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Prinses Margriet jarig

Op zaterdag 19 januari zal h.k.h. prinses Margriet
haar 31e verjaardag vieren.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

„WEEK VAN GEBED 1974 VOOR DE
EENHEID VAN DE CHRISTENEN"

In de week van 18-25 januari wordt ook dit jaar ge-
houden de-week-van-gebed voor de eenheid van de
christenen.

Tn vele kerken over de hele wereld worden gebeds-
diensten gehouden. In vele kerkdiensten over de hele
wereld wordt tijdens de eredienst op zondag 20 janu-
ari in de dienst-der-gebeden om de eenheid van de
christenen gebeden. Dat zal stellig ook gebeuren in
Vorden en de Kranenburg.

De Wereldraad van Kerken te Oenève en het Cen-
trum voor Christelijke eenheid te Lyon hebben samen
een liturgie voor de hele wereld uitgegeven: bijbelge-
deelten, liederen, gebeden. Deze liturgie is a.s. zon-
dag in de Hervormde kerk (onder de toren) tegen een
kleine vergoeding verkrijgbaar; na de morgendienst
waar een beperkt aantal aanwezig is.

Het centrale thema is dit jaar: opdat iedere
tong zou belijden: Jezus Christus is de Heer". In de
inleiding staat o.a. deze zin: „Bij ihet streven naar
eenheid moeten we niet zozeer, over onze menselijke
scheidslijnen heen, naar elkaar zien, maar vooral sa-
men naar de Heer. Hij schenkt eenheid aan zijn Kerk
en roept ons op deze in onze tijd te verwerkelijken".

Inderdaad, we moeten (weer) wórden wat we ten
diepste zijn: één in de ene Heer Jezus Christus.

JEUGDDIENST

Ds. v. d. Hoogh, predikant in de jeugdgevangenis te
Zutphen zal zondagavond medewerking verlenen aan
de interkerkelijke jeugddienst die in de Hervormde
kerk zal worden gehouden.

Na de dienst is er in het katechisatiegebouw een na-
bespreking waarin de dominee o.a. iets over de jeugd-
gevangenis zal vertellen.

Nieuwe kursus

te Hengelo
AANVANG HALF JANUARI

1. Nieuwe machine thuis of z.g.a.n.
2. Diploma 3V2-4 maanden
3. Diploma Ver. van Leraren
4. Examens te Doetinchem

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

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

V E R WIT E DEL STAAL.

KOERSELMAN 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

Het voorgaande artikel hebben wij afgesloten
met de opmerking, dat ook 150 jaar geleden het
onderwijs „de aanhoudende zorg der regering"
had. En dat was werkelijk het geval. Wij lezen
namelijk in een brief van 9 februari 1824. van
de toenmalige schoolopziener Baron van Hee-
ckeren dat in zijn distrikt een nieuwe ,,klankme-
thode" goede resultaten gaf en hij hoopte, dat
de invoering daarvan in Vorden mocht plaats
vinden".

Nu ging dat geld kosten: een nieuwe letterkast,
met 8 letterplanken en „daartoe behoorende ta-
bellen" voor de totaalsom van ƒ 28,—. Het kon
ook goedkoper met een sobere letterkast: dan
kwam het hele geval op ƒ 19,— en als men de
letterplanken nog wegliet dan kon het gemeen-
tebestuur voor ƒ 9,— het nieuwtje invoeren,
maar dan moest wel een handige plaatselijke
timmerman in de arm genomen worden.
Ja, de gemeente moest dit wel voor haar reke-
ning nemen, want schoolopziener schrijft voorts
„dat men geenszins kan vorderen, dat de
schoolmeesters bij hunne meestal sobere in-
komsten de daartoe vereiste schoolmeubelen
zelf aanschaffen" (!).

