van Welzen

ROOMBOTER

KOEKJES diverse

soorten nu voor

98

BEURRE

van 200 voor

139

Diverse soorten

KOEKJES

per zak

van 109 voor

85

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT

Kwak Zeeppoeder
3 KG GEEN f 4,95 MAAR NU

Geschikt voor af/e wasmachines/

Groot pak

PATRIA

CRACKERS

van 108 voor

89

Voor de jeugd

ICE

LOLLIES

l O stuks voor

89

De Ru y te r

Vruchtenhagel

groot pak

van 94 voor

69

Solberg

APPELSTROOP

per pot

van 97 voor

69

Groot pak

HONIG

MIE

van 121 voor

98

D/VERSE SOORTEN

Palmolive Shampoo
FLAKON VAN f 2,66 VOOR

Groente en Fruit
GROTE BLOEDSINAASAPPELEN

10 voor 198
FIJNE ZOETE HANDSINAASAPPELEN

16 voor 198
CITROENEN

5 voor 99
EXPORT KW4L/TE/T TOM4TEN

l/2 kilo 179
Donderdag

RAAPSTELEN 500 gram 59
Vrijdag
JONGE SPINAZIE kg 98
Zaterdag

MALSE ANDIJVIE kg 119

2 TUBES Prodenf TANDPASTA en

een TANDENBORSTEL nu samen 198
ARDITA LUIERS f 7,50

Elk 2e pak 98
Pak a 10 rol

GRIJS TOILETPAPIER voor 215
2 //ter VERNEL

WASVERZACHTER voor 279
Diverse smaken

GEURTS JAM van 708 voor 98
Van Ne//e PRISMA KOFFIE

nu geen 789 maar 169



Voor uw blijk van mede-
leven, dat wij mochten ont-
vangen na het overlijden
van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Willemina Adriana
Teunissen

betuigen wij u onze oprech.
te dank

Hengelo O:
Fam. D. Versteege

Vorden:
Fam. P. G. H. van Asselt

Vorden, april 1973

Te koop mooie gashaard
6500 cal.
Molenweg 32 Vorden
Telefoon 2016

Te koop jonge konijnen
D. Vruggink
Almenseweg 19 Vorden

Te koop drachtige MRY
vaars bijna a.d. telling
D. A. Lenselink, Vorden
Zomervreugdweg 9

AFWEZIG:

N. J. Edens tandarts
van vrijdag 27 april t.m.
zondag 6 mei
Waarneming:
tandarts W. F. Haccou
Pr. Bernhardweg 3 tel. 1908
Spr.uur: di wo en vr 9.00-
9.30 uur di en vr van
13.30-14.00 uur

Te koop 2 in goede staat
zijnde kolenhaarden grijs
H. Burkink
de Sticht - Wichmond

Bfoempfcrnfen
DUIZENDSCHOON

prachtige kleuren
per stuk 15 cent

G. ter Beest
Staringstraat 2 - Vorden

SPECIAALZAAK

Z A A K

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mestereen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Te koop gevraagd
kasten, kisten, klokken
kabinetten, goud en zilver
en zolderopruimingen

M. J. Maas
Vordenseweg 2 Hengelo G
Telefoon 05753-1637

WERF/
Verf waar u zo feilloos
mee schildert, ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uw verfhande-
laar hééft Juweel verf l
Vraag ook naar die
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de
kleintjesl

Schildersbedrijf

J. M. Uiferweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, In zwart en gr^js

GEBR. YVILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SÏGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

GERUIT WESSELINK
en
MINY HIDDINK

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk
waarvan de voltrekking D.V. zal plaatsvin-
den op donderdag 3 mei a.s. des voormid-
dags om 10.30 uur ten gemeentehuize te
Vorden

Kerkelijke inzegening om 11.00 uur in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Lochem, Lageweg 10
Vorden, Rietgerweg 2
April 1973
Toekomstig adres: Rietgerweg 2, Vorden

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in zaal „Den
Bremer" te Toldijk (gemeente Steenderen).

Inplaats van kaarten

JAN GOTINK
en
MINIE WEUSTMAN

hebben het genoegen u in kennis te stellen van
hun voorgenomen huwelijk waarvan de vol-
trekking plaats zal vinden op donderdag 3 mei
om 13.30 uur ten gemeentehuize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Brandenborgweg l, Vorden
Veenweg 2, Lochem
April 1973
Toekomstig adres: Brandenborgweg l, Vorden

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

THEO VAN BRONKHORST
en
ANNEMIE NIJENHUIS

delen u mede, namens wederzijdse ouders, in
het huwelijk te treden op vrijdag 4 mei a.s.

Kerkelijke inzegening om 10.30 uur in de St.
Antonius van Paduakerk te Kranenburg-Vor-
den door de weieerwaarde heer pater C. Ke-
verkamp.

Harreveld, Lindeboomweg 19
Vorden, Kostedeweg l
April 1973

Toekomstig adres: Van Hogendorplaan 38f,
Doetinchem

Dag-adres: café-restaurant Schoenaker, Ruur-
loseweg 64 te Kranenburg-Vorden.

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur.

>.».».».».».».».» ».».* »».».».»»»

Op zaterdag 28 april a.s. hopen

JOH. SLAGMAN
en
G. J. SLAGMAN-KEIZER

de dag te herdenken dat zij voor 25 jaar ge-
leden in het huwelijk zijn getreden.

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot 17.30
uur in café-restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) Dorpsstraat 10 te Vorden.

In dankbaarheid hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen op vrijdag 4 mei a.s. ons
50-jarig huwelijk te herdenken.

G. W. WEENK
en
M. WEENK-BOUWMEESTER

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot 16.30
uur in café-restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

Vorden, april 1973
Schuttestraat 12 „Weenk"

Op 2 mei a.s. hopen wij ons 25-jarig huwelijks-
feest te vieren.

Wij nodigen hierbij al onze klanten, vrienden
en bekenden uit op onze recepties van 15.00
tot 17.00 uur en van 19.30 tot 24.00 uur in
zaal Concordia te Hengelo Gld.

R. G. KRUI
en
H. J. KRUT-WESSELINK

Wichmond, april 1973
Het Wapen van Warnsveld

Op 20 april herdachten onze ouders

R. G. KRIJT
en
H. J. KRIJT-WESSELINK

de dag dat zij voor 25 jaar in de echt zijn
verbonden.

