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Korrespondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, tel. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, tel. 6681
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Aantal inwoners gem. Vorden
Aantal inwoners per l januari 1973: mannen: 3.680 vrouwen: 3.623 totaal: 7.303

Vermeerderd door geboorten:

Elders geboren

Elders overleden

Totaal:

behorende tot de bevolking:

Totaal:

Gevestigden:

Totaal:

Verminderd door vertrek:

Totaal:

Overleden:

Totaal:

behorende tot de bevolking:

Aantal inwoners per 31 december 1973:

mannen: 41

3.721

mannen: 16

3.737

mannen: 135

3.872

mannen: 119

3.753

mannen: 25

3.728

mannen: 12

mannen: 3.716

vrouwen: 46

3.669

vrouwen: 6

3.675

vrouwen: 161

3.836

vrouwen: 135

3.701

vrouwen: 22

3.679

vrouwen : 1 5

vrouwen: 3.664

totaal: 87

7.390

totaal: 22

7.412

totaal: 296

7.708

totaal: 254

7.454

totaal: 47

7.407

totaal: 27

totaal: 7.380

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

UIT DE RAAD VAN KERKEN

Vanuit de Raad van Kerken van Vorden en Kranen-
burg zijn in deze winter enige gespreksgroepen bezig.
Eén van deze groepen heeft als gespreksthema: „Sa-
men kerk-zijn". Op maandag 14 januari a.s. komt de-
ze groep weer bijeen en wel in 'het zaaltje achter de
kosterij van de Ned. Herv. kerk (Kerkstraat 15). En-
kele groepsleden (uit verschillende kerken) zullen kort
inleiden, wat en hoe er aan hun eigen kerkgemeen-
schap moet veranderen, om meer aan de roeping te
kunnen beantwoorden. Het is geen besloten gespreks-
groep. Ieder (van welke kerk ook) die hiervoor be-
langstelling heeft, is 'hier van harte welkom.

Reisburo in Vorden
Bij het gereedkomen van een serie huizen aan het
(verlengde) Wiemelink is niet alleen de kom van het
dorp met een fraaie doorverbinding verrijkt. Tevens
is sinds kort in één van de woningen een agentschap
reisburo Nijenhuis van start gegaan. Eén van de me-
dewerksters van dit reisburo, dat gevestigd is in Arn-
hem, Utrecht, Velp en Zevenaar, heeft aan Het Wie-
melink nr. 16 een kantoor ingericht, waar in een
sfeervolle entourage informatie wordt verstrekt over
vakantiemogelijkheden.

De openingstijden van dit kantoor zijn op woensdag-
en vrijdagmorgen, teerwijl het in de komende maan-
den (het boekingshoogseizoen voor zomerreizen is
reeds begonnen) tevens geopend is op zaterdag. Daar-
naast bestaat de gelegenheid telefonisch afspraken te
maken op andere tijden, zodat reislustigen ook dan
een overzicht kunnen krij^^ van een zeer uitgebreide
reeks van vakantiereizen.^^

De bij het ANVR aangesloten reisburo vertegenwoor-
digt meer dan 25 zeer bekende reisorganisaties. Om
enkele te noemen: Airtoii^fcp. Arke, Centouri, Chris-
toffel, Eurotours, Fit, Ho^rplan, OAD, De Jong In-
tratours, Sunair, Silverjet Tours, De Zuid-Europa

Stichting e.v.a. De reizen, die in de bijzonder goed
uitgevoerde gidsen worden aangeboden, omvatten zo-
wel vlieg-, bus- en treinreizen, als gekombineerde rei-
zen voor automobilisten. Speciale gidsen zyn gericht
op de Scandinavische landen. Reizen naar Alaska,
IJsland en Groenland zijn hierin eveneens opgeno-
men. Veel reisorganisaties zijn uiteraard georiënteerd
op de „warmere" landen in Zuid-Europa en het Mid-
den-Oosten.
Het agentschap wordt in Vorden geleid door mevr.
Tuin, sinds kort inwoonster van onze gemeente. Be-
halve gegevens over reismogelijkheden verstrekt zij,
indien gewenst, informatie over de landen zelf. Hier-
toe wordt een dokumentatiesysteem opgebouwd in
samenwerking met touristenorganisaties uit verschil-
lende landen. Wij menen te moeten vaststellen dat
het voor Vorden, zelf een aktief toeristendorp, zeker
een aanwinst zal betekenen. (Zie advert. in dit blad.)

Nieuwe kursus ty p6fl

te Hengelo
AANVANG HALF JANUARI

1. Nieuwe machine thuis of z.g.a.n.
2. Diploma 3%-4 maanden
3. Diploma Ver. van Leraren
4. Examens te Doetinchem

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

Gulden Loon
Keppelseweg 14-16 - Doetinchem - Tel. 08340-23708

Z I L V E R W I T E D E L S T A A I .

KOERSELIV^N CASSETTES

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841

Openstelling gemeentehuis:
maandag t\m vrijdagochtend van 8.00-12.30 uur
en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur

Spreekuur burgemeester A. E. van Ar kei:
maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur

Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag van 16.00-17.00 uur

Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur

Deze week komen 3 onderwerpen ter sprake:

/. de techniek van de gemeentebegroting
(vervolg);

2. openbare werken;
3. rattenbestrijding.

Ad 1.

Met de aankondiging van de komst van een
nieuwe burger voor de gemeente hebben wij
ons vorige artikel afgesloten, daaraan toege-
voegd de opmerking, dat „volksgezondheid" de
aandacht vraagt.
Nu is er op het gebied van de volksgezondheid
heel veel te doen. maar niet rechtstreeks door
de gemeente. Kleine gemeenten hebben geen
GGD en hiervoor dus ook geen ramingen op
de begroting. Toch geeft de gemeente in 1974
netto nog ongeveer ƒ 65.000,— voor de volks-
gezondheid uit.
Wat het gezin „N" betreft in de vorm van sub-
sidiën aan instellingen, die zich met de volks-
gezondheid bezig houden. Mevr. „N" zal zich
in verband met de zgn. pre-natale zorg met der-
gelijke instellingen (kruisverenigingen) in ver-
binding stellen. En lopen wij op de dingen voor-
uit, dan is er de zuigelingen- en kleuterzorg,
schooltand verzorging, schoolartsendienst.
Voor al deze onderdelen geeft de gemeente
Vorden z'n bijdrage. Ook hier zullen wij u niet
alle bedragen opnoemen, slechts enkele voor-
beelden.
Zonder andere instellingen ook maar enigerma-
te tekort te doen. kunnen wij het werk van de
Kruisverenigingen in het financiële zoeklicht
brengen. Het overgrote deel van de inwoners is

lid van een kruisvereniging. Bent u, lezer, lid
dan betaalt u daarvoor mogelijk ƒ 20,— per
jaar, maar u weet waarschijnlijk niet, dat de
gemeente Vorken dan ƒ 10,— aan de Kruisver-
eniging afdraagt. (Bent u geen lid. dan kan deze
wetenschap u wellicht nog iets zeggen.) Aan
Kruisverenigingen draagt de gemeente Vorden
voor bijna ƒ 22.000,— per jaar bij.
Dat de kleine Vordenaar vanaf het moment dat
de „vaste kost" ook voor hem het voornaamste
voedingsbestanddeel wordt, met deugdelijke
waar in aanmerking komt is een zorg van de
verschillende keuringsdiensten; en daar deze
ook niet voor niets werken, draagt de gemeente
in de exploitatietekorten bij (voor 1974 een be-
drag van ƒ 10.000,—).
Gaan vader en moeder „N" later met hun spruit
een duik nemen in het Vordense zwembad, de
gemeente Vorden waardeert het nuttige werk
van de zwem bad vereniging met een jaarlijkse
subsidie van ook rond ƒ 10.000,—.

Als u, geachte lezer, de opzet van deze artike-
lenreeks nog niet bent vergeten, dan zal bij u de
gedachte opkomen; wat deed men 150 jaar ge-
leden voor de volksgezondheid. Niet veel, gel-
delijk zelfs in het geheel niets, want op de be-
groting komt in 1824 daarvoor geen uitgaaf
voor.. Maar dat zal u niet verwonderen als u
er bekend mee bent, dat pas in de laatste de-
cennia (is tientallen jaren) de voorzieningen
voor de goede gezondheid van de burgerij een
grote vlucht heeft genomen. Of moeten wij toch
als voorziening voor de volksgezondheid noe-
men de zorg, die Schout Gallee had voor het op
de juiste plaatsen voorhanden hebben van mest-
vaalten. Het kwam toen dikwijls voor, dat pom-
pen en open water, bestemd voor de drinkwa-
tervoorziening, dicht bij die vaalten lagen. In de
jaren, waarover wij het nu hebben, is ook eens
een typhusepedemie uitgebroken, die in een tijd
van enkele dagen veel slachtoffers heeft geëist.
En als wij 't toch over de volksgezondheid heb-
ben is het nog wel interessant enig cijfermate-
riaal (al zijn het geen financiën) te vergelijken.
Fn het jaar 1824 waren er 83 geboorten en 46
overlijdensaangiften, bij een bevolkingsaantal
van ongeveer 2300. Nu 150 jaar later (wij ne-
men de getallen van 1972) waren er 112 geboor-
te-aangiften en 57 van overlijden, aantal inwo-
ners: 7300 (!)

In de jaren 1818 en 1819 was het aantal ge-
boorten gelijk aan dat van de overledenen. Mo-
gelijk, dat zich in die jaren ook epedemiën heb-
ben voorgedaan. Van de 66 overlijdensaangiften
hadden er 7 betrekking op levenloos aangegeven
kinderen en 19 op overlijden van jeugdige per-
sonen beneden 20 jaar.
Wat de volksgezondheid betreft is er veel ten
goede veranderd en wij hebben goede kans het

kind van de familie „N" op diens verdere tocht
op de levensweg tot in hoge ouderdom te kun-
nen blijven vergezellen. Bij die gelegenheden,
dat zich een raakvlak met de financiën van de
gemeente voordoet, zal het een en ander over
het, ook voor de overheid, „kostbare" kind wor-
den uiteengezet.
Na de eerste wankele stappen zal dat dan zijn
ten tijde van de eerste schoolgang naar kleuter-
en lagere school. De geschiedenis van 1824 ver-
telt ons niets over kleuterklasjes, maar het lager
onderwijs had toen ook al de „aanhoudende
zorg van de regering". Wij hopen u hierover in
een volgend artikel het een en ander te vertellen.

Ad 2.
OPENBARE WERKEN

In de afgelopen twee maanden zijn diverse klei-
nere werken opgeknapt, terwijl door de vorst
verschillende werkzaamheden zijn vertraagd en
tijd moest worden besteed aan de gladheidsbe-
strijding.
Vermeldenswaard zijn nog de volgende uitge-
voerde werken:
Een klein gedeelte van Het lebbink werd her-
straat. De groenstroken aan De Steege en het
verlengde Het Wiemelink werden ingeplant. In
het bestemmingsplan Zuid werden op diverse
plaatsen trottoirs, parkeer- en groenstroken aan-
gelegd. Dit werk wordt in het nieuwe jaar voort-
gezet. In Kranenburg is al een groot deel van
trottoirs, parkeerhavens en groenstroken vóór
bewoonde woningen langs de Eikenlaan klaar-
gekomen. Zodra het werkbaar weer wordt,
wordt dit afgemaakt. Ook wordt het kerkpad
naar de Ruurloseweg verhard. Het Stationsplein
is klaar gekomen. Het pad van het kerkplein in
de richting van het gymnastieklokaal is in uit-
voering. De verbeteringswerken aan de Scho-
neveldsdijk en de Deldenseweg zijn nagenoeg
gereed, het wachten is op een beetje goed weer
om de bermen te kunnen afwerken. Op vele
plaatsen in het dorp en in de bestemmingsplan-
nen is beplanting aangebracht of nieuw inge-
boet. Langs diverse wegen in het buitengebied
zijn de bomen gesnoeid. De inzamelaktie voor
vergiften heeft een vrij grote hoeveelheid over-
tollige stoffen opgeleverd. Deze zijn inmiddels
afgevoerd.