Hoe stond het eigenlijk met dat onderwijs? Uit
het archief blijkt wel, dat de vroede vaderen van
toen met dat onderwijs ook zorgen hadden.
Want men stond voor het probleem van de
overname van een oud gebouw, dat tot school-
meesterwoning moest worden omgebouwd. Dit
onderwerp stond zo hoog genoteerd, dat de he-
ren Gallee en Van Heeckeren daartoe naar Ge-
deputeerden in Arnhem werden opgeroepen,
„ter deliberatie". Een dienstreis dus (reiskos-
ten volgens ontvanger J. Ensing. over een af-
stand van 7 uren ad ƒ 1,50 voor beiden ƒ 21.—).
De heren wezen met nadruk op de slechte staat
en hebben er toen wat af gekregen.

Was de overname geregeld, de verbouw baarde
nieuwe zorgen. Maar het is dan in 1825 klaar
gekomen; verbouwkosten totaal ƒ 1267,—.
Hout, „speijkers" en ijserwerk ƒ 491,—, werk-
loon ƒ 125,— (zonder sociale lasten) „steenen.

pannen en kalk" ƒ 4 0 . r . „verwen en glas"
ƒ 85,— plus nog enkele kleinere uitgaven.
Maar daarvoor had men dan een zo goed als
nieuw schoolmeestershuis, buitenwerks gemeten
van ong. 20 bij 8 Nederlandsche Ellen (ong. 14
bij 5 m). Volgens de teling van de aannemer
had deze school 2 lokalen, door een soort deel
gescheiden van de schoolmeesterswoning. Leer-
krachten in die school waren bovenmeester J.
Ensing (tevens gemeente-ontvanger) en de on-
dermeester G. J. Nagelvoort.

Wat kostte het openbaar onderwijs in die da-
gen? Salarisuitgaven voor beide meesters treffen
wij niet aan (mogelijk dat ontvanger Ensink als
zodanig ook voor de onderwijzersfunktie be-
taald werd). In ieder geval staat in de rekenin-
gen van de jaren 1823 tot 1829, dat de jaarwed-
de van de meesters niet werd uitbetaald. De eni-
ge uitgaaf was de aanschaf van kolengruis ad
ƒ 25,— per jaar. Eerst in 1829 komt er een uit-
gaaf wegens schoolmeesterswedde, maar dat
was voor de op 4 februari 1829 in Linde aange-
stelde schoolmeester J. Zuidema Broos, die per
jaar ƒ 40,— ontving. Toen liepen de kosten van
kolengruis voor Vorden en Linde op tot ƒ 49,90.
Maar hoe interessant het ook is en de sfeer van
het toenmalige onderwijs enigsins weergeeft, ge-
noeg over het verleden.
Wij zouden u immers voorlichten wat het tegen-
woordige onderwijs kost. Want het kind uit het
gezin „N" gaat naar de kleuterschool en daar-
na naar de basisschool.

Financieel bezien heeft het gemeentebestuur
minder zorgen dan vroeger, want wij kunnen di-
rekt stellen, dat het openbaar en bijzonder kleu-
teronderwijs voor de gemeente geen financiële
aderlating oplevert. Niet dat alle uitgaven door
het rijk worden betaald. Er wordt namelijk ge-
werkt met een systeem van normbedragen per
leerling en per lokaal. Binnen zekere grenzen
zou de gemeente wel meer mogen uitgeven, dan
dat men van het rijk terug ontvangt, maar dat
is hier dus niet het geval.
Met het basisonderwijs is het iets anders gesteld.
Voor dit onderwijs ontvangt de gemeente niet
een rechtstreekse vergoeding van het Ministe-
rie van Onderwijs, doch een zogenaamde doel-
uitkering uit het gemeentefonds. Ook deze doel-
uitkering is gebaseerd op jaarlijks vast te stellen
bedrag per leerling en per lokaal (voor open-
baar en bijzonder onderwijs dezelfde bedragen).
Het openbaar en bijzonder basisonderwijs komt
de gemeente Vorden voor 1974 volgens de be-
groting op totaal ƒ 244.000,—; de hiertegenover
staande uitkering uit het gemeentefonds be-
draagt ƒ 243.000,—. De gemeente Vorden lijdt
aan dit onderwijs in 1974 dus weinig schade, als
we het zo mogen uitdrukken.
Opgemerkt wordt, dat de salariëring van het
onderwijzend personeel buiten deze becijfering
valt, aangezien zowel voor het openbaar als bij-
zonder onderwijs de personeelskosten voor 100
procent aan het Rijk kunnen worden gedekla-
reerd.