Wij hopen dat zij nog lang voor ons gespaard
mogen blijven. Dat is de wens van:

Reind en Henny
Appie
Gerry en verloofde
Rikie
Joke

Wichmond, april 1973
Het Wapen van Warnsveld

Zaterdag 10 maart jl. was het 40 jaar geleden
dat onze ouders en grootouders

D. J. WALGEMOED
en
J. B. WALGEMOED-HARMSEN

in het huwelijk zijn getreden.

Hun dankbare kinderen en kleinkinderen.

Hengelo Gld., april 1973
E 40

Gelegenheid tot gelukwensen op zaterdag 28
april van 14.30 tot 16.30 uur in feestgebouw
Concordia te Hengelo Gld.

81

Simca/Chrysler
Wij verkopen het liefst aan mensen die een hekel aan autorijden hebben.
Met de huidige verkeersdrukte is dat niets bijzonders. Mopperend
stappen ze in een 1000,1100,1301,160 of 180 en trekken de deur dicht
Dan is het een poosje stil. Plots wordt er gestart. Proefgereden. En als
de deur weer opengaat, kijken we in twee enthousiaste ogen. Tja, wat
wil je? Simca! De nieuwe Franse Chrysler! Een complete lijn pracht-
wagens, die stuk voor stuk je hart stelen. Soms al voordat u ingestapt
bent!

SIMCA 1000 SIMCA 1100

SIMCA 1301 CHRYSLER
160-180

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Torden

Telefoon 05752-1256
SIMCA

VRIJDAG 27 APRIL a.s. nemen wij onze

in verf en behang
_ :HEIDSRECEPTIE DS. JANSEN
In verband met zijn emeritaat is er op zaterdag 28
april gelegenheid afscheid te nemen van ds. en mevr.
Jansen, in de zaal van het Jeugdcentrum, Insulinde-
lan, van 14.30 tot 17.30 uur.

>r de goede orde zal het prettig zijn als degenen
die buiten de kom van het dorp wonen tussen 14.30
en 15.30 uur komen. Belangstellenden uit de kom
worden bij voorkeur verwacht tussen 15.30 en 17.30
uur.

Gelegenheid tot parkeren op het plein
achter de Openbare School

De Kerkeraad van de Hervormde Gemeente Vorden

weer in gebruik

Wij nodigen u hierbij graag uit vrijdagavond van 7-10
uur een kijkje te komen nemen

Schildersbedrijf en Verf handel

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

Heden is van ons heengegaan, nog tijdig voorzien
van de H. Sacramenten der zieken, mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

GERARDUS ANTONIUS HENDRIKUS
STEENBREKER

echtgenote van Johanna Aleida Donkers

op de leeftijd van 82 jaar.

Fam. Steenbreker

Vorden, 20 april 1973
Ruurloseweg 67

De uitvaart heeft plaatsgehad in de parochiekerk van
St. Antonius van Padua te Kranenburg op dinsdag
24 april.waarna begrafenis op het R. K. kerkhof
aldaar.

Voor al uw familiedrukwerk naar
Drukkerij Weevers - Vorden

J j \J heet het brood in Nepal. Maar wat blijft er
^P"f ^§ over van brood als het op de ruggen van

sherpa's de Himalaya's moet worden opge-
sjouwd? Of daalt u duizenden meters voor uw dagelijks brood?...
Wat bent u toch goed af met uw Echte Bakker in de buurt, met bergen
brood in uw bereik. Wordt het niet eens tijd om weer een expeditie
uit te rusten naar zijn broodberg?

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

N.V. Twentsche Kabelfabriek Lochem
vraagt voor spoedige indiensttreding:

met ervaring;

een onderhouds-
monteur
voor het mechanische reparatie- en onderhoudswerk aan
kabelmachines en installaties
Bezit van tenminste LTS diploma machinebankwerken
is vereist
Diploma lassen en elders opgedane ervaring strekken
tot aanbeveling.
Voor beide funkties geldt dagdienst

Tevens kunnen enkele flinke personen worden aange-
steld voor de bediening van kabelmachine» in een
2- of 3-ploegendienst
Beloning en arbeidsvoorwaarden volgens Metaal CAO

Schriftelijke of persoonlijke aanmelding aan de

N.V. Twenfscfie Kabeffabriek
Industrieterrein Kwinkweerd te Lochem
Telefoon (05730) 2147

NV TWENTSCHE
KABELFABRFEK
HAAKSBERGEN - LDCHEM



SORBO
huishoud-
produkten

Onze snelgroeiende onderneming heeft plaats voor:

Medewerker
BINNENDIENST

Opleiding middelbaar niveau, bij voorkeur M.E.A.O. Leeftijd tot 25 jaar
Deze funktionaris heeft bij gebleken geschiktheid in ons bedrijf bijzonder
goede toekomstmogelijkheden

Magazijnmeester
voor ons centraal magazijn Vorden. Ervaring als magazijnmeester vereist

Magazijnbediende
voor ons centraal magazijn Vorden. Leeftijd 17-23 jaar

Enkele inpaksters
voor lichte inpakwerkzaamheden. Leeftijd 16-23 jaar

Inlichtingen betreffende bovenstaande funkties kunt u verkrijgen onder
telefoonnummer 05752-1773 (afd. Personeelszaken)

NEDAC B.V. - Nieuwstad 2 - Vorden

vooRjAARsexpositie
«BeteR wonerf'

*'̂ v'̂ :̂̂ '':':̂ ^^^y- :̂"^-:V :̂*^x.;::-.1. • - '
WtttWftï i-

in kasteel voRöen
een unieke qeleqenheiö om te genieten van nieuwe wooniöeeën
in een histocische omqevmq

Rustieke kasten tapijten
Bankstellen qoRöijnstoffen
fauteuils etc. etc.