Ad 3.
RATTENBESTRIJDING

In de week van 21 tot en met 25 januari a.s. zal
de jaarlijkse aktie ter bestrijding van de ratten
gratis door de gemeente worden uitgevoerd.
Een ieder, die hiervoor in aanmerking wenst te
komen dient dit vóór 17 januari a.s. te melden
bij Gemeentewerken (telefoonnummer 1841).

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. Veenendaal bevestiging ambtsdragers

KAPEL WILDENBORCH
GEEN DIENST i.v.m. bevestiging ambtsdragers in
de dorpskerk

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur en 19.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier viering
H. Avondmaal

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoed recepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de
konsistoriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tele-
foon (05752) 2129; donderdags van 19.00 tot 20.00
uur kantoor Hengelo Gld. Kastanjelaan 15, telefo-
nisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00
uur, (05753) 1662

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

hoofdleddster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: ge-
zinsverzorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp
mevrouw A. Swart-Peereboom; maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur konsistorie-
kamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., telefonisch
bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur
(05753) 1406

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Niek Nicolaas Heinrich, zoon van F. A. J.
Kosse en M. J. J. Wolbrink; Eric Herman Alcide Leo,
zoon van G. T. M. Seesing en E. M. Belval.

Ondertrouwd: W. S. Bolt en W. H. M. Kettelerij.

Gehuwd: Geen.

Overleden: J. Carbaat, 83 jaar, echtgenote van E.
Weijers; J. H. Plettenburg, 83 jaar, echtgenote van
A. Mulder.



ABRIKOZEN SINAASAPPEL
of

PERZIKEN SINAASAPPEL

TWEEDRANK
grote fles voor

Bos

PRACHTIGE
FRESIA's

voor

vlees en vleeswaren

Gelderse schijven 4 AQ
nu 3 stuks l jT1©

Hamburgers 4 AQ
nu 3 stuks l J^W

Frïcandellen
nu 3 stuks

Saucijzen
500 gram

Hachevlees
300 gram

Fijne verse worst
500 gram

Malse riblappen 1% AQ
500 gram Vj W

Royaal soeppakket *n AQ
voor t J T W

ledere woensdag

Vleesgehaktdag
LAAT ONZE CHEF-SLAGER UW DIEPVRIES VULLEN !

Voor en achterbouten, diepvries-klaar zonder verhoogde prijzen

X-<

100 gram HAM 99
150 gram TONGENWORST 109
150 gram HAMWORST 119

150 gram SNIJWORST 119
200 gram SAKSISCHE LEVERWORST : 99

Grote bus

NIVEA
CRÈME

geen 395 maar slechts

Restant opruiming

DIVERSE
SOORTEN WIJN

per fles slechts

groente en f ruit

Fijne handsinaasapp
(flinke grote) per net

Zoete clementines
(zonder pit) per net

Fijne handappelen
(Cox's Orange) 2 kilo

Chiquita bananen
per kilo

Pracht witlof
500 gram

Panklare rode kool
500 gram

Gekookte bieten
^nn SM*.am500 gram

KASSAKQpPJES

Fruitcocktail
literblik voor

K.G. koffiebonen
250 gram ,

Tomatensoep
(CALIFORNIA) 6 borden voor

Legner Jonge Jenever
liter

Legner Vieux
liter

865 UIT ONZE

865 SLIJTERIJ

Cluny Scotch Whisky
van 1495 voor

Grote fles Advocaat
van 525 voor 398

CHOC. - MOCCA OF
ADVOKAATSPRITS per pak

GROTE ONTBIJTKOEK
van 119 voor

SMARIUS BESCHUIT
2 rol voor

SCHUIMKRANSJES
grote zak vol voor

Lekker snoepje
CHOC. SINASSNIPPERS 150 gram . .

VICTORIA PANKYWAFELS
nu per pak

KOOPMANS CAKEMEEL
van 90 voor

Ovaal blik HARING IN TOM.SAUS
van 156 voor

CALVE FRITESSAUS
jampot van 142 voor

500 GRAM MACARONI
van 90 voor

Groot pak 400 gram
VENZ CHOC. HAGEL per pak

Literfles GOUDBAND KOFFIEMELK
van 247 voor

Doos a 20 stuks THEEZAKJES
voor maar

Busje a 50 gram
NOOTMUSKAAT nu .

GEURTS APPELMOES
3/4 literpot van 95 voor

Als toetje FLAIR DESSERT
aardbeien

ITALIAANSE TOMATENPUREE
3 blikjes

HERO VRUCHTENLIMONADE
literfles

Krat a 24 flesjes
KRATZ BIER voor

HELENA CURTIS HAARLAK
grote bus van 525 voor

Voor een frisse geur
SPUITBUS TOLET AIR nu .

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Blij en dankbaar geven wij
kennis van de geboorte
van onze zoon
Niek Nicolaas Heinrich
Wij noemen hem NIEK

Frans en Riet Kosse
Sabine

Vorden, 3 januari 1974
Hert. Karel v. Gelreweg 27

Wij zijn erg blij met de
geboorte van onze zoon
Wij noemen hem RICK

Bert
en Agnes Wolsink

Laag-Keppel, l jan. 1974
Rijksweg 66

Dat allen zo van harte met
ons hebben meegeleefd in de
moeilijke tijd na het heen-
gaan van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

Willem Antonle Wonnink
heeft ons veel steun
gegeven.
Wij danken allen hiervoor
hartelijk

Uit aller naam:
D. Wonnink-Derksen

Vorden, januari 1974
Zutphenseweg 42

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

Aaltjen Camperman-
Vrugglnk

betuigen wij onze wel-
gemeende dank

Uit aller naam:
A. J. Camperman

Vorden, januari 1974
Onsteinseweg 14

Voor de vele blijken van
medeleven die wij ontvin-
gen na het overlijden van
ons lieve zoontje en broertje

BOB
betuigen wij onze hartelijke
dank

J. J. M. Sessink
D. H. Sessink-

Klein Geltink
Kasper

Dedemsvaart, jan. 1974

Voor de vele blijken van
medeleven die wij mochten
ontvangen na het overlijden
van ons inniggeliefd
kleinzoontje

ROB
betuigen wij onze
hartelijke dank.

D. Klein Geltink
L. Klein Geltink-

Brandenbarg
Vorden, januari 1974

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

G. W. Eijerkamp
Vorden
fel. 1386

Won/ngg/ds
met foto's, uitvoerige
omschrijvingen en platte-
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor-
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wij u
by de verkoop van uw
buis

W. J. de Wilde jr B V
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Meubels kopen is een
zaak van vertrouwen
Koopt daarom
bij uw meubelvoorraadhouder!

U hebt meer keus
Snelle levering
Beslist voordelige prijzen
Blijvende nazorg

Kent u onze kollektie

Graag tonen wij u die geheel vrij-
blijvend. Wij leveren alles nog tegen
oude prijzen!

WOONVISIE MEUBELEN

KWALITEITS MEUBELEN

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Desgewenst nemen wij uw gekochte

goederen gratis in bewaring

Varkensfokkers
verdien f 100,-

perzeug
per jaar meer

Het Hendrix'
blggenbatterij-programma
biedt u die mogelijkheid.
•Belangrijkste voordelen
-Probleemloze opfok
- Ruim 2 biggen per zeug

per jaar meer
- Besparing op voerkosten

en arbeid
-20% lagere investerings-.

kosten bij nieuwbouw

hendrix' voeders
Vraag inlichtingen bij de verkopers:

G. BONGERS

Vorden - Telefoon 05752-1327

Voor uw autorijlessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. Hilferink, De Boonk 39
teiefoon 1619

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

16 JANUARI

Ledenvergadering
van de

Carnavals Vereniging

De plaggenstekkers
Aanvang 8 uur

bij café De Boggelaar

Vordense Coöp.
Zuivelfabriek

Zoekt u vaste werkgelegenheid?

We hebben plaatsingsmogelijkheden
voor

enkele
medewerkers
in onze afdeling kaasmakerij

— Goede beloning en sociale voorzieningen

- 5 daagse werkweek

- 20 dagen vakantie per jaar

— 7,6% vakantietoeslag, met een minimum van
f 1200,- voor hen die de volwassen leeftijd van
22 jaar hebben bereikt

- 2% uitkering aan het einde van het jaar

Degenen, die hiervoor interesse heb-
ben en bereid zijn er aan mee te wer-
ken, dat de bestaande prettige sfeer
in ons bedrijf gehandhaafd blijft,
worden verzocht zich met ons in ver-
binding te stellen

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van
een Algemene Ledenvergadering te houden op
donderdag 31 januari 1974 's avonds half acht
in zaal Eskes, Dorpsstraat te Vorden

AGENDA:
1 Opening
2 Notulen
3 Voorstel tot fusie met de Boerenleenbank Vier-

akker per l maart 1974
4 Voorstel tot wijziging van statuten en huishou-

delijk reglement
5 a. Benoeming tot lid van het bestuur met in-

gang van de datum van fusie van de heer
J. J. M. Holtslag
b. Benoeming tot lid van de raad van toezicht
met ingang van de datum van fusie van de heer
W. J. C. Roelof s
Onder voorwaarde dat door de algemene ver-'
gadering van de Boerenleenbank Vierakker
eveneens tot deze fusie besloten wordt

6 Machtiging tot het doen verlijden van de
notariële akte van statutenwijziging

7 a. Acceptatie van alle leden van de liquideren-(
de Boerenleenbank
b. Vereffening van alle zaken van de liqui.
derende Boerenleenbank
Onder voorwaarde dat door de algemene ver-
gadering van de Boerenleenbank Vierakker
eveneens tot deze fusie wordt besloten

8 Rondvraag
9 Sluiting

N.B. Het ontwerp voor de voorgestelde wyziging
van statuten en huishoudelijk regiement ligt ten
kantore der bank voor de leden ter inzage tot na
afloop van de vergadering

17 t.m. 26 januari

Vele restanten o.a.:

LEVI's - WRANGLER
corduroy broeken en sjaals

OVERHEMDEN
MUTSEN
SJAALS
TRUIEN
T SHIRTS enz.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tteeds docltreffcndi

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

Vanaf donderdag 17 januari

Onze winkel en showroom staan vol met

kwaliteits-
artikelen
tegen lage prijzen!

BEKIJKT U ZE ZELF MAAR EENS

Meubelen
w.o. bankstellen, huiskamers, tauteuils,
salontafels, wandmeubelen, kleinmeubelen

Tapijten
een pracht kollektie wollen en nylon
tapijten (merkartikelen) met flinke
afprijzingen

Ook een heel assortiment 100% wollen
karpetten 140x200 reeds vanaf f 179,50

Gordijnen en vitrages
een grotere kollektie afgeprijsde stoffen
(w.o. Ploeg en Boussac) zult u nog niet
tegen gekomen zijn !