In Vorden wordt op 5 lagere scholen, in 27 lo-
kalen aan plm. 770 leerlingen basisonderwijs
gegeven. In 2 openbare en 3 bijzondere basis-
scholen. Voor lezers, die willen weten hoe de

onderwijsuitkering uit he^^meentefonds over
het openbaar en bijzonder onderwijs wordt ver-

! l, geven wij de volgende uiteenzetting over
de zgn. financiële gelijkstelling van deze beide
soorten van onderwijs.
Als de gemeenteraad voo^^n jaar, met de ver-
eiste inspraak van schooBspektie en plaatse-
lijke schoolraad, heeft bepaald dat voor het
openbaar onderwijs bv. ƒ 42.000,— mag worden
uitgegeven, voor onderhoud scholen, schoolbe-
nodigdheden, leermiddelen, verlichting, verwar-
ming enz. (n.b. voor 1974 ongeveer het bedrag)
en dat hierdoor 280 leerlingen op beide open-
bare scholen naar behoren onderwijs ontvangen,
dan is dat per leerling ƒ 150,— per jaar.
Heeft een bijzondere school 100 leerlingen, dan
ontvangt deze school in dat jaar ƒ 15.000,—,
waarmee deze moet zien rond te komen. Maar u
'begrijpt, dat (in deze tijd van omhoog vliegende
prijzen) hoe goed ook geraamd, men dikwijls
achter de feiten aanloopt, met andere woorden,
de werkelijke uitgaven zullen voor het openbaar
onderwijs doorgaans hoger worden dan als zgn.
geraamd bedrag per leerling. Het bijzonder on-
derwijs krijgt hierdoor in datzelfde jaar niet
meer. Er komt echter later, en wel na 5 jaar,
een soort afrekening. Men gaat dan na wat het
openbaar onderwijs in die 5 jaren meer gekost
heeft dan de raming; dit verschil wordt uitge-
drukt in een bedrag per leerling en voor het ge-
middeld aantal leerlingen over dat 5-jarig tijd-
vak krijgen de besturen van de bijzondere scho-
len nog een na-uitkering.

Het is niet denkbeeldig en in de praktijk komt
het in verschillende gemeenten voor, dat een
schoolgebouw van een bijzondere school erg
oud is, dat met een klein aantal leerlingen de
kosten per leerling veel hoger zijn dan het hier-
voor genoemde bedrag van ƒ 150,—; dan kan
het schoolbestuur bij de minister een aanvraag
indienen om vaststelling van een afzonderlijk
bedrag. De redelijkheid daartoe moet worden
aangetoond en het gemeentebestuur van de des-
betreffende gemeente moet hierover adviseren,
maar dan krijgt deze school meer dan de andere
scholen. In Vorden is dit het geval met de bij-
zondere school in de Wildenborch.
Als het kind van de familie „N" de lagere
school gaat verlaten zal het op grond van de
bestaande leerplichtwetgeving naar andere scho-
len moeten, eventueel in het dorp (landbouw-
en huishoudschool) en naar andere plaatsen,
maar met de verdere soorten van schooloplei-
ding heeft deze gemeente geen financiële ver-
plichtingen.

Neen, deze jonge burger gaat de gemeente eerst
weer geld kosten, als het deelneemt aan het
verenigingsleven en met brommer of auto (in
welke staat zich deze ook bevinden) de ge-
meente Vorden ten aanzien van de veiligheid
der wegen op de proef stelt.
Daarover kunnen wij u geen vergelijk met 150
jaar geleden geven, of het mocht zijn met be-
trekking tot de paardentraktie. Wij bewaren dit
onderwerp tot een volgende aflevering.

Wethouder J. W. M. Gerritsen is verhinderd om
op vrijdag 18 januari a.s. spreekuur te houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink
19.00 uur Interkerkelijke jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
11.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier in de R. K. kerk aan
Het Jebbink
19.00 uur Jeugddienst in de Hervormde kerk. Voor-
ganger ds. N. v. d. Hoogh predikant jeugdgevangenis
te Zutphen

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 Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

hoofd leid ster: 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 Kastanjekan 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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Serge Jurgen, zoon van J. J. Dostal en I.
Braun.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: J. Klein Gotink en H. G. Breuker.
Overleden: Geen.