Entree volwassenen f 1,50
Kinderen f 0,50
(inklusief konsumptie)

Geopend: 24 april tot en met 28 april 14.00-22.00 uur

29 april en 30 april (Koninginnedag)
14.00-17.00 uur

wim polman
voRöen - wannsvelö

:AUWJWMMMr̂ v̂ ^̂

l sportschoenen

is een begrip in de gehele wereld
De vraag naar QUICK SPORTSCHOENEN stygt voortdurend

Daarom zijn in alle produktie-afdelingen nog vele plaatsen \ rij
voor:

MANNELIJKE EN VROUWELIJKE

MEDEWERKERS
tot 45 jaar

Wij bieden u: VAST WERK
GOEDE VERDIENSTEN
GOEDE SOCIALE VOORZIENINGEN
WINSTDELING
MOGELIJKHEDEN TOT TARIEFWERK

Inlichtingen kunt u verkrijgen dagelijks aan de fabriek

SPORTSCHOENFABRIEK B.V.
Hengelo Gld. - Telefoon 05753-1 71 7

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

lente ideetjes
a. Sportieve uni liquette-

blouse van jersey.

b. Uitgevoerd in een prachtige ruit is
deze pantalon
met omslag.

c. Doorknoop imprimé blouse van
jersey met liquette. Kan ook op een
pantalon gedragen
worden

d. Perfekt afgewerkte uni
plooirok, in diverse
fraaie kleuren.

Grote
kollekties

Mantels en Snede /as/es

Japonnen met jasjes

Toppers

Blazers

Japonnen en pakjes

Herenkostuums

Ko/berts en blazers

Pantalons

Suede coats

Regencoots

Den/m broeken en pakken

Enorm is onze ko/fektie

kf'nderk/ed/ng

Jurkjes

Jasjes - Jackets

Pantalons in urn* en ruiten

Blouses - Truitjes - Rokjes

Denim pakken

Liquette pakken

VRIJDAGS KOOPAVOND

GRATIS KOFFIE !

KONINGINNEDAG GESLOTEN

Modemagazijn

TEUNISSEN
Ruurlo



Donderdag 26 april 1973

Tweede blad Contact
35e jaargang nr. 4

Pro-
gramma
oranjefeest
1973

MAANDAG 30 APRIL

08.00 Klokluiden

08.30 Oriënteringsrit per fiets voor de schoolkinderen van 11 t.m. 14 jaar
(nadere mededelingen hierover worden op de scholen gedaan).
Leerlingen in dezelfde leeftijdsgroep die een school elders bezoeken
en gratis mee willen doen, kunnen zich op vrijdag 27 april tussen
16.00-17.30 uur opgeven bij de heer A. J. Zeevalkink, Schoolstr. 17

08.45 Verzamelen van de kinderen der eerste en tweede klassen op het
schoolplein achter de O.L. school

09.00 Film voor de eerste en tweede klassen der lagere scholen in het
Jeugdcentrum. Titel: 'Het varkentje Dick en zijn vrienden' een
tekenfilm in kleur. Einde ongeveer 10.00 uur

09.30 Oriënteringsrit per fiets voor de leeftijd 15 jaar en ouder. Opgave
hiervoor en tevens start voor deze rit op het schoolplein achter de
OL school dorp. Prijsuitreiking voor deze groep om 16.30 uur bij
hotel Bakker (grote zaal)

WIJ REKENEN

OP ALLE

INWONERS

VAN VORDEN

09.30 Vogelschieten voor dames en heren langs de Rondweg Horsterkamp
Geeft u op en toont uw vaardigheid. De prijs voor de schutters-
koning is een fraai horloge. Inleggeld vogelschieten f 2,50 Er is ook
gelegenheid voor buksschieten, personele baan en vrije baan.

Uitroeping schutterskoning en uitreiking van alle prijzen om 16.30
uur in de grote zaal van hotel Bakker

10.00 Verzamelen van de kinderen der derde en vierde klassen op het
schoolplein achter de OL school

10.15 Film voor de derde en vierde klassen in het Jeugdcentrum
Titel: 'Laurel en Hardy' Einde 11.15 uur

14.00 Demonstratie van de Landelijke Rijvereniging 'De Graafschap' op
het terrein Plan-Zuid. Vrij entree
Programma: Ponyrijden en Paardendemonstraties gevarieerd

15.30 Disco-bal met medewerking van Vjoe's Mightr^l.j. show o.a. Light
show Miss verkiezing, elke 25e bezoeker een single, D.J. wedstrijd
maar vooral veel Top 30 en 40 werk, m.m.v. 3 bekende
disk-jockey's Entree f 2,- plaats het jeugdcentrum

16.30 Uitroeping van de schutterskoning in de zaal^Ri hotel Bakker
Uitreiking van de prijzen voor het vogelschieten. Uitreiking van de
prijzen voor de oriënteringsritten per fiets voor 15 jaar en ouder
Alle prijsuitreikingen vinden plaats in de grote zaal van hotel
Bakker. De prijzen moeten tijdens deze uitreiking worden afgehaald
Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de Oranjevereniging

De 2 vrijkaartjes die de leerlingen van de lagere scholen en de kin-
deren van de kleuterscholen ontvangen, moeten voor 16.00 uur in
de namiddag zijn gebruikt

19.30 Optreden van de

Haagse Blues formatie Maffer Mackenzfe Band

Grote bekendheid verwierf deze formatie na hun optreden verleden
jaar in het Vara programma POPZIEN, want na dit optreden wer-
den ze meteen gekontrakteerd door o.a. Engeland en West Duitsland
Ook deze blues formatie draait al een paar jaartjes mee in het
Nederlandse popwezen en wie herinnert zich niet het sublieme num-
mer NOVIN. De Jeugdsoos is daarom ook verheugd dat zij deze
groep, op dit moment op Duitsland tournee, voor de 30e april heeft
weten te kontrakteren

De entree voor deze avond is slechts f 3,50 Voor deelnemers van de
Jeugdsoos zijn speciale toegangskaarten verkrijgbaar, voor 's mid-
dags en 's avonds voor slechts f 4.50 Voor niet-deelnemers kosten
de kaarten en de voorverkoop f 5,- Voor zowel 's middags als voor
's avonds, terwijl ook de Jeugdsoos vanaf 11.30 uur geopend is tot
's avonds 23.30 uur

Voorverkoop adressen: door de week bij B. A. Mombarg, Nieuwstad
3 te Vorden of elk weekend in de Jeugdsoos zelf

*

Muzikale medewerking

van de beide

muzfek verenigingen

ORANJEBAL
onder leiding van 'The Woodpeckers'

vanaf 15.00 uur in de zaal van 't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

ORANJEBAL
onder leiding van 'The Moodchers'

voor gehuwden en verloofden om 19.30 uur in 't Wapen van 't Medler

Entree hier f 3,50

Raadsvergadering
Op donderdag 3 mei a.s. 's avonds om 19.30 uur zal in het
gemeentehuis een openbare raadsvergadering worden gehou-
den waar de volgende punten op de agenda zijn geplaatst:

1. Opening.
2. Vaststelling notulen van de openbare raadsvergadering

van 27 maart 1973.
3. Ingekomen stukken.
4. Verkoop bouwterrein aan de heer J. Bosch te Vorden.
5. Wijziging kapverordening.
6. Plaatsen abri bij de bushalte in het centrum van het

dorp.
7. Kosten wijziging wegenlegger.
8. Aanschaf van een driedelige zelfrijdende motormaai-

machine voor het onderhoud van plantsoenen.
9. Aanleg c.q. uitbreiding van parkeerhavens in het Molen-

plan.
10. Rekonstruktie plein voor station Nederlandse Spoor-

wegen, f
11. Vaststelling exploitatievergoeding ten behoeve van de

bijzondere kleuterscholen voor het jaar 1972.
12. Vaststelling voorschotten exploitatievergoeding ten be-

hoeve vna de bijzondere kleuterscholen voor het jaar
1973.

13. Vaststelling exploitatievergoeding ten behoeve van de
bijzondere lagere scholen voor het jaar 1972.

14. Vaststelling voorschotten exploitatievergoeding ten be-
hoeve van de bijzondere lagere scholen voor het jaar
1973.

15. Vaststelling vergoeding vakonderwijs ten behoeve van
de Vereniging voor Chr. Nationaal Schoolonderwijs
voor het jaar 1972.

16. Wijziging „Bezoldigingsverordening 1971" voor het ge-
meentepersoneel.

17. Aanleg weg achter supermarkt van de fa Albers.
18. Vaststelling bestemmingsplan „Brinkerhof" nr. l, zo

mogelijk.
19. Voorbereidingsbesluiten ten behoeve van PGEM-huisje

aan de Lindes§weg en verbouw boerderij aan de Gal-
gengoorweg 12.

20. Voorbereidingsbesluit ten behoeve van PGEM-huisje
aan de Kostedeweg en verbouw boerderij.

21. Begrotingswijzigingen.
22. Rondvraag.

Meubelshow
VAN WIM POLMAN GOED ONTVANGEN
De meubelshow welke gehouden wordt in kasteel Vorden
trekt nog steeds veel belangstelling. Dinsdagavond waren er
reeds meer dan 3500 bezoekers geweest.
Het eerste wat ons opviel dinsdagavond was de verlichting
welke het kasteel een voorn|^| en statig uiterlijk geeft.
Op de eerste verdieping zijn I^Tkamers ingericht en op de
tweede verdieping zes. Er zijn zowel moderne als klassieke
meubelen tentoongesteld, vooral in de betere klasse is er
veel keus. In het sousterrain zijn een aantal gezellige zitjes
ingericht waar wat genuttigd kan worden.
Het is beslist de moeite waa^ÉMm eens een kijkje te gaan
nemen. Tot en met 30 april^^hiervoor nog gelegenheid.

Vestiging
KOMT ER EEN NIEUWE CAMPING IN VORDEN?
In de geschillenkamcr van het Gelderse Provinciehuis heb-
ben de Vordenaren D. Norde en E. van Mengden hun be-
zwaren tegen de verlening van een ontgrondingsvergunning
aan hun buurma H. Graaskamp modeling toegelicht. Hun
bezwaren spitsten zich toe op het voornemen van Graas-
kamp om op het te ontgronden terrein ter grote van onge-
veer twee hektare een camping en visvijver te kreëren.
Gedeputeerde Staten verleenden de heer Graaskamp eerder
een afgravingsvergunning voor een ander perceel. Met de
voorwaarde echter dat hij een her-kultiveringsverplichting
op zich zou nemen. Dit weigerde Graaskamp, omdat de
grond van inferieure kwaliteit zou zijn. Omdat op dit per-
ceel beperkte rekreatie en de aanleg van een visvijver werd
toegestaan besloot Graaskamp zijn campingplan op een an-
der stuk grond ten uitvoer te leggen. Hiertoe diende hij
bij de GS opnieuw een ontgrondingsvergunning in.
De bezwaren van Norde richten zich niet in eerste instantie
op een camping. Hij vreest dat zijn grond en woning inge-
sloten zullen worden, dat hem overlast wordt bezorgd en
dat de visvijver water aan zijn grond zal onttrekkeh.
Von Mengden bracht ten overstaan van mr H.Jager en
ir P. Simon Thomas naar voren dat de camping wel eens
een pretpark zou kunnen worden. „Zelf exploiteer ik een
pass-port-kampeerterrein, waar absolute rust gewenst is. Ik
ben bang dat er straks een zekere overloop naar mijn kam-
peerterrein zal plaatsvinden", aldus Von Mengden, die
voorts de vrees uitsprak dat zijn landgoed wel eens aan-
zienlijk in waarde zou kunnen dalen.
Mr Jager antwoordde, de goede wil en goede trouw van
Graaskamp niet in twijfel te trekken. Hiervoor had Graas-
kamp opgemerkt, dat hij van zijn camping beslist geen
kermis wil maken. Hij kon de .bezwaren van zijn buurlie-
den wel aanvoelen. „En daarom zijn we nog steeds de beste
vrienden. En dat zal wel zo blijven ook." Gedeputeerde
Staten zullen uiterl i jk op 23 ju l i uitspraak doen.

Meubel en Tapijtshow
VAN HELMINK WAS WEER SUKSESVOL
Helmink Woninginrichting B.V. hield 2e Paasdag een zeer
geslaagde meubel- en tapijtenshow. Vele honderden gaven,
zoals ieder jaar, van hun belangstelling blijk.
Het geheel was zeer overzichtelijk opgesteld, zodat een ie-
der kon keuren en kiezen uit de zeer uitgebreide kollektie.
ledere bezoeker werd bovendien getrakteerd op een gratis
konsumptie, hetgeen ook zeer op prijs werd gesteld. Gezien
de buitengewoon grote belangstelling zal de familie Helmink
zeker overwegen een dergelijke show in de toekomst te
herhalen.