Dekens, spreien
matrassen

fantastisch, te veel om op te noemen

Zeg daarom straks niet:

„Daar wist ik niets van"

U moet gewoon
komen kijken!
Vrij entree Ook in onze showroom

interieur-verzorglng
wlrn polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314

— RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

AlS (J
U66U H AR O kom.eenskiiKenbij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
'VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN l
Zaterdags om 4 uur gesloten

VLEES vers van het mes
u/f onze keurslagerij [KEURSLAGER

n goe/e slager

Mag. malse riblappen
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram

Varkenslappen
500 gram

Sukade lappen
500 gram

Roomsnitzels
3 stuks

Paprika snitzeis

Kassakoopje 3 rollen TOP DROP Red Band f 0.79
UIT ONZEZUIVELAFDELING
Chipolata vla I A CQ
van 66 voor l WjWV

Yoghurt f A AR
liter van 96 voor l VjWw

Magere melk L A AQ
hele liter voor l \/jm\J

3 stuks

Wiener snitzeis
3 stuks

Vrijdag en zaterdag NaSÏ & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT, 500 gram

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

f5,68
f4,68
f5,88
f6,38
f2,10
f2,10
f3,75
n,
f2,50
f2,98

Groente en fruit dagelijks
Witlof 500 gram . . . .
Kleiaardapp. Bintjes 5 kg
Golden Delicious 2 kg .
Salustianas sinaasapp. 2 kg
Groente en fruitreklame geldig f.m. zaterdag

Maandag:

Koolraap 500 gram . .
Dinsdag: A

Gek. bieten 500 gram . .

vers
i 1,18
f 1,58
f 1,48
f 1,98

f 0,38

f 0,38

DIEPVIES
Boomstam ijs
Iglo vissticks
Groko spinazie
Groko spinazie

van 398 voor .

10 stuks van 290 voor

450 gram

750 gram

Verdien contante guldens neem KOOPZEGELS Of spaar voor een mooi cadeau

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram BOTERHAM WORST

150 gram PALINGWORST

100 gram RAUW ONTBIJTSPEK

300 gram BOERENLEVERWORST

UIT ONZE BROODBOETIEK
129
169
309

Naast onze sortering King Corn brood steeds

BrOOd van bakker Van Groningen

COCOSKRANSEN 6 stuks van 145 voor . .

LANG APPELGEBAK van 190 voor

CHIPOLATAPUNT van 340 voor .

GROOT PAK FLEURIL
van 315 voor

VIVO LEMON LINE
1/1 liter
JUS D'ORANGE
'Liko' liter

VIVO PILS
Euro fles voor
VIVO PINDAKAAS
pot voor
VIVO OPLOSKOFFIE
200 gram

VIVO APPELMOES
2 grote potten
HAK BOERENKOOL
3/4 pot

VIVO ZOUTE PINDA'S
500 gram

HERO ERWTENSOEP
van 218 voor 208, Bij ons

GROTE VAATDOEKJES
badstot

VIVO BOTERHAMZAKJES
(papieren) a 2 pak

GEZINSPAK BIOTEX BLAUW
normaal 275 nu

BONBON DE LUXE
200 gram

ROBIJN WASVERZACHTER
van 248 voor

PANNEKOEKMEEL
Speciaal
FRANSE MOSTERD
bierpul

GROVE MOSTERD
bierpul
OLBA ROOKWORST
225 gram
VIVO CAPUCIJNERS
voor

JODEN KOEKEN
plastik bus
MARLEENTJES
Van Welzen 250 gram . ...

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 14 januari
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Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

KASTEEL VORDEN - GEMEENTEHUIS?
FANTASIE OF WERKELIJKHEID

In de pers hebben we kunnen lezen dat de gemeente
V orden eigenaar is geworden van het kasteel. De hele
raad liep met een slot op de mond, want niemand
mocht het weten. Toch was er één meneer die het al
wist en die dit zo nodig per telegram aan de raad
moest bekend maken.
Het Zutphens Dagblad van 21 december jl. schrijft:
Vorden krijgt een van de mooiste gemeentehuizen
van Nederland en de gemeentebode kan worden ge-
huisvest in het huis dat bij het kasteel staat en wordt
dan één van de mooist wonende gemeentebodes van
Nederland. Het eerste is een sprookje en het tweede
een fata morgana, want er staat helemaal geen huis
voor de bode. Dergelijke publikaties doet me denken
aan een fabeltjeskrant.
Het kasteel is een reusachtige klomp stenen, waarin
een enorme hoeveelheid zwaar eikenhout is verwerkt.
In het kasteel is heel veel ruimte, verdeeld over een
veertigtal vertrekken. In overleg met de heer Siebe-
link, huisbewaarder van het kasteel, heb ik afgelopen
zomer daar vele rondleidingen kunnen verzorgen.
Soms 4-5 maal per week met vakantiegangers uit alle
delen van Nederland. Je bent in 't laatst zover, dat je
geblinddoekt alle vertrekken kunt aanwijzen.
Na deze toelichting zal het u duidelijk zijn, dat ik mij
op kundig terrein heb begeven. De eerste bouw van
het kasteel was in 1205. Het was toen nog geen echt
het er nogal verwaarloosd uitiet. In de vorige eeuw is
kasteel, maar eigenlijk een versterkt huis, waaromheen
een gracht. In de loop der eeuwen is het nogal eens
vergroot en versterkt. De laatste grote restauratie had
plaats tussen de jaren 1870—1880. Toen is ook de
brug over de gracht gemaakt en het koetshuis ge-
bouwd. De bouwstijl was in die verschillende eeuwen
niet altijd gelijk. Nu heb ik van bouwstijlen niet zo-
veel verstand, maar volgens de architekt van monu-
mentenzorg zijn er drie bouwstijlen in verwerkt. De
brug is al enige tientallen jaren verdwenen en het
koetshuis met een oppervlakte van meer dan 200
vierkante meter is nog in redelijke staat. De gracht zit
vol blubber en zeer waarschijnlijk ook nog wel mu-
nitie uit de laatste oorlog en volgens de heer Siebelink
moet er ook nog een vliegtuigbom in liggen. De aan-
wezige beer- en zinkputten hebben een verbinding met
de gracht. Het kasteel staat al vanaf 1956 leeg, zodat
het ook al eens onbewoond geweest, omdat de toen-
malige eigenaar nog een landgoed bezat, waar hij lie-
ver woonde. De ingangen van het kasteel zijn aan de
zuidzijde. Daar is eerst een hartstenen trap van zeven
treden waar dan een p lat vorm is. Op dit platform zijn
twee deuren. De één geeft toegang naar de grote hal
en de andere tot een kleine hal. Links van het plat-
form op de begane grond is een deur, waarachter een
stenen trap die naar beneden gaat en uitkomt bij de
keuken. Dan is ere nog een deur rechts van het plat-
form, waarachter een stenen trap naar beneden gaat,
die uitkomt in een klein halletje voor de rentmeester-
kamer. Van de kleine hal gaat een trap naar heneden,
die uitkomt in een haaks lopende gang. Eerst 10 me-
ter van zuid naar noord en dan 10 meter van oost
naar west. Hier beneden zijn tien vertrekken, alle
vanuit deze gangen te bereiken. Deze vertrekken en
gangen hebben nog in goede staat verkerende kruis-
gewelven. De vertrekken zijn in de loop der tijden
voor verschillende doeleinden gebruikt. Onder ande-
re voor het opbergen van levensmiddelen, wijnen.

brandstoffen, keuken, rentmeesterkamer en niet te
vergeten voor het opbergen van gevangenen. De keu-
ken is zo'n 40 vierkante meter groot. Onder de rid-
derzaal is een groot vertrek, van hieruit gaat een trap-
je naar boven naar de ridderzaal. Het eigenaardige
van dit trapje is, dat het is uitgehouwen binnen een
1,20 meter dikke muur. Als je hierop loopt, loop je
eigenlijk door de muur naar boven. Eenzelfde trapje
gaat vanuit het vertrek onder de toren naar boven.
In dit vertrek is nog een waterput en enige gemetsel-
de bakken. De schietgaten en lichtspleten geven maar
een spaarzaam licht door. Hier beneden zijn de muren
het dikst, plin. 1,20 meter; op de eerste verdieping
plin. l meter en op de tweede verdieping ruim 80 cen-
timeter. Op de eerste verdieping zijn kamers met een
oppervlakte van 25 vierkante meter (3 stuks) l van 50,
l van 60 en l van 70 vierkante meter, een badkamer
en nog een kleiner vertrek en de grote hal van pi m.
40 vierkante meter met vloer en wanden van marmer.
In dez,e hal is een deur, waarachter een w.c. met
eveneens vloer en wanden van marmer. Dit vertrek
is 3 meter lang en l meter breed. De acterste helft
van de vloer is 40 cm hoger (2 treden), op het hoge
gedeelte staat „de troon". Wie daar op zit heeft een
vorstelijk uitzicht via een groot raam op de binnen-
plaats en de daarachter gelegen tuin. In de kleine
hal is een zandstenen wenteltrap die naar de tweede
en derde verdieping gaat. Deze trap heeft 51 treden,
waarop het moeilijk gaat om elkaar te passeren. Op
de tweede verdieping zijn 8 kamerse die variëren in
grootte van 24 tot 54 vierkante meter, een badkamer
en nog een vertrek van 12 vierkante meter, een paar
gangen en een w.c., minder luxe dan beneden. De
vertrekken van de eerste en tweede verdieping hebben
een hoogte van plm. 4,60 meter. Op de derde verdie-
ping is veel zolderruimte, waar nog een zestal houten
kamertjes zijn, voor dienstpersoneel gebruikt. Verder
is hier nog een klein vertrek. De achterwand daarvan
is de binnenmuur van de bovenste torenkamer. Voor
deze muur is een klein deurtje waarachter een kleine
ruimte. De achterwand van deze ruimte is weer een
deurtje. Dit geeft de enige toegang tot de vluchtkamer
ook wel geheime kamer genoemd. Dit laatste deurtje
zit plm. 2 meter boven de vloer in de wand van deze
kamer van plm. 25 vierkante meter. Vanaf de derde
verdieping gaat nog eens een houten trap naar een
zolder, die helemaal leeg is. Op een zekere dag toen
ik eens moederziel alleen in het kasteel was, heb ik
een bezoek gebracht aan die vluchtkamer. Ik ben toen
door dat gat gekropen en heb me toen naar beneden
laten zakken. Het gaf wel een enigszins eng gevoel in
een kamer zonder deuren te zijn. Gelukkig dat hier
nog een oude stoel .stond (het enige meubilair uit het
hele kasteel). Van die stoel heb ik een dankbaar ge-
bruik gemaakt om me weer naar beneden te werken.
Van het vele eikenhout dat in het kasteel verwerkt is,
is wel de fraai bewerkte .s-^fc/w in de ridderzaal het
mooist. Er is geen gas, ge^ffwaterleiding, geen riole-
ring maar wel een verouderd licht net. Geen straat
naar het kasteel. De kostprijs is met 2 ton te betalen,
maar een grondige restauratie en de aldaar bijkomen-
de werken kost nuljoenen^^ dat alles met het uit-
zicht op het ekononüsc heffer punt 1974. Als histo-
risch gehouw kan ik het een 10 toekennen, maar als
gemeentehuis ligt mijn waarderingscijfer voorlopig
nog beneden 0. De tijd zal het leren.
Tot slot nog een vriendelijk verzoek en een waarschu-
wing voor de jeugd: gooi vanaf heden geen ruiten
meer stuk van het kasteel. Er wordt op gelet. Bij een
rondgang door het kasteel deze week zag ik weer
twee ruiten ingegooid.»

Met dank voor de plaatsing,

H. W. Offereins, Nieuwstad 51, Vorden

P.S. De maten die ik genoemd heb, zijn niet exakt
maar benaderen wel enigszins de werkelijkheid.

Filmavond optocht
De Deurdreajers
Karnavalsvereniging De Deurdreajers uit Kranenburg
Vorden heeft voor het a.s. karnavalsseizoen aan een
vergroting van de optocht gedacht, welke wordt ge-
houden op zaterdag 23 februari. Hiertoe is aan plm.
40 verenigingen, instellingen, scholen, buurten enz.
een schrijven gericht met het verzoek hieraan mede-
werking te verlenen door deelname met een of meer
karnavalswagens.
Uit het aantal binnengekomen reakties heeft het be-
stuur besloten hiermee door te gaan en heeft zich in
verbinding gesteld met de karnavalsvereniging uit
Harreveld welke elk jaar een grote optocht organi-
seert. Deze vereniging zal voor De Deurdreajers een
filmavond verzorgen in café Bloemendaal op donder-
dag 10 januari waar alle ingeschreven verenigingen
e. d. voor uitgenodigd zijn. Diegenen welke alsnog
aan deze optocht wensen deel te nemen zijn uiter-
aard van harte welkom.