Paosvuur
Et Paosen is weer achter de rugge, zoo hier en daor he'w
nog een paosvuur zien brannen. Meestal van olde rommel
die vrogger netjes kapotezaagd wodden um in de kachel te
verstokken. Toe mossen de paosvuurn kommen van deurn-
heggen die operuumd of flink inekort wodden. En die
deurnheggen wazzen d'r maor zat, die wodden met et op-
gruujen zoo eleid dat 'r gien koe en gien kalf deur kon.

Dat spaorn rikkens en poste uut - puntdraod was d'r wel,
maor de boern hadden d'r eers een hekkei an, et vee - de
peerde en de völlens konnen d'r lillek met tepasse kommen.
En at de boer meenen dat de hegge al te groot wodden wier
e an alle kanten fl ink inekort. De afval mos met de paos-
dage anestokken wodden, dat sprok vanzelf.
Een van de grootste vuurn die'w metemaakt hebt ston vlak
in de buurte, al mo'j ow daor ok weer gien al te groote
veurstelling van maken. Bat van et Jagershuus - een keerl
van zo'n veertig jaor die met zien moeder alleene op een
boerderi'jken zat, had de tied d'r es afenommen um rond-
um de weide klaorigheid te maken. Daor was in jaorn niet
van ekommen - hie leep alleene en vaarn ok nog een melk-
wagen. Maor et was een starke keerl, toe hie d'r eenmaol
an begon kwam d'r ruumte - et was net of de weide d'r
grooter van wodden. En toe maor sjouwen - een ander zol
dV twee of dri ' j heupe van emaakt hemmen, maor Bat was
veur een betjen werk niet bange - hie sjouwen alles an
eenen hoop. Wi'j wollen ok wel helpen maor dat gaf niet
volle - dat smerige deurnegrei was lastig te verwerken. En
zoo kwam de groote dag - toe et d'n tweeden Paosdag 's ao-
vends duuster begon te wodden kwam van alle kanten et
jonge volk anzetten, en wi'j as blagen stonnen natuurlek
veuran. Daor kwam Bat met de gavel en een bos stroo - die
wier d'r onder en tussen eschaoven - toe een striekzwaevel
d'r an - en et was maor effen of de vlammen sloegen d'r
hooge deurhen. Wi'j stonnen d'r al gouw een ende af - want
een hette gaf dat deurnenholt! Et weer had goed metewerkt
- 't holt was dreuge et duurn neet lange of d'n hoop begon
te zakken en et vuur wodden minder.

De jongen trokken zoo zachtjes weer vot - veur Bat kwam
et slimste nog an - hie wol de boel schoone verbrand hem-
men. Hie had de jas uutetrokken en zweiten as een peerd
um et leste holt op et vuur te werken, en wi'j bleven bi'j
um tot et leste oe. Toe lei d'r nog een betjen gloed en asse
en Bat zoch in 't duustern zien jas weer op. Inens leet e
een knoop vallen um van te schrikken . . . „Wie hef mien
jas natez . . .!?" „Ikke neet" zei mien oldste breur, die
was niet zoo bleu. „Ik ok neet" zei ik zautjes, at hie zoo
sprok was ik gewoon bange veur um. Harm van Toon veel
meteen deur de benne. „Ik hadde niet ezien dat ouw jas
daor lei." Weer kwam d'r een knoop - Harm rennen vot,
Bat um achternao in 't duustern. Maor hie kreeg um toch
te pakken - effen later heurn e wi'j um foetern - toe prao-
ten ze beide, en begonnen striekszwaevels an te stekken.
Bat had Harm de pet van de kop eslagen en hilp em toe ok
weer opzuuken. 't Was in de hoed toch gien beroerde keerl
zei'e wi'j achteraf . . . .
't Is kort bi'j de zestig jaor eleen, maor ik mos d'r toch nog
effen weer an denken toe ik hier en daor een paosvuurken
zaoge brannen . . .

d'n Oom.

Damrubriek
Ditmaal weer een 32-28 opening. 1) 32-28, 18-23; 2) 33-29,
23 x 32; 3) 37 x 28, 19-24; 4) 39-33, 16-21; 5) 31-26, 21-27;
6) 44-39, 17-22; 7) 28 x 17, 11 x 22; 8) 34-30?, 27-31;
9) 36 x 18, 12x25.
Het probleem van 28 maart is goed opgelost door: B. H.
Oldenhave, T. G. van Manen, J. Reuver, T. Janssen, Tj.
Harmsma en H. Grotenhuis ten Harkel.

De stand was:
zwart 11 schijven op 8, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25;
wit 11 schijven op 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 49.

Oplossing:
1) 30-24, 19 x 48; 2) 49-43, 48 x 23; 3) 31-27, 22 x 42;
4) 33 x 2, 42 x 33; 5) 35-30, 25 x 34; 6) 26-21, 16 x 27;
7) 2 x 14.

Ons nieuwe probleem:
zwart 11 schijven op 7, 9, K), 12, 18. 19, 20, 22, 23, 25, 30;
wit K) schijven op 21, 29, 33, 34, 37, 39, 40, 43, 45, 49.
Wit speelt en wint!

zwart

m
.
m m

T » r B s

wit

Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Sparen met
variabele-termijn
bij de
bondsspaarbank
gegarandeerd

maak meer gebruik
van onze
uitgebreide service

NUTSSPAARBANK
Dorpsstraat Vorden



Jarige vorstin
Op 30 april, de verjaardag van de koningin,
zullen vele Nederlanders de vlag weer uitste-
ken. Velen zullen deze versieren met de oranje
wimpel, het symbool van de twee-ccnhcid vuu
Nederland en Oranje. Want al wordt er wel
eens kritiek geuit, in ons hart hebben we alle-
maal een diepe sympathie voor ons vorsten-
huis. Een sympathie die in de loop van vele
jaren gegroeid is en daarom niet zomaar eens
even is weg te vagen.

Onze vorstin heeft een zware tijd achter de
rug. De mislukking van de kabinetsformatie
moet haar vele hoofdbrekens hebben gekost.
Meermalen heeft zij haar vakantie moeten on-
derbreken om te onderhandelen met haar
raadgevers. Zelfs heeft zij, wat zeer ongebrui-
kelijk is, gesproken met ministers van staat.
Dit ook illustreert in wat een moeilijke periode
ons land zich bevindt.

In deze moeilijke tijd. Een tijd vol tegenstel-
lingen, onbegrip en inflatie, moeten wij onze
koningin dankbaar zijn dat zij ten volle haar
warme persoonlijkheid inzet om onze natie re-
geerbaar te houden. Wij danken haar daarvoor
en wensen haar temidden van haar familie een
gezellige verjaardag toe.

Geslaagd

Prins
Willem-
Alexander
wordt
6 jaar
y, .k . l l . Prins Willem-Alcxander, de oudste
zoon van prinses Beatrix en prins Claus, wordt
op vrijdag 27 april 6 jaar.

Pieter
van
Vollenhoven
34 jaar
Mr Pieter van Vollenhovcn hoopt op dezelfde
dag als koningin Juliana zijn 34e verjaardag te

Tijdens het staatsbezoek vun de president van
Roemenië, ("eauseseu, konden wij kons^atcrcn
tot welk een waardig lid van de koninklijke
familie hij zich heeft weten te formeren. De
steun van zijn vrouw en de vele sympathiebo-
tu iu inuen vanuit het volk zullen hieraan heb-
ben bijgedragen.

Ook hem wensen wij temidden van zijn jong,e
gezin een goede verjaardag toe.

(Nadruk verboden)

Aan de Gelderse Leergangen te Arnhem slaagde voor het
SPD staatsdiploma deel I de heer G. J. Bloemendaal te
Vorden.
Aan Bakkers' Culinaire Vakschool in Groningen is de heer
G. Oplaat te Wildenborch geslaagd voor het examen Groot-
keukenkursus.
Voor het praktijkdiploma typen uitgaande van het instituut
Gulden Loon slaagden Willie Heuvelink te Kranenburg.
Voor hetzelfde diploma slaagde ook Freddy Wissink te
Kranenburg.

Koekverkoopaktie
van de

CJV jeugdverenigingen
op vrijdag 27 en zaterdag 28 april

U kent ze: on/e BOOMBOTERKOEKEN

iets heerlijk» voor de a.s. Koninginnedag !

PANTALONS
voor groot en klein

moef men b/j HELMIN K zijn

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

GEVRAAGD:

net meisje
voor winkel en huishouding

Van Asselt
Zutphenseweg Vorden

Afscheid ds. J. H. Jansen
Zondagmiddag zal ds. J. H. Jansen afscheid nemen van de
Ned. Hervormde gemeente in Voren. Dit gebeurt tijdens
een speciale kerkdienst gevolgd door een receptie.

32 jaar is ds. Jansen predikant in Vorden geweest. Geboren
in Rotterdam (16 december 1907) als zoon van een export-
handelaar in groenten en fruit , wilde ds. Jansen aanvanke-
lijk arts worden. Op het gymnasium koos hij echter voor de
theologie omdat, zo meende hi j , je als dominee de mensen
beter zou kunnen helpen.
Als dominee begon hij in Batenburg, welke plaats hij j u i s t
voor de oorlog verliet om in Den Helder te gaan werken.
In 1941 kwam hij naar Vorden. Hij kon toen nog niet be-
vroeden dat hij hier tot zijn 65e jaar de Hervormde gemeen-
te zou gaan dienen. Gedurende al die jaren is hij een sterke
binding met de Achterhoek en met name met Vorden gaan
voelen.

Behalve als dominee kennen vele Vordenaren ds. Jansen als
iemand die zich ook voor veel andere dingen wil inzetten.
Speciaal voor het onderwijs hier ter plaatse heeft hij veel
gedaan. Wij twijfelen er niet aan of ds. Jansen zal tijdens
de receptie vele handen moeten schudden.

Paasvuur
Te Kranenburg werd Ie Paasdag een t rad i t i e in ere hersteld.

Op de Banenkamp was een groot paasvuur gebouwd dankzij
de vereende krachten van de buurtbewoners. Er was een
grote be langs te l l ing voor dit paasvuur. temeer daar ver-
schillende teleurgestelde bc/.oekcrs van het te vroeg onts to-
ken paasvuur te Dijkhock naar Kranenburg waren gekomen.
Het gemengd koor Cantemus Domino zong een aantal toe-
passelijke liederen ter muzikale omli js t ing van het geheel.

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Heden is van ons heengegaan mijn inniggeliefde
man, cnze lieve en goede vader, schoonvader en opa

PIETER JOSEPH BIJLMER

C. A. Bijlmer-Wijnands
kinderen en kleinkinderen

Vorden, 24 april 1973
Enzerinckweg 1

Eucharistieviering op zaterdag 28 april a.s. om 10.30
uur in de parochiekerk H. Antonius van Padua te
Kranenburg.

Begrafenis om 11.45 uur op de Algemene Begrakf-
plaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis Enze-
rinckweg 1, Vorden.

Touwtrekken
Opnieuw hebben de ^Bc mannen van Heure uit Borculo
bewezen dat zij dit jalrffn de bondskompetitie van de NTB
hoge ogen willen gooien. Op het tweede toernooi voor de
zware klassen wist het Borculosc team zelfs de medekandi-
daat voor de titel, het Hengelose Bekveld, na een beslissing
te verslaan. Heure heeft hierdoor vier punten voorsprong.
De TTV Jonge Kracht uit Meddo bij Winterswijk had de
organisatie van dit toernooi. Behalve de meer dan 25 ploe-
gen was er een f l i n k e publ ieke belangstelling. In de 720 kg
B-klasse toonde het Beltrumse Bizons zich superieur, in de
C-klasse was de winst voor OKIA uit Holten, bij de 560 kg
klasse voor het team van Vorden en bij de jeugd voor
EHTC uit Eerbeek

De eindstanden werden:
720 kg A-klasse: 1. Heure 8 pnt; 2. Bckevled 7 pnt.; 3.
Warken 3 pnt.; 4. Jonge Kracht O pnt.
720 kg B-klasse: 1. Bizons 15 pnt.; 2. Vorden 10 pnt.; 3.
Eibergen K) pnt.; 4. EHTC Eet beek 7 pnt.; 5. Noordijk 3
pnt.; 6. Buurse O pnt.
720 kg C-klasse: 1. OKIA 12 pnt.; 2. Noordijk 9 pnt.; 3.
Enter 6 pnt.; 4. EHTC 3 pnt. ; 5. Buurse O pnt .
560 kg klasse: 1. Vorden 9 pnt. 2. Bekveld 6 pnt.; 3. Ketels
3 pnt.; 4. EHTC O pnt.
Jeugdklasse: 1. EHTC 9 pnt.; 2. Bekveld 5 pnt.; 3. Ketels 3
pnt.; 4. Vorden O pnt.
Het eerstvolgende bondstoernooi voor de 640 kg klassen zal
op zondag 29 april worden gehouden in Holten. De organi-
satie is door de NTB toevertrouwd aan de TTV OKIA.