Na afloop van de film zal het bestuur haar plannen
kenbaar maken en kan een en ander worden bespro-
ken. Met dit initiatief hoopt De Deurdreajars te ko-
men tot een nog grotere aanpak van de festiviteiten
tijdens de karnavaisdagen.

1000e lid bibliotheek
Sinds de opening op 8 november is het crescendo
gegaan met de openbare bibliotheek in Vorden. Zo
kon dezer dagen het 1000e lid worden ingeschreven
t.w. mevr. Boesveld. Dit feit werd op een bescheiden
wijze gevierd waarbij tevens aanwezig waren het 999e
lid (Jan Hesselink) en het 1001e lid (mevr. Vreeman).
De „gelukkigen" werden door mevr. v. d. Heide-v, d.
Ploeg (voorzitster van de bibliotheek) toegesproken.
Zij noemde deze mijlpaal een heuglijk feit, waarbij zij
aanstipte dat zovele Vordenaren de weg naar de bi-
bliotheek hebben gevonden. Zij wees er in dit ver-
band op dat de leeszaal voor iedereen ter beschikking
staat. Speciaal deed zij een beroep op de bejaarden die
rustig binnen kunnen komen om een krant of blad
te lezen. Het verplicht tot niets. Het zojuist genoemde

e gemeentelijke Sportraad vertegenwoordigd door
SV. Bielderman. Deze laatste kon in zijn funktie van
)enningmeester gewag maken van een gezonde finan-
ciële positie van de club.
iij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden

H. G. Klein Brinke en D. J. Rouwenhorst bij akkla-
matie herkozen.

P. de Rijk 25 jaar
bestuurslid MvK
>e heer P. de Rijk uit Vorden is een verwoed bijen-

houder. Zijn liefde voor deze nijvere dieren heeft
zich vooral geuit in de bijenhoudersvereniging de
Macht van het Kleine te Vorden, waarvan hij onlangs
25 jaar onafgebroken bestuurslid is geweest. Op de
ehouden jaarvergadering van deze vereniging - de

52e - kwam men tot de ontdekking dat de heer De
k tevens een kwart eeuw bestuurslid was. Uiter-

aard werd de jubilaris door zijn leden-vrienden even
n het zonnetje gezet en werden door zijn medebe-
stiuirsleden de nodige gelukwensen uitgesproken.
)e heer W. Kamperman (sekretaris-penningmeester)

die wegens verhindering van voorzitter Van Bruggen
de vergadering leidde, had veel waardering voor het
>cstuurswerk van de jubilaris. Dank zij zijn grote
ennis van de bijenhouderij had de vereniging hier-

van veel profijt gehad.
3e plaatsvervangend voorzitter deelde in zijn ope-

ningswoord mee, dat de heer G. van Veldhuizen - een
van de trouwe leden - was heengegaan. Er werden en-
cele ogenblikken stilte voor hem in acht genomen.
3e sekretaris-penningmeester kon melding maken van
een redelijk gezonde toestand der kas. Bij de bestuurs-
verkiezing werden de heren Van Bruggen (voorzitter)
D. Pardijs en W. Kamperman, met algemene stemmen
icrkozen. De heer Waanink bracht als afgevaardigde
van de vereniging een verslag uit van de algemene
vergadering der ANI te Kesteren. Voor 1974 werden
aangewezen de heren A. Waanink en W. Kamperman
en als reserve A. Kloosters.
De vereniging telt op het ogenblik 27 leden. Onder
de aanwezige leden werd een gratis verloting gehou-
den.

Programma Ned.
van Pl.vrqpwen
De Ned. Bond van Plattelandsvrouwen heeft het pro-
gramma tot mei vastgesteld. Op de eerste avond,
woensdag 16 januari, zullen de ballonpiloten Jan en
Nini Boesman vertellen oji^hun belevenissen. Deze
avond wordt samen met^BpGMvL en Jong Gelre
georganiseerd. Woensdag 13 februari is de jaarverga-
dering. Na de pauze zal het Vordens Huisvrouwen-
orkest haar muzikale prestaties laten horen. Dinsdag
26 maart houdt de firma Visser een voorjaarsmode-
show voor de dames. Woensdag 24 april komt de heer
J. van Limbeek schaapherder te Rheden, vertellen
over zijn leven, werken en denken met zijn kudde in
de vrije natuur. De laatste avond van het seizoen is
gepland op woensdag 15 mei. Majoor Bosshardt zal
een lezing houden over het werk van het Leger des
Heils.

drietal werd een gratis jaarabonnement en een pre-
sentje aangeboden.

Jaarvergadering
De Graafschaprijders
„Wanneer hot in de toekomst niet mogelijk zal blij
ken om een oriënteringsrit voor auto's en motoren te
organiseren, dan zullen wi j oriënteringsritten per fiets
inlassen", aldus een mededeling van voorzitter B
Pardijs tijdens de goed bezochte jaarvergadering van
De Graafschaprijders.
Het zomerprogramma werd dan ook onder voorbe
houd vastgesteld t.w. 10 maart. 15 april (2e Paasdag)
23 mei (Hemelvaartsrit), 8 september herfstrit, 27 no
vcmber wildrit en 15 december pannekoekenrit. Bin
nenkort zal een bosloop worden georganiseerd. De
jaarlijkse feestavond vindt plaats op 2 februari terwij
er voor 15 februari een bowlingavond op het program
ma staat.
Uit het jaarverslag van sekretaris D. J. Rouwenhors
bleek dat de volgende rijders dit jaar met een club
kampioenschap zijn gaan strijken. Cross A-klasse: J
Oosterink; B-klasse W. Veenstra; betrouwbaarheid s
ritten senioren: Joh. Berendsen; idem junioren A
Boesveld. De „Delden Trophy" werd voor de derd
achtereenvolgende maal gewonnen door W. Veenstra
Voorts werd het duo A. Braakhekke-H. Klein Brink
kampioen van Nederland betrouwbaarheidsritten ij
span; R. Lubbers-B. Notten werden nationaal kam
pioen bij de crossers zijspannen. Verdere clubkam
pioenen bij de oriënteringsritten werden: motoren B
J. Berendsen; bromfietsen H. J. Hukker; auto's A
klasse B. Regelink; B-klasse B. Turfboer; ider niet
leden H. A. Woessink-Harfsen.
Veel dank is de vereniging verschuldigd aan de eige
naresse van het circuit Delden voor het gratis beschik
baar stellen van het terrein. Overigens hebben De
Graafsohaprijders de handen zelf ook niet verkeerc
staan, want toen onlangs een der eigenaren in het zie
kenhuis moest worden opgenomen, zorgden de cros
sers ervoor dat de knollen op tijd geplukt werden
Dank werd eveneens gebracht aan B&W en politi
voor de medewerking bij diverse evenementen.
De motorclub telt momenteel 330 leden en wordt ir

Dammen

Inbraken
Bij een inbraak in een landhuis (Kamphuizen) aan de
Wildenborchseweg zijn een aantal schilderijen, antieke
klokken, zilveren gebruiksvoorwerpen en ander antiek
gestolen. De bewoner-eigenaar van het landhuis de
heer E. J. J. B. Cremers verblijft momenteel in Zwit-
serland, zodat de waarde van de gestolen voorwerpen
moeilijk te bepalen is. De beheerder van het landhuis
ontdekte de inbraak toen hij ziöh op de hoogte wilde
stellen van de werkzaamheden die in het onbewoonde
pand werden verricht door veerwarmingsmonteurs.
De inbrekers zijn via een dakraam van het garagedak
naar binnen gekomen.
De politie in Vorden is op het ogenblik druk bezig
om een zestal inbraken op te lossen diee de laatste da-
gen in de gemeente Vorden hebben plaatsgevonden.
Maandag waren er vier inbraken bekend, terwijl er
daarna nog twee werden aangegeven. Men vermoedt
met een en dezelfde persoon te doen te hebben omdat
de politie steeds dezelfde voetsporen in het zand ont-
dekte.
De toezichthouder van de sociale weerkplaats De Els-
horst ontdekte 's morgens dat er was ingebroken. In
de loop van de dag kwamen berichten binnen van de
konservenfabriek Aptito, de borstelfabriek Haver-
kamp en de machinefabriek Ten Have aan het Indu-
strieterrein dat ook daar ongewenste bezoekers waren
geweest. Men verschafte zich toegang tot de gebouwen
door een of meer ruiten te vernielen. Voor zover be-
kend is een gering bedrag aan geld (plm. ƒ 300,—)
vermist. Er werden in de gebouwen buroos, kasten en
laden opengebroken en zowel bij het binnenkomen als
het verlaten werden vernielingen aangericht.
Eveneens werd ingebroken in het Groene Kruisge-
bouw waar twee kollektebussen met een inhoud van
plm. ƒ 50.— werden leeggeroofd. Nadien kwam er een
melding van inbraak van de heer D. aan de Strodijk;
hier werd echter niets vermist. Men vermoedt dat de
inbraak bij D. overdag is gepleegd.

Reegeit gedood
Maandagavond is op de Ruurloseweg nabij het land-
goed De Wiersse een reegeit aangereden door een pas-
serende auto. Het dier werd gedood. De auto van J.
uit Lochem werd ernstig beschadigd.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE

Voor de onderlinge damkompetitie van de Vordense
damclub DCV werden de volgende wedstrijden ge-
speeld :

Ter Beest—Masselink 2—0; Wansink—G. Wassink
2—0; Rossel—Lamers jr O—2; Harmsma—Heuvink
1—1; Hesselink—Grotenhuis l—1; A. Wassink—
Hulshof 2—0; Nijenhuis—Lamers sr 2—0; Hoenink
—W. Wassink O—2; Klein Kranenbarg—Jansen l—l;
Wiersma—Esselink O—2; Oukes—Klein Brinke l—l;
G. Wassink—Van Dijk 2—0; A. Wassink—Janssen
l—1; J. Lamers—Wansink O—2; Hulshof—Harms-
ma 2—0; Hesselink—Sloetjes O—2; Lamers sr—
Masselink 0—2; Nijenhuis—Rossel 2—0; Klein Kra-
nenbarg—Grotenhuis 1—1; Oukes—W. Wassink l—
1; Ter Beest—Dimmendaal O—2; Klein Brinke—Es-
selink 2—0; Wentink—Hoenink 1—1; H. Brinkerink
—B. Buunk l—1; G. Brummelman—A. Abbink O—
2; D. Harmens—A. Janssen O—2; W. Heyink—B. de
Bruyn 2—0; R. Bargeman—H. Beeftink O—2; A.
Bargeman—P. Steenbreker l—1; P. Zoerink—H. KI.
Brinke l—1; A. Lammers—H. Aalderink O—2; R.
Stokkink—M. Hesselink 2—0; G. Buunk—G. Wol-
sing O—2; A. Graaskamp—J. Oltvoort 0—2; H. Ab-
bink—E. Stokkink 2—0; N. Huetink—A. Abbink O
—2; B. Klumpenhouwer—A. Bargeman 2—0; G.
Gosselink—A. Wentink 2—0; Klein Kranenbarg—
Wansink 1—1; Oukes—Jansen 2—0; G. Wassink—
Lamers jr O—2; W. Wassink—Masselink 2—0; Hes-
selink—Ter Beest O—2; Nijenhuis—Hoenink 2—0;
Hulshof—Rossel 2—0; Dimmendaal—Grotenhuis ten
Harkel l—1; Breuker—Klein Brinke 2—0; Lamers sr
—Heuvink O—2; Esselink—A. Wassink l—1.

Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.
Iedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Elke woensdagavond Badmintonclub in het Jeugdcen-
trum.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Iedere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

13 jan. Dansen Concordia met Sang und Klang
12 jan. Speurtocht pupillen v.v. Vorden

start bij de kantine
16 jan. Bijeenkomst NVEV (kruiden)
16 jan. Jaarvergadering KPO
16 jan. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
17 jan. EHBO-vergadering in zaal Eskes
19 jan. Feestmiddag v.v. Vorden in 't Wapen

van Vorden
19 jan. Opening karnavalsseizoen De Deurdreajers

met installatie nieuwe Prins bij Schoenaker
19 jan. Feestavond v.v. Vorden in 't Wapen van

Vorden
21 jan. Rayonlezing EHBO
24 jan. Lezing Nutsdepartement Vorden
24 jan. Hervormde vrouwengroep Linde
24 jan. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
25 jan. Kaartavond v.v. Vorden in de kantine

2 febr. Dropping pupillen v.v. Vorden
start bij de kantine

7 febr. Ledenvergadering KPO
13 febr. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen .

in 't Wapen van Vorden
Ledenvergadering Industriebond NVV
Feestavond Sparta in 't Wapen van
Vorden

23 febr. Karnaval voor gehuwden en verloofden van
De Deurdreajers in de tent bij Schoenaker

24 febr. Kinderkarnaval van De Deurdreajers met de
Jeugdprins in de tent bij Schoenaker

25 febr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de
tent bij Schoenaker

26 febr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de
tent bij Schoenaker

22 febr. Gert en Hermienshow en karnavalsbal
bij café de Boggelaar

23 febr. Karnavalsbal bij café de Boggelaar
24 febr. Avro's Toppop discoteam bij café de

Boggelaar
25 febr. Karnavalsbal bij café de Boggelaar
11 mrt. Bijeenkomst NVEV (demonstratie)
26 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
24 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
15 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
5-8 juni A vond vierdaagse Vorden

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktiviteiten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.



Geen prijzenstijging
maar

PRIJZENSLAG

NU SPOTGOEDKOPE KINDERKLEDING:

IN DE RADIKALE

JASJES f 19,50 f 29,25 f 39,50 enz.
KINDERJURKJES nu f 5,- f 10,— f 15,— en f 20,—
PANTALONS vanaf f 10,—
TRUITJES f 2,90 f 4,90 f 6,90 f 10,—
BLOUSES vanaf f 6,90
JACKETS vanaf f 19,80

PANTY's SCHAARS?

Grote maten met tussenstuk 2 paar f 4,95
MINI PANTY's 3 paar f 3,95

T SHIRTS lange mouw, diverse kleuren f 8,75

IN ONZE AFDELING WONINGTEXTIEL

BIJ

Modemagazijn

TEUNISSEN - Ruurlo
JAPONNEN nu f 10,— f 20,— f 30,—
MANTELS f 19,50 f 49,50 f 79,50
COATS vanaf f 29,50
LINKS-LINKS PAKJES ... f 49,50 f 69,50 f 89,50
WEVENIT PAKJES f 49,50
BROEKPAKKEN f 59,50
TUNIEKPAKKEN f 59,50
PANTALONS f 19,50
TRUITJES f 5,— f 10,— f 15,—
BLOUSES f 10,— f 15,— f 20,—

NYLON TAPIJT
kamerbreed 400 cm met schuimrug, mooie dessins
voor woon- en slaapkamers per strekk. mtr f 79,50
GRATIS GELEGD

Zelf halen en leggen f 72,50

MATRASSEN

zware kwaliteit polyether merk matras (met garantie)
roor spotprijzen:

80x190 cm f 97,50
120x190 cm f 152,50

90x190 cm f 109,—
130x190 cm f 170,—

WOLLEN DEKENS vanaf f 59,50

PLAIDS mooie ruiten nu vanaf f 18,50

BANKSTELLEN
ZWAAR BANKSTEL met losse kussens
leuke kleuren kombinaties nu f 695,—

KLASSIEK BANKSTEL
prima gestoffeerd, geen 1595,- maar f 1295,-

BANKSTEL
met bruine rib, spotprijs f 990,—

MODERNE EETHOEK
kast-tafel-4 stoelen f 695,

SLAAPKAMERS

TIENER KAMER ledikant, kastje, sekretaire
onderkast, geen 395,- maar f 295,—

MODERNE SLAAPKAMERS

3-deurs kast, ledikant 130x190 met opbouw
en spiegel, ongemonteerd f 650,—

TWEE DEURS LINNENKAST f 198,—

Zelf halen en monteren f 159,—

UIT DE HEREN-AFDELING:

HEREN KOSTUUMS vanaf f 79,50
KOLBERTS vanaf f 29,50
COATS vanaf f 39,50
PANTALONS vanaf f 22,50

TRUIEN vanaf f 15,—

OVERHEMDEN vanaf f 9,95

PARTIJ RUITHEMDEN f 14,95

Zie de etalages

ONZE OPRUIMING DUURT VAN 17 JANUARI T.M. 26 JANUARI

10 % KORTING
OP ALLE IN VOORRAAD ZIJNDE GOEDEREN !

we l koe
Wij gaan met 2 extra bussen
op 22 januari a.s. naar de

Landbouw Rai '74
te Amsterdam

De tentoonstelling van Land- en
Tuinbouwmechanisatie

Gaarne opgave voor 16 januari a.s. bij onze kantoren te
Hengelo Gld - Linde - Ruurlo - Vorden

Op deze dag (22 januari) zijn onze werkplaatsen te
Linde en Ruurlo de gehele dag GESLOTEN

V.L.C. "De Graafschap" g.a.
WELKOOP-WINKEL

Ruurlo, Stationsstraat 14 - Vorden, Stationsweg 20
Hengelo Gld, Spalstraat 37 - Linde, Ruurloseweg 120

HENGELO (GLD)

"GAMOG" weet allfs over gas.
t n we verhuren ook apparatuur

d&diBij de „GAMOG" kunt u keukengeisers,
badgeisers of gasbollers huren. Wij
vertellen u welk komfort die apparaten
u bieden en wat de huur bedraagt.
Desgewenst geven we u ook nog een
uitgebreide demonstratie In ons
Informatiecentrum.

Komt u binnen.
Het „GAMOG"-lnformatiecentrum
herbergt veel Informatie over aardgas
en gasapparaten. U bent welkom om
alles te bekijken.
Van open gashaard
tot en met hetelucht
verwarming. En
we geven u al het
foldermateriaal dat u
wenst mee naar huis.

Weg met de problemen.
Wat u wilt weten over aardgas in
verband met eventuele problemen,
kunnen wij u vertellen. Voorbeeldje:
„Wat komt er kijken bij een over-
schakeling van gashaard op central»
verwarming?"
Onze ervaring en vakkennis staan borg
voor de juiste voorlichting.
Dus voortaan weet u waar u terecht
kunt, nietwaar?

N.V. „GAMOG",
Bolwerksweg 35, Zutphen
Afdeling Voorlichting
Tel.: 05750-10888

Weijenberg
supermarkt b.v.

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

Wij vragen:

een vorkheftruck
chauffeur
die tevens bereid is als reserve
chauffeur te fungeren

een flinke
magazijnbediende

Telefonische, mondelinge of schriftelijke sollici-
taties worden ingewacht aan bovenvermeld adres

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Zondag 13 januari
Muziek:

Sang und Klang

3b<srs vol gezelligheid

MOETEN UW FOTO'S
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPH/JN
Centrum - Vorden

Te koop jonge hanen 2 a 3
kilo voor f 2,- per kilo
D. Klein Bramel, Tel. 7209
Het Stapelbroek 2 Hengelo

Gevraagd werkster/hulp in
de huishouding voor 3 tot 5
morgens per week
Bosboom, 't Elshof
Zutphensew. 36 Vorden

Wie weet waar ze zijn?
Een draagriem en 2 buis-
klokken. Graag telefonisch
bericht tel. 1377
Muziekver. Concordia

Restanten BEHANG
vanaf f l,— per rol
EEN KOOPJE !
Natuurlijk bfl:

Schildersbedrijf

J. M. U/terweerd
Meester Schilder N.S.S.

Ruurloseweg 35 - Vorden
Telefoon 05752-1523

Assurantiebureau van de GELD. MIJ. VAN LANDBOUW
Roermondsplein 20 - ARNHEM - Telefoon 085-422442
Insp. A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14, Warnsveld, Tel. 05750-16871 (8-9 uur v.m.)

„AUTO-RISICO"
Tarieven voor verzekering van Personen-auto's ingaande l december 1973. Enkele voorbeelden:

Katalogusprijs
inkl. B.T.W.

t.m. f 5000,-
t.m. f 7000,-
t.m. f 9000,-
t.m. f 11000,-
t.m. f 13000,-
t.m. f 15000,-

W.A.
premie

f 192,-
f 192,-
f 192,-
f 228,-
f 228,-
f 264,-

All-Risks-premie

Land.
bouwers

f 432,-
f 456,-
f 504,-
f 576,-
f 624,-
f 768,-

Parti-
kulieren

f 492,-
f 516,-
f 564,-
f 636,-
f 684,.
f 828.-

Partik. boven
20.000 km

f 612,.
f 636,-
f 684,-
f 756,-
f 804,-
f 948,-

No. claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

i» •* XXV25%
Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn wij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen

VV W.A.-dekking tot f 1.000.000,- ^ Groene kaart gratis

VV Gratis extra ongevallen-inzittenden.verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen

-A, Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan

^ Personen auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaksepteerd worden na een
Veilig Verkeer Nederland keuring of A.N.W.B. veiligheidskeuring

ZITDAG TE VORDEN: iedere derde- vrijdag v.d. maand van 10-11.30 uur in 't Wapen van Vorden

SHELL PETROLEUM Fa Gebr. Barendsen
de beste brandstof voor uw oliehaard! Zutphenseweg - Vorden Tel. 05752-1261



Radio en TV
zowel in kleur als zwart-wit
Kleuren TV v.a. f 1718,-

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 05750-0000 Vooraan in service - Vooraan in techniek

De enige echte

OPRUIMING
Met tal van aanbiedingen !

Zaterdags tot 5 uur geopend
De opruiming begint 17 januari a.s.

In verband met diverse gestegen
kosten en geen extra benzine.
toewijzing, moeten wij onze

bezorgkosten VERHOGEN
Bebouwde kom f 0,80

Buiten het dorp f 0,50 per km

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat Vorden

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

•

l Slijterij-Wijnhandel SMIT
DORPSSTRAAT 10 — VORDEN — TELEFOON 05752-1391

JONGE GENEVER

'Ganzeboom' f 9,85

BACARDI RUM
voor f 14,15

DON MANDOSO
een zeer fijne droge sherry f 5,95

ZOETE SPAANSE WIJN . f 2,25

•i

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Onze

begint donderdag 17 januari

LOOMAN - Vorden

Te koop mahonie houten
schrijfburo
bladmaat 60x130 cm
Prijs f 125,- Tel. 1417

Gratis af te halen jonge
hondjes prima mollen-
en rattenvangers bij
G. J. Klein Ikkink
'Blokhuis' Kapelweg 2

H.H. VEEHOUDERS
Onze kwaliteits uiernetten
hebben we steeds volop in
voorraad. Door de goede
pasvorm en elastische op-
hanging het meest gevraag-
de net door duizenden vee-
houders uit het gehele land
Voorkom speen betrappen,
want dat kost elk jaar
duizenden guldens!
Kaptuigen ook steeds in
voorraad. Alles franko huis

A. R. Wagenvoorf
Stalinrichting
Julianalaan 16 - Vorden
Telefoon 05752-1259

Te koop gevelkacheltje
merk DRU
Raadhuisstraat 4 Vorden

Te koop een dragende RB
maal 15 jan. a.d. telling
B. Antink, Vorden
Maalderinkweg l

Wie heeft ons rode katertje
'Floris'
gezien? Hij is weggelopen
Graag bericht aan Elsbeth
en Sander Buunk
De Boonk 35 Tel. 2021

Te koop gevraagd
± l ha bouw of weiland
in de omgeving van Vorden
Brieven onder nr 41-1
buro Contact

Gevraagd hulp in de huis-
houding voor l ochtend
per week Mevr. Poot
Veldslagwejr 5 Tel. 1951

Donderdag 17januari
t m. 26 januari

l Herenafdeling
HEREN KOSTUUMS

1139,- 1119,- ff 98,-

HEREN KOLBERTS

f 98,- f 79,- f 49,-

HEREN PANTALONS . . . f 39,- f29,50

HEREN COATS

(met borgvoering) f 98,-

HEREN TERLENKA REGENJASSEN

f 69,- f 49,-

JONGENS JACKS v.a f 25,-

CORDUROY PANTALONS

f 17,90 f 12,90 19,50

TERENKA JONGENS PANTALONS

v.a f 12,90

*Huishoudgoederen
Graslinnen lakens 150 br.