30 april Oranjebal in café Eykelkamp
3 mei Bcjaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

5-6 mei Jong Gelre weekenduitwisseling met Goes
6 me! Bondswandeldnsr KNGV
9 mei Ned. Bond van Plattelandsvr. in zaal Smit

10 mei Hervormde Vrouwengroep Linde
15 mei Lezing NCVB
16 mei Hervormde Vrouwengroep Dorp
17 mei K PO jaarlijkse uitstapje
19 mei Nat. volleybaltournooi op h

sportpark, van volleybalver. Dash
22 mei Reisje Hervormde Vrouwengroep Linde
24 mei Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
26 mei Openbare les Nutsblokfluit- en melodica-

club in het Jeugdcentrum
2 juni Toernooi v.v. Vorden afdel ing zaterdag
7 juni Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
3 juni Jong Gelre Ringvoetbalkompetitic
7 juni Jong Gelre Ringzwemwcdstrijden
9 juni Jong Gelre Ringsportdag
9 juni Toernooi v.v. Vorden afdel ing zaterdag

20-23 ju. Avondvierdaagse Vorden
21 juni Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

Eierzoekwedstrijd
De t r a d i t i o n e l e eier/oekwedstrijd van de buurtvereniging
Kranenburgs Belang is ui ts tekend verlopen. Er was een
grote belangstelling van de jeugd terwijl ook het weer zeer
geschikt was voor dit cvL-nement.

Vanaf half twee kon men zich opgeven waarna de deel-
nemers in twee leeftijdsgroepen werden gesplitst. In het

«EI

Jonkerbos was v o o r de groep 4-6 jar igen een speciaal s t u k
afgebakend waar 25 eieren waren vers topt . De 23 deelne-
mers wisten in no t ime de eieren bij e lkaar te zoeken en er
werd /.elfs nog een groen geworden ei van vorig jaar geven-
den. Bij de groteren was de an imo ook /eer groot, l i e f s t 51
deelnemers. Ook h ie r slaagde men er in om de eieren vlug
bijeen te zoeken.

Voorz i t te r I I . Wiggers van K r a n e n b u r g s Belang r e i k t e na
afloop in zaal Schoenaker de prijzen uit.



in de blazer bent
ublits!

De blazer, die past in de allernieuwste
mannenmodetrend. Dun, voegzaam ma-
teriaal. Rond opgestikte zakken, de
beroemde Cardin reverkraag, een rond-
weglopend voorpand. Sukses beslist
verzekerd!

Trefpunt van mode voor morgen

Gevraagd:

HULP
IN DE HUISHOUDING

Mevrouw Bogchelman
Nieuwstad 5 - Vorden

Weekend aanbieding!

kinderkousjes
in diverse h ippe kleuren

Alle maten

nu f2,95
WONINGINRICHTING

MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

OoA voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

ITeeilc doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Voor efe jeugd

Slipovers
5 kleuren
rood geel groen marine en zwart

JEUGDMODB BIJ:

12V2 12V2

t.m. zaterdag

Bij iedere liter BRANDENBARG'S CITROEN

pracht borrelglas kado
f5,55

f4,65

l liter Zeiler Schwartze
Katze van 6,15 voor

MARTINI rood en wit
van 6,05 voor

lij een krat GROLSCH BIER een

echt bierglas kado
Voor de kinderen een GRATIS BALLON !

Slijterij- Wijnhandel f

SMIT v°rden Te|-
12V2 12V2

HENGELO (GLD)

29 april La Morcr

30 april f Koninginnedag J:

The Flamingo's

3 bars vol gezelligheid

Brood
Proefde u al dat lekkere brood van

Van Asselt

Op de ouderwetse manier gebakken

VAN

WARME BAKKER

tussendoor iets

n de krant van
vandaag

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank voor de
felicitaties, belangstelling,
bloemen en kadoos ter ge-
legenheid van ons 25-jarig
huwelijk ontvangen
M. A. Heltnink
(i. M. HHiniiik-Straatinan
Vorden, april 1973
Eldersmaat 3

Hulp gevraagd voor motor-
maaier en licht tuinwerk
J dag per week
Feith 'de Belten'
Wildenborchseweg 15
Telefoon 6607

Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboor-
te van ons dochtertje
en zusje
IVONNE
Gerrit Nijenhuis
Gerrie Nijenhuis-Stegeman
Èrie
Vorden, 23 april 1973
Onsteinseweg 7

ïnke werkster gevraagd
voor l ochtend per week
meerdere hulp aanwezig
Mevrouw Feith 'de Belten'
Wildenborchseweg 15

blefoon 6607

Heerlijk, 2V-> jaar was ik alleen, nu kreeg
ik er op Paaszaterdag ineens 2 lieve broertjes
bij

Mijn overgelukkige mamma en pappa hebben
op het trouwboekje de namen

REMCO en WILCO

laten bijschrijven

Zo zullen wij hun ook noemen

Willie en Henk Zieverink

Vorden, De Steege 3

IWMflfllfllftlliflflfl^^

m im M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Opemngsacrnb/edifig /
van 28 april t.m. 5 mei

Rauhfaser behang
(33 m per rol) van f 10,50 voor

f 6,90
BOVENDIEN

dubbel H oef ijzerzegels
op alle kontante verkopen

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

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

Voor het gereedmaken van de
bestellingen voor de filialen en de
ontvangst van goederen zoeken wij:

EEN FLINKE

magazijn-
bediende

Wij bieden naast een goed salaris,
uitstekende sociale voorwaarden o.m.
vrije bedrijfskleding, 17 vakantie of
snipperdagen, reiskostenve rgoeding
6,8 % vakantietoeslag (met vakantie
afspraken wordt rekening gehouden)
Vrije zaterdag

Uw sollicitatie kunt u hetzij schriftelijk,
mondeling of telefonisch richten aan

Weijenberg
supermarkt
Zelhemseweg 20-22 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1542 of 1761