Graslinnen lakens 180 br.

Slopen

f 12,95

f 14,50

ff 2,50

Sneldrogers f 2,17

Badstof keukendoeken ff 2,17

Baldoeken ff 2,88

Ondergoed, lingerie's enz.

Flanellen herenpyama's

Nylon huishouddusters

Heren weekenders

Jongens weekenders

• • f W W

14,50

9,50

12,90

5,90

Kinder pullovers

Dames pantalons

Meisjes jacks (borgvoering)

.. ff 5,95

.. ff 14,90

v.a. ff 24,-

Dames-, heren-en kinderondergoed voor spotprijzen

LUXE POLYETHER MATRASSEN

80 breed f98,- ff 85,- ff 75,- ff 49,-

90 breed ff 105,- ff 85,- ff 69,-

80 breed ff 98,- ff 85,- ff 75,- ff 49,-

120 breed ff 198,- ff 155,- ff 105,- ff 84,-

ACRYL DEKENS

150x220 ff 39,50

190x240 ff55,~

ZUIVER SCHEERWOLLEN DEKENS

150x220 ff 65,—

CHENILLE SPREIEN

190x240 ff 89,—

1 persoons

2 persoons

. . . . f f 24,50

. f 29,90

STALEN LEDIKANTEN

80x 190 ff 69,- 90x 190 ff 79,- 120x 190 ff 98,-

DIVANBEDDEN

(met houten voetborden) . . ff 69,—

leKliel on mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

's Woensdagsmiddags gesloten - Zaterdagmiddags na 4 uur gesloten

Geopend van 8—12.30 uur 13.30-6 uur

Vrijdagsavonds van 19—21 uur



Donderdag 17 januari

Grote Balans

Opnunana
l 4

bij:

WONINGINRICHTING
, r MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zie onze opruimingskrant

EMPO
RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK B.V. - VORDEN

Wij zoeken medewerkers, die onder-
staande werkzaamheden voor ons
kunnen verrichten, ol hier eventueel
voor opgeleid wensen te worden

HET L4SSEN
EN/OF SOLDEREN
van rijwielframes en verdere
onderdelen

HET BIEZEN VAN FRAMES

EN VORKEN

HET MONTEREN

VAN RIJWIELEN

Sollicitaties zowel schriftelijk als
mondeling kunt u richten aan:

EMPO

Blaze ostuum,
voor de
man die

weet
wat hij

wil

Alle andere mannen adviseren wij;
probeer deze nieuwe stijl in de klassiek
sportieve lijn eens uit! Nieuwste mode-
effekten. In gedekte tinten. Een mode,
die mannen maakt!

Trefpunt van mode voor morgen

Zaterdags tot 5 uur geopend

Zaterdagavond 19 januari

Feestavond
voetbalver. Vorden

in zaal 't Wapen van Vorden
VOOR LEDEN EN DONATEURS

Aanvang 19.45 uur precies - Zaal open 19.15 uur

Vrijdag en zaterdag

REKLAME

Bosbessen gebak
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 05752-1750

TE KOOP

ponywagen

f 950,-

KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden . Tel. 05752-1736

Gevraagd:

KOOKSTER
voor plm. 25 personen

's Middags van 14.00-17.30 uur

Sollicitaties te richten aan

A. J. Meier
Huize 'De Zon' - Zutphenseweg 24 - Vorden

VoortajJtjt
naar HELMINK

ft GROTE VOORRAAD

ft DIREKTE LEVERING

ft MERKTAPIJT

ft 5 JAAR SLIJTGARANTIE

ft GRATIS
EN VAKKUNDIG GELEGD

Wat wilt u nog meer?

Zie onze wekelijkse speciale aanbiedingen!

Uw tapijtzaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Reisbureau Nijenhuis
De vakantie zomergidsen 1974 van alle bekende
reisorganisaties zijn binnen.

Interessante kinderkortingen Speciale
jongeren- en 55+ reizen
Ook voor automobilisten (huur-
appartementen).
Alle reizen met A.N.V.R. garantie

Kantoor open wo. en vrij. 9-12 uur Za. 10-13 uur

MEVROUW TUIN
Het Wiemelink 16 - Vorden - Telefoon 05752-2207

LR. en P.C. 'DE GRAAFSCHAP'

Centrale
Hengstenkeuring
te Utrecht op 2 febr. 1974

Bij voldoende deelname organiseren wij een
ekskursie naar bovengenoemde hengstenkeuring
Vertrek 7.00 uur vanaf het Marktplein

U bent 's avonds om 9 uur weer in
Vorden. Kosten ± f 30,- inklusief
entree en buskosten

Opgave voor uiterlijk 14 januari bij:

W. WAGENVOORT - Telefoon 1369

Onze

MING
begint donderdag 17 januari om 8 uur

RESTANTEN WOL

50 gram per bol Of98

DAMES HOOFDDOEKEN

pracht kleuren nu . . 4,50

DAMES SLIPS

prima rib kwaliteit vanaf ... 1,30

DAMES DIRECTOIRES

zeer elastisch met pijpje, kleuren

beige wit room, alle maten nu 3,90

BADDOEKEN

flinke maten, ass. kleuren 4,50 3,50

BADSTOF GASTENDOEKJES

erg handig nu 1,35

BADSTOF KEUKENDOEKEN

vele kleuren 2,98 1,98

THEEDOEKEN

frisse kleuren, 65x65 nu 2,25

BADLAKENS

vanaf 5,50

BADSTOF WASHANDJES

DAMES JAPONNEN v.a 55,-

DAMES ROKKEN v.a 55,-

MEISJES JURKJES lange mouw

maten 104 t.m. 128 nu 12,53

,
PULLOVERS

met en zonder coll nu 12,50

HEREN OVERHEMDEN

ass. maten en kleuren nu maar 15,—

WOLLEN HEREN SJAALS

fijne kwaliteit 9,95

GEBREIDE SJAALS

patent steek . . 7,50

HEREN ZAKDOEKEN

flinke maten 3 stuks voor 2,40

Zeer mooie tricot HEREN PYAMA's

normaal 43,50 nu 37,50

GEKLEURDE HEREN SLIPS

vanaf 3,50

3 stuks voor 1,80

100% WOLLEN HOESLAKENS

krimpvrij 80x190 13,95

120x190 18,50

LAKENS GLAD 150x250 14,95

OWOx250 17,95

SLOOP 4,20

PRIMA PIKé LUIERS

'Teddy' nu per stuk 2,35

ONTBIJTLAKENS

130x160 nu 11,95

MEISJESSLIPS gebloemd en sterk

104 t.m. 164 vanaf 1,35

JONGENS SLIPS

gekleurd vanaf . . 2,50

H.LUTH
Nieuwstad 4

GEVRAAGD:

enkele flinke
medewerkers
voor onze
Machinale Borstelafdeling

Borstelfabriek

HAVO B.V,
Burg Galléestraat 67 - Vorden

Telefoon 05752-1361

De Minister van Verkeer en Waterstaat
de heer Westerterp deelt mede

Dat energiebesparing
NIET VAN TOEPASSING IS
voor de menselijke motor

Gelders Tarwebrood
mag dus volop worden gegeten !

Haal dit gezondheidsbrood bij:

A. G. Schmink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

Wij gaan op maandag 21 januari naar de

Landbouw Werktuigen

Tentoonstelling

in de RAI
TE AMSTERDAM

Vertrek per bus vanaf Linde om
8.00 uur 's morgens

Opgave liefst voor 17 januari bij Smederij

H. J. Berends
Lindeseweg 19 - Vorden _ Telefoon 6730

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amoa
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

Confectiebedrijf

AMMERS
Raadhuisstraat 18 Vorden

Verkoopt rechtstreecs
aan publiek
vanaf a.s. dinsdag 15 januari 197-:

Restanten stoffen voor japonner
blouses, rokken en pantalons

Zeer voordelige voering en founitu-
ren en een kleine voorraad
voordelige japonnen
speciaal grote maten

Geopend voorlopig elke dinsdag, en donderdg-
middag van 2-6 uur en vrijdagavond* van 7. uur
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Jaarvergadering
KPO
De Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie afde-
ling Kranenburg-Vorden al op woensdag 16 januari
de algemene ledenvergadering houden. Na de pauze
wordt de avond verzorgd door Herwonnen Levens-
kracht met een inleiding en dia's.
De kursus „Met naald en draad" zal op 14 januari
beginnen en wordt verder gegeven op 21 en 28 janu-
ari en 11, 18 en 25 februari.

Wtfrcuiw

Voetbal
KEYENBURGSE BOYS — RATTI 0—1

Aan de wedstrijd van deze middag was wel te merken
dat 'hier twee ploegen speelden die in de onderste
helft van de ranglijst zijn geklasseerd, want het was
aan beide zijden niet zo'n best spel wat er gespeeld
werd. Aanvankelijk was Ratti eerst sterker maar de
Boys konden Ratti wat terugdringen zonder echter
zelf gevaarlijk te zijn voor keeper Huitink die deze
middag zeker de beste man van 'het veld was. Na een
half uur spelen kwam het enige doelpunt in deze. wed-
strijd, een aanval via links kwam bij Nijenhuis die,
juist voordat hij een schot op het doel van keeper
Van Aken zou lossen, gevloerd werd. Arbiter Schoe-
maker kende terecht een strafschop toe die door aan-
voerder Overbeek onhoudbaar in een doelpunt werd
omgezet O—1.
De tweede helft begon met een serie aanvallen van
de Boys die direkt al twee keer een geweldige sco-
ringskans kregen maar owel Goossens als Kelderman
faalden in de afwerking.z Toch kwamen er nog di-
verse andere kansen voor de thuisclub die echter
veel te haastig speelden en daardoor niet tot een goed
schot kwamen. Doelman Huitink onderschepte veel
aanvallen van de Boys en daardoor behield Rajti de
'kleine - maar kostbare - voorsprong tot het einde.

GELIJKSPEL VOOR VORDEN ZATERDAG

Vorden l afdeling zaterdag heeft het vrije weekend
benut door het spelen van een vriendschappelijke
wedstrijd tegen DZC 3. Het werd een leuke wedstrijd
waarin de thuisclub na tien minuten een l—O voor-
sprong nam. Uit een strafschop bracht Sloetjes de
balans in evenwicht. Nadat dezelfde speler voor l—2
had gezorgd, brak de rust aan met de stand 2—2.
Dekkers, juist in het veld, gaf Vorden een minuut na
de rust een 2—3 voorsprong. Door een eigen goal
van Stokkink werd het 3—3. Stokkink deed het even
later beter door aan de andere kant te scoren. Vlak
voor tijd werd het 4—4.

VOETBALPROGRAMMA
Wanneer er afgelopen zondag één voetbalveld be-
speelbaar was in de Achterhoek dan was dat wel het
veld van de v.v. Vorden. Tot verbazing van de voet-
ballers werd het Gemeentelijk Sportpark toch afge-
keurd.

Het programma voor a.s. weekend luidt als volgt:

Afdeling zondag v.v. Vorden:
Socii l—Vorden 1; Vorden 2—Vios 2; Vorden 3—
Reunie 4; Sp. Brammen 3—Vorden 4; Socii 5—Vor-
den 5.

Afdeling zaterdag v.v. Vorden:
Vorden l—Dinxperlo 1; Vorden 2—Sp. Haarlo 4;
DZSV 3—Vorden 3.

Afdeling zaterdag s.v. Ratti:
Ratti l—Avanti l; Ratti 2—SSS-E 4.

Waterpolo
POLODAMES WONNEN MET 10—0
De laatste thuiswedstrijd van de Vordense polodames
in 1973 tegen Proteus in een eklatante 10—O over-
winning geëindigd. Anneke Sikkens gaf Vorden al
gauw een l—O voorsprong. Even later miste mevr.
Brandenbarg een strafworp. Zij maakte haar fout
een minuut later weer goed 2—0. Hierna stelde Jet
Smit mevr. Van Dijk in staat driemaal achtereen te
scoren. Met deze 5—O stand brak ook de rust aan.
De tweede helft-was nauwelijks begonnen of de stand
was 6—O toen mevr. Van Dijk uit een pass van Ans
Pelgrum scoorde. Anneke Sikkens lx en Jet Smit 2x
kregen vervolgens alle gelegenheid rustig op te zwem-
men en te scoren 9—0. Vlak voor tijd bepaalde Ans
Pelgrum de eindstand op 10—0.
De heren 3 van Vorden behaalden een verdienstelijk
l—l gelijkspel tegen de Berkelspringers.

HEREN VAN VORDEN WONNEN
In het overdekte zwembad in Eefde speelden de he-
ren van Vorden tegen AZC 3 uit Apeldoorn. Vorden
nam in de eerste speelperiode een l—O voorsprong
dankzij een doelpunt van Oudsen. In de tweede speel-
periode bracht Eggink de stand op 2—0. In de derde
en vierde speelperiode slaagden beide teams er niet
meer in om te scoren.

DUIDELIJKE ZEGE VOOR EERSTE TEAM
In het overdekte zwembad te Eefde had het eerste
zevental van Vorden zaterdag de lastige „uitwed-

strijd" tegen Vorden 2 op het programma. Vorden l
had geluk dat het tweede team niet over routinier
Parmentier kon beschikken, waardoor de defensie van
Eggink c.s. danig was gehandikapt. In de eerste pe-
riode een gelijk opgaande wedstrijd waarbij de strijd
zich hoofdzakelijk in het midden van het speelveld
afspeelde. Gescoord werd er in deze periode niet. In
de tweede periode nam Vorden l de leiding toen
Mengerink van dichtbij scoorde. Even later kreeg
Vorden l een uitstekende mogelijkheid de score te
verhogen. De toegekende strafworp van Mengerink
ging evenwel hoog over. In de derde periode scoorde
Vorden 2 tegen toen Brandenbarg een pass van Eg-
gink langs doelman Ter Heurne tikte. Even later
werd bij Vorden 2 doelman Velhorst uit het water
gezonden. Ondanks een nummerieke meerderheid en
een toegekende strafworp (het schot van Gotink werd
voortreffelijk door Oudsen gestopt) bleef het 2—1.
In de slotfase van de wedstrijd, er werd keihard ge-
speeld, achtereenvolgens verdwenen Brandenbarg,
Harmsen en Gotink naar de kant, gaf de betere kon-
ditie van Vorden l de doorslag. Mengerink 2x en
Gotink bepaalden de eindstand op 5—1.
De ontmoeting die hierna werd gespeeld tussen Brum-
men 2 en Vorden 2 eindigde in een 4—3 zege voor
Bmmmen.

Volleybal
DASH-HEREN SPEELDE GELIJK

Het heren team van Dash kan het nieuwe'jaar hoop-
vol tegemoet zien. In de laatste wedstrijd van 1973
behaalden de Vordense heren een 2—2 gelijkspel op
een van de koplopers nl. Isala 3. In de eerste set haal-
de Dash flink uit en speelde de tegenstander volko-
men van de vloer. Het werd l—15 voor Dash. In de
tweede set had Isala zich op tijd hersteld en wist zich
naar een 15—9 zege te spelen. In een kat-en-muis
spelletje, waarbij beide teams om beurten de leiding
hadden, konden de Vordenaren andermaal tot winst
komen: 7—15. Isala beschikte in de vierde set over
het grootste uithoudingsvermogen en slaagde er in met
15—4 te winnen. Dash heeft zich hierdoor kunnen
handhaven in de kopgroep.

DAMES EERSTE KLAS

In deze klasse bleef de stand in de kopgroep gelijk
doordat zowel Dash l als runner-u p Wilhelmina 2
niet behoefden te spelen.

UIT DE OMGEVING

Hoe was 1973 ?
Het is nog slechts een paar dagen geleden
dat het jaar 1973 behoort tot het verleden.
Ook in dit jaar waren er veel blijden
maar toch ook weer droevige tijden.
Wij hebben voor u ook deze keer
enkele punten onthouden, van héél kort en ook van
weleer.

Zo was het dat op l januari van het vorig jaar,
7834 personen
in ons mooie Hengelo kwamen wonen.
Dan waren de eerste berichten - zij het met
„voorbehouwen"
dat er plannen waren een andere Hervormde pastorie
te gaan bouwen.
De oude was té groot en daarom ook té duur
dat kan niet. sprak de Kerkvoogdij, want dan kijken
de mensen zuur.
Over zuur kijken gesproken, dat deed men in januari
nóg een keer
toen er politie-oefeningen waren, de burgemeester zei:
„dat komt niet weer".

Toch waren er in die eerste maanden van dit jaar
veel aktiviteiten zo „hier en daar".
In FEBRUARI gaf „Europoort" zowel in Keyenburg
als Hengelo een show ten beste
waar veel van werd genoten, hun optreden werd
beschouwd als een geste.
De CBTB bestond in Hengelo 40 jaren
er werd gesproken en gefeest, men roemde de
„eerste steunpilaren".
Ook op sportgebied kwam alles zo zoetjes-aan-op-
gang
zowel biljarten, voetballen etcetera, maar ook van
verenigingszang.
„Wi'llem Teil" vierde haar 40-jarig bestaan
het jubileumkonkours opende de burgemeester, door
een trek aan de haan.

MAART kwam ook in 1973 met koude dagen.
véél in tal
meerdere mensen kon dat niet deren, want die vierden
Karnaval.
In die maand kwam de milieuvervuiling veelvuldig
in het nieuws voor
ook in Hengelo was men van de partij, men trok er
op uit, een heel koor.
Zij vonden veel, erg veel, weggegooide rommel en
troep
die men had laten slingeren, op het land, én dicht bij
de stoep.
Te Keyenburg sprak aan het einde van die maand,
overste Boshardt de mensen toe
zij werkt voor het Leger des Heils en dat maakte haar
niet gauw moe,

Ook schaarden zich om een tafel, veel vrouwen en
mannen
om over aktiviteiten te spreken van het VVV, zij
maakten grote plannen.

Ook in Hengelo was veel belangstelling voor het
internationaal gebeuren
zoals de Europa Cup tussen Ajax en Real, het ging
om de vaderlandse kleuren.
Dat merkte men bij Concordia waar juist een leger
soldaten
naar de match mochten kijken, zij konden het niet
laten.
Bij Achilles werden enkele leden met goud onder-
scheiden
het waren Rieneke Berkelder en Hannie ten Barge,
met hun beiden.
Zij ontvingen dit edelmetaal vanwege hun grote
verdienste en inzet
het gebeurde bij een demonstratie-avond, de zaal
was tot in de uiterste hoeken bezet.
Dit gebeurde allemaal in de maand APRIL
van oudsher een maand, die „doet wat hij wil".

Met de maand MEI scherp in het vizier gehouden
bleef Pax nog nét voor de KNVB behouden.
Ook de Keyenburgse Boys gooiden niet zulke hoge
ogen
beide clubs hebben in eerdere tijden op betere
suksessen kunnen bogen.
Op de vijfde mei ging voor het zwemmende publiek
het bad weer open
grote vreugde bij de jeugd, die weer eens iets anders
konden doen, dan alleen maar lopen.
Betsie Harmsen wered de „Naaldprinses van
Hengelo" met Bertie Vos en mevr. Ardesch aan
elke kant
zy kreeg een verkiezing, voor de beste van het
hele land.
In die maand werd ook een begin gemaakt met het
werk voor een dieper bassin
dan kan men meer duiken, en gaan er dieper in.
De „Broodlevering" aan de Muldersfluit trok heel
wat mensen naar zich toe
er werd van alles gedaan, tot broodverkoop toe.

In J U N I van dat jaar. vierde Pax haar 45-jarig
bestaan op een waardige manier ^
zij kregen een geluidsinstallatie, om mee te praten
van „daar tot hier".
Maar er was in die maand veel meer aktiviteit te
beleven
in Keyenburg werd het nieuwe gymnastieklokaal
met vlaggen om weven.
Het werd een spontanejg^ning, met burgemeester,
de pastoor en wethouc|Hn één strijd
aan het klim touw naai^oven . . .
toen dachten zij niet nJAr aan een beleid.
Verder maakte men z?cn in Keyenburg op voor het
jaarlijks gebeuren ^
de kermisoptocht kwar«toet veel muziek, vlaggen
en kleuren. ^P
Het waren weer duizenden die de stoet zagen
groten en kleinen, jongen en ouden van dagen.

In JULI was het deze keer bij de Hengelose kermis
enorm druk
waar bij het begin de ..boerenbruiloft" wel was het
grootste spektakelstuk.
Verder was er toch veel meer te beleven op die
kermisdagen
waar op het einde het mooie weer zich door de regen
liet verjagen . . .
Tot slot werd het in Keyenburg één en al „smurf"
waarbij men zich onderscheidde door vindingrijkheid
en durf.

Men begon in AUGUSTUS ernstige plannen te
maken voor het grote Oranjefeest
dat in september van dit jaar is geweest.
In het zwembad was het erg druk en welgeteld
had de honderdduiendste bezoeker zich intussen
gemeld.
Dit gebeurde nadat er al een opening was geweest
van het ingebruikname van het nieuwe bad, men
vierde feest.

SEPTEMBER stond - zoals eerder gezegd - in het
teken van het zilveren kroningsfeest
van onze vorstin, overal was er feest geweest.
De rally van oude motoren trok weer door Hengelo's
straten
ontzettend veel mensen kwamen kijken . . . en ...
over die oude beestjes praten.
Toch was er in die maand meer te doen. vooral met
motorgeweld
Gerrit Wolsink was Nederlands crosskampioen, hij
werd gehuldigd als een held.
Enkele dagen later was er weer springen, nu in
De Gompert en mét hét paard
het ging om Het Bronzen Ros men zette alles op
één kaart.

OKTOBER was nog niet helemaal verschenen en
was niet klaar
toen Hengelo herdacht dat zij 'markten had,
al vóór 315 jaar.
De sporten begonnen weer aan een nieuw seizoen,
voor een heel jaar
met alles wat men beoefend, iedereen was klaar.
Met het voetballen kwamen de clubs niet ver van de
grond omhoog in het begin
het werd verliezen, maar . . . Pax zag er toch een
lichtpuntje in.
Ook bij de Boys werd het veerliezen en winnen.
om de beurt
het was ook jammerlijk, als een doelpunt werd
afgekeurd.
Doch in de grote wereld dreigden donkere wolken
samen boven ons land
eerst vroeg men zich af, wat is er toch aan de hand.
De oliekraan werd voor ons allemaal wat dichter
gedaan
de gemeente sprak gauw van dan moeten
de lichten maar minder lang aan".