Met ingang van l mei a.s. is de
praktijk van

R. J. Jansen van den Berg
Fysiotherapeut

VERPLAATST
van Groene Kruis gebouw naar

Willem Alexanderlaan 4

Onze hartelijke dank aan
allen, die ons 25-jarig
huwelijksfeest, in welke
vorm ook, tot een onver-

lijke dag hebben
gemaakt
L. (iroot Bramel
( « (Jroot Bramel.Meyerink
Vorden, april 1973
Wiersserbroekweg l

Te koop Hanomag F 20 '72
B. Wentink
Aral service station
Zutphenseweg - Vorden

Voor onze nieuw te openen

BED/£N/NGS-SL4GERIJ
vragen wij

enkele slagers
diploma niet vereist

Slagers halfwas
of

Slagers leerling

HOOG LOON

5-DAAGSE WERKWEEK

VRIJE BEDRIJFSKLEDING

PRETTIGE WERKKRING

Albers
Supermarkt

Telefoon 1232 - Vorden

De nieuwste | ; V II S
Kingwale corduroy jeans, brede rib,
uitlopende pijp

Fade Away, denim jeans,
nieuwe kleuren, wijde pijpen

Levi Sfrauss dealer:

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds docltreffendi

Zutphenaeweg - Vorden

Voor

BLOUSES

PULLOVERS

T SHIRTS

EN SPENCERS

Uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Nicht Eugenie vindt:
„Gardisette is mooier dan
alles wat erop lijkt."

Sinds nicht Eugenie
Gardisette heeft, zit ze er steeds
over op te scheppen.

„Kijk," zegt ze, „kijk naar die
verrukkelijke plooival, die te
danken is aan de Combiflex
loodveter. En naar dat
prachtige dessin.

Gardisette
heeft trouwens

zo véél fijne |
dessins." „Nee," zegt ze, „ al het
andere is toch maar namaak."

Nicht Eugenie is eigenlijk een
vervelend mens. Maar ze heeft gelijk.

Dat ontdekt ü ook, als u komt
kiezen bij ons in de zaak.

De overzichtelijke
Gardisette keuzesUndaanl

Fles HALFYETTE MELK van 74 voor 59

3 pak SPAR MARGARINE van 132 voor 98

HAANTJES per kilo 318

Pak SPAR KOFFIE van 223 voor 198

Literfles SHERRY van 595 voor 538

Literblik SPAR SOEP van 185 voor 165

500 gram JONGE KAAS 279

Blik APPELMOES van 108 voor . 89

Zakje ENGELS DROP van 105 voor ...

SPAR ONTBIJTKOEK van 115 voor

100 gram PATE ROYAL van 79 voor

200 gram BERLINER van 122 voor ...

89

99

69

99

1% kg GOLDEN DELICIOUS 169

2 kg SINAASAPPELS 198

Bus PROSET HAARLAK van 425 voor .. 369

REMMERS
SUPERMARKT

DE SPAR
KOPEN BI J'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOOP

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Onze kantoren zijn op maandag 30 april

Koninginnedag
de gehele dag GESLOTEN

Amro-bank
Nutsspaarbank
Rabobank Kranenburg

Rabobank Vorden

KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

getest door de Konsumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken jnet
acryl, terlenka en donsonj^
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

ALGEMENE

LEDENVERGADERING
van het

VW Vorden
op dinsdag l mei in restaurant Smit
Aanvang 20 uur

AGENDA:
1 Opening
2 Mededelingen
3 Notulen ledenvergadering 1972
4 Jaarverslag sekretaris
5 Jaarverslag penningmeester
6 Verslag kaskommissie
7 Benoeming nieuwe kaskommissie
8 Bestuursverkiezing

Aftredend zijn de heren G. W. Eijerkamp en
W. Kamperman. Eventuele tegenkandidaten
moeten voor de vergadering worden ingediend

9 Zomerprogramma 1973
10 Rondvraag
11 Sluiting

Namens het WV bestuur:
G. W. Eijerkamp, sekr-penn.

Sportieve steun
Al zijn uw

benen nog zo sterk,
ze hebben steun en
massage nodig.
Vooral als u veel
staat.

Supp-hose for
Men geeft die steun
en massage.

In maar liefst
zeven kleuren.

upp-nose'

Huiswerkhulp
Voor leerling Ie klas Mavo zoeken wij iemand
die enkele malen per week het huiswerk kan over-
horen en toelichten. Voor deze aantrekkelijke bij-
verdienste hebben wij graag iemand die ook in
september met dit werk wil doorgaan

Voor nadere inlichtingen:

J. B. Bosboom
Zutphenseweg 36 Vorden Telefoon 2091

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Te koop prima onderhouden

auto
Plymouth Barracuda

Redelijk bod gevraagd

Foto Stijl
Julianalaan 14 - Telefoon 1522

HELMINK
uw meube/specfcrffsf

Kleuterdagverblijf

van HASSELTPAVILJOEN
VORDEN

Vraagt per l mei

HUISHOUDELIJKE
HULP
voor halve dagen

Telefonische inlichtingen nr 1929

VRIJDAG ZATERDAG

VORDENSE TOMPOEZEN

Voor koninginnedag:

ORANJE KOEKEN
en heerlijke

Oranje Vruc/ifenschi/f/es

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart

HELMINK
uw meubefspecfcr/fsf

Voor uw autorijlessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:
G. J. Buunk instrukteiir, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

GARDA
f32.95

Suède
multicolour-

model.
Favoriet
van het
seizoen.

BETTY
f24.95

Mode en comfort.
Met houten

plateau-zool.

GARANT-SCHOENEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Nutsfloralia
Opgave stekplanten
ouderen
Streptocarpus rood en kleinbloemige
Begonia rose samen t l , < > ( >

Opgave voor woensdag 2 mei bij:
Mevr. Groot Bramel, Ruurloseweg 12 - Tel. 1351
Mevr. Hesselink, Molenweg 15 - Tel. 1555
Mevr. v.d. Weij, Zutphenseweg 67 - Tel. 1400

De uitreiking zal zijn op woensdag i) mei
van 2.30-8.30 uur by Hoveniersbedryf
Kettelery - /utphenseweg . Vordeu

De schoolkinderen krijgen de plantjes die dag via
de school mee naar huis. Dit jaar zijn het een
Browallia en een Blad begonia per stel ... f 1,25

Vordense Winkeliers
Vereniging

WfNKELSLUfTING

ZON- EN FEESTDAGEN '73

KONINGINNEDAG
Maandag 30 april gesloten