In NOVEMBER sprak de politie met een vermanend
woord:

denk er om mensen, er lopen dieven in dit oord.
De Sint kwam dit jaar al vroeg in het land aan
het was erg winderig en de regen liet de mensen
spoedig naar huis toe gaan.
De winkels moesten ook versoberen, zo sprak de
overheid in het algemeen uit
dus mensen doe zuinig met olie en brandstof en
vooral ook met de gas (buit).
Het jaar ging met rasse schreden naar december toe
je kon het al merken, het ging traag en moe.

DECEMBER begon, het was koud, het was kil
het begon te verkrampen, zoiets van „een laatste wil'
Het jaar dat begonnen was, zo vredig, lief en teer
werd verscheurd door geweld in de wereld,
telkens weer.
Angstig volgde men het nieuws over kapingen
enzovoort
daartussen de dreigingen van energietekort.
Zeer zeker heeft het jaar 1973 zijn goede tijden
gehad, zowaar
maar het was in alle opzichten toch een bijzonder
jaar.

Trimclub zit om
trimbaan verlegen
Keyenburg - De Trimclub Keyenburg-Hengelo zit
dringend om een goede trimbaan verlegen, zij hebben
weliswaar overeenstemming met de eigenaresse van
het landgoed Het Zand, maar de middelen ontbreken
deze jonge club voor een verantwoorde baan en óók
de gemeente Hengelo beschikt niet over die middelen
zodat het bestuur van de Trimclub ook te rade ging
bij de gemeente Zelhem, om die te bewegen een aan-
deel in de kosten van de aan te leggen trimbaan op
zich te nemen, omdat er een groot aantal leden uit de
Velswijk komen (gemeente Zelhem) en bovendien de
baan op de scheiding van de gemeenten Hengelo-Zel-
hem komt te liggen.
De tekeningen voor deze baan - welke gemaakt zijn
door leden van de universiteit uit Utrecht, welke over
de juiste en verantwoorde gegevens beschikt - zijn in
de eerste instantie niet goedgekeurd, er moesten een
paar kleine wijzigingen worden aangebracht, aldus
voorzitter J. Uiterweerd in zijn beschouwingen tijdens
de jaarvergadering van de Trimclub Keyenburg-Hen-
gelo, die zondagmorgen in zaal De Eikeboom werd
gehouden.
Tijdens deze vergadering waren er enkele zeer belang-
rijke punten die besproken werden o.a. de grote groei
van de Trimclub, want op l januari 1973 waren er
55 leden, terwijl op l januari van dit jaar er al 74
personen zijn die aktief deelnemen aan de aktiviteiten
van de vereniging.
Er is werkelijk behoefte aan trimmen, elke week ko-
men er wat leden bij en zij kunnen viermaal per week
terecht nl. op dinsdagavond, donderdags (in de sport-
zaal te Keyenburg) verder zaterdagmiddag en zondag-
morgen. De laatste weken is door de „autoloze zon-
dag" iets minder deelname aan het trimmen, dat
steeds geschiedt op het landgoed Het Zand.
Als tweede positieve punt kon worden gemeld dat de
middelen van de Trimclub iets ruimer worden, aldus
sekretaris-penningmeester G. Thuss, die vertelde dat
vorig jaar nog in ,,de rode cijfer" werd gewerkt, maar
nu is er een batig saldo. Grotendeels ontstaan door
ledengroei, maar ook door de daarvoor gerichte ak-
ties om aan middelen te komen.
Over de trimbaan kon nog niets definitiefs worden
meegedeeld, zo vertelde voorzitter Uiterweerd. maar
wij blijven op een gunstige uitslag van ons verzoek
hopen. Het bestuur kreeg uitbreiding van 5 naar 7
personen en ziet er nu als volgt uit: J. Uiterweerd
G. Thuss, resp. voorzitter en sekretaris-penningmees-
ter, J. Seesing. F. Seesing en A. Winkelman allen uit
Keyenburg en W. Wagenvoort, mevr. Wolsink en
mevr. Meijer allen uit Hengelo, ook voorzitter Uiter-
weerd komt uit Hengelo. Het sekretariaat van de
Trimclub is Poelweg 41 te Keyenburg.

Soli Deo Gloria
Als één der hoogtepunten bij de algemene ledenver-
gadering van de chr. zangvereniging Soli Deo Gloria
welke gehouden werd in de school te Bekveld, was
wel de uitreiking van verenigingsspeldjes aan drie le-
den van het koor wegens hun 25-jarig onafgebroken
lidmaatschap van het koor. Voorzitter A. Maalderink
mocht aan de heren H. Korten, J. Wijers en H. Olt-
hof dit insigne opspelden waarbij hij dank bracht voor
hun 25-jarige steun aan het koor. De echtgenotes ont-
vingen een fraaie plant.
De voorzitter opende deze goed bezochte vergadering
en gaf vervolgens een overzicht van het afgelopen
jaar, dat - niet alleen zeer suksesvol was - maar bo-
vendien is de vereniging meerdere malen in de open-
baarheid getreden. Ook voor het komende jaar hoopte
hij op veel aktiviteiten en een volledige inzet van de
leden.
Mevr. L. te Slaa gaf als sekretaresse haar overzicht
waarbij als hoogtepunt de deelname aan het concours
te Nijmegen naar voren kwam waar de vereniging een
eerste prijs behaalde. A. Derksen, die de financiën be-
heerde, kon melden dat de steeds stijgende kosten het
hoofd geboden werden mede door de zeer geslaagde
oliebollenaktie was het mogelijk het boekjaar 1973 af
te sluiten met een batig saldo.
De drie aftredende bestuursleden t.w. mevr. B. Lijf-
togt, A. Derksen en A. Maalderink, werden herkozen
waarna de voorzitter overging tot de huldiging van de
zilveren leden.
Dirigent Van Neck kreeg voor zijn grote steun en
vele werk gedaan voor het koor, een attenüe aange-
boden en zijn echtgenote ontving een geschenk.
De viering volgend jaar van het 40-jarig bestaan zal
voorlopig centraal staan, er zullen diverse mensen
benaderd worden om een speciaal programma te
brengen. Een genanimeerde rondvraag besloot deze
levendige en vruchtbare besprekingen, met als slot
het gezamenlijk zingen van een lied.



Benzineschaarste
Geef uw bestellingen minstens een dag
van te voren op!

Bezorgen op dezelfde dag

kan

NIET
gegarandeerd worden !

Wat u meeneemt is het snelste ter plaatse

Uw vakman bloemist:

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Vorden - Zutphenseweg

Maandag 21 januari

Wie gaat er met de GTW mee
naar de grote

RAI landbouw
tentoonstelling

Opgave voor woensdag 16 jan. bij:

J. HARREN - VOORST
Klarenbeekseweg 14 - Tel. 05758-334
Vertrek 8.00 uur Terug 19.00 uur

GROTE BALANS

Speciale koopjes in Piedro
kindersteunschoenen

Verder alle bekende merkschoenen
ver beneden de normale prijs!

Schoenenhuis
Jansen

H. Smeets - Dorpsstraat - Vorden

Vanaf donderdag 17 januari

extra voordelig kopen in onze

OPRUIMING
Dames pump
vanaf

Dames veterschoenen
vanaf

Herenschoenen suêde
vanaf

Herenschoenen leer
vanaf

f8,90

f 19,90

f 19,90

f 24,90
Suêde boots
nu

Jongens schoenen
nu

Kinderschoenen met steun
nu

f 24,90 - f 29,90

f 24,90

f 14,90
Dames hakpantoffels . _
• l f|1,95

VM

Heren panjrffels
cosy en kameelha< 9,95

VOORAAN IN SCHOENMODE Dorpsstraat 4 — Vorden

Kwaliteitsvlees haalt men
bij de ECHTE slager!
RIBLAPPEN

500 gram ,

RUNDERLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram

SNITZELS
100 gram

HAMBURGERS
3 stuks

150 gram HAM 148

150 gram BOERENMETWORST 128

150 gram PEKELVLEES 148

150 gram BOTERHAMWORST 89
250 gram KOOKWORST (stuk) 140

GELDERSE ROOKWORST eigen fabrikaat, grof en fijn
NASI en BAMI in eigen keuken bereid

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

HUISHOUDPRODUKTEN

Op onze part-time afdeling kunnen wij op

korte termijn nog enkele

DAMES
plaatsen voor
lichte verpakkingswerkzaamheden
Werktijden 's morgens van 8.30-12.00 uur

De gehuwde dames dienen echter buiten de school-

vakanties 5 ochtenden per week beschikbaar te zijn.

Met schoolvakanties

wordt rekening gehouden

Telefonische inlichtingen:

Nedac B.V.
Afd. Personeelszaken - Tel. 05752-1773

Te koop z.g.o.h.
dames bromfiets 'Puch'
Pardijs
Strodijk 10 Vorden

B.z.a. meisje van 16 jaar
nog te jong voor opleiding
kraamverzorgster. Zoekt
werk in gezin met
kleine kinderen
Brieven onder nr 43-3
buro Contact

Gevraagd ongemeubileerde
kamer (s) graag met ge-
bruik van keuken, douche
en WC Voorkeur: buiten,
gebied Medler, Kranenburg,
Linde. Brieven onder nr 43-2
Buro Contact

Te koop teak bergmeubel
kan ook als dressoir
worden gebruikt
A. Bosch, Schuttestraat 9
Linde Vorden

Jaarvergadering
NKV
Hengelo — De afdeling Hengelo-Keyenburg-Velswijk
van het NKV hield een jaarvergadering in zaal Mi-
chels waar een behoorlijke belangstelling voor be-
stond en waarvoor voorzitter A. Kroeze in zijn ope-
ningswoord zijn dank over uitsprak. In het kort re-
valeerde hij het afgelopen jaar, waarbij allereerst nog
dank werd gebracht aan de heer H. Tankink, die vele
jaren het sekretariaat-penningmeesterschap van de
afdeling is geweest maar door vertrek naar Wehl nu
deze funktie open liet. Als voorlopig sekretaris was
de heer H. Hendriks aanwezig, terwijl G. B. W. Es-
si ng als penningmeester azl gaan fungeren.

Van de heer Hendriks kreeg men te horen welke ak-
tiviteiten in 1973 de NKV heeft beziggehouden, waar-
bij vooral het Sint Nicolaasfeest tot een der hoogte-
punten behoorde want ook dit keer waren er velen die
daarbij aanwezig waren. Het financieel overzicht,
weergegeven door de heer Essing, gaf een klein batig
saldo te zien een gunstig geluid aldus de penningmees-
ter, die vermeldde dat vorige jaren nog wel eens een
tekort geweest was.
Vervolgens begroette voorzitter Kroeze de heer Lie-
bregt uit Nijmegen, belastingexpert van het hoofdbe-
stuur, die een inleiding gaf over belastingen. Hij gaf
korte en zakelijke uiteenzettingen over deze materie
die toöh wel aansloeg, getuige de zeer vele vragen die
na de pauze aan hem werden gesteld en waarbij voor-
al ook de mogelijkheden van aftrek op verschillende
posten de mensen tot nadenken stemde.
Voor hen die er moeilijkheden mee hebben gaf de
heer Liebregt de raad zich te wenden tot het NKV-
adviesburo, dat op verschillende tijdstippen in Doe-
tinchem zitting houdt en waar men - kosteloos - ad-
vies kan inwinnen over dergelijke zaken.
Tenslotte was het voorzitter Kroeze diee de heer Lie-
bregt dank zegde alsook de leden voor hun komst.

weertje of geen weertje

ADVERTEREN

in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD!

Adverteren is
niet goedkoop
Niet adverteren is echfer duurder.'

Wanneer u echter niet adverteert,
wordt u beslist vergeten

Zorg dat u bij blijft en uw klanten
wekelijks op de hoogte houdt wat u
hen te bieden hebt!

Een heef goede manier om te

adverteren is het weekblad

Contact, ook voor u!!

Vraagt eens naar onze kontrakt-
prijzen die regelmatig adverteren
zeker aantrekkelijk maakt

Drukkerij WEEVERS b.v.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404
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