Op pag. l tweede blad staat de puzzel ten bate van het
Ned. Rode Kruis. Tevens zijn van onze krant de prijs-
winnaars vermeld.



Remia

GOUD
MARGARINE
per kuipje van 93 voor

Winterkost

UTERBLIK
KAPUCIJNERS

van 98 voor

vlees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 stuks

Fricandellen
*r

3 stuks

Roomsnitzels
3 stuks

Klapstuk met klein beentje
500 gram

Schouderkarbonade
500 gram nu slechts

MAXIMAAL 2 KILO PER KLANT

Runderstooflappen o 00
500 gram VjwO

* 5,48Ribstuk
500 gram

Woensdags gehaktdag !

Vleesgehakt

Fijne vleeswaren
150 gram GEBRADEN GEHAKT 89
150 gram PALINGWORST 119
150 gram BOERENMETWORST 119

200 gram GELDERSE GEKOOKTE (alleen aan stuk) 99
250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 99

2 ROLLEN
EIERBESCHUIT

voor

Diverse smaken Geurfs

CONFITURE
JAM

voor slechts

groente en f ruit

Heerlijke sinaasappelen
'Jaffa' 10 grote voor

Pers sinaasappelen
18 stuks

Grape Fruits
7 stuks

Fijne handappel
'Golden Delicious' 2 kilo

Hagelwitte bloemkool
per stuk

Panklare koolraap
500 gram

Kompleet bami-pakket
voor

Moes*!goudreinetten
2 kilo

UIT OWftl DIEPVRIES

Friki haantjes
900 gram voor

Spïnazie
750 gram voor ,

Hele kuikenpoten
(schaal a 3 stuks)

Jagermeister
grote fles van 1495 voor

Vetters Dry Gin

1295 UIT ONZE

van 1140 voor 1065 SLIJTERIJ

Off ley Sherry
Medium Dry van 910 voor

Beaulieu Wijn
(met nog gratis glas) van 435 voor

JAN HAGEL
heerlijk koekje per pak

MERGPIJPJES NATUREL
per pak

GROOT PAK A.H.O. BISKWIE <«
deze week

GROTE PEYNENBURG ONTBIJTKOEK
voor

HEERLIJKE SPRITSSTUKKEN
per pak voor

PAK ROYCO GROENTESOEP
van 67 voor

WEEKEND BISKWIE
groot pak nu

Tegen griep en verkoudheid
HOESTMIX 250 gram voor ...

MAKREEL ZALM STYLE
dubbel blik van 169 voor

GEBRADEN GEHAKTBALLEN
blik a 5 stuks van 139 voor ...

GEURTS JAMPOT AUGURKEN
van 105 voor

REINE VICTORIA PRUIMEN
3/4 literpot van 145 voor

HALVAMEL KOFFIEMELK
litertles van 207 voor

HERO CASSIS
literfles van 129 voor

Literkruik FRAMBOZEN-
BESSEN WIJN MET BRANDEWIJN ...
BLOEMENAARDE
grote zak van 150 voor

STAALWOL BRILLO SOAPPADS
van 123 voor

DREFT ZEEPPOEDER
groot pak van 459 voor

LUX TOILETZEEP
van 197 voor

MELITA KOFFIEFILTERZAKJES nr 2
van 98 voor

MOLNY LUIERS
groot pak a 60 stuks voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Hierbij willen wij allen har-
telijk bedanken voor de vele
felicitaties, bloemen en
kadoos, die wij bij ons
50-jarig huwelijksfeest
mochten ontvangen

H. Bannink
J. Bannink-Halfman

Vorden, januari 1974
De Boonk 2

Voor uw blijken van mede-
leven die wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze
lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

Geertjen te Velthuis-
Wullink

betuigen wij onze welge-
meende dank

Uit aller naam:
fam. E. te Velthuis

Vorden, januari 1974
Stationsweg 6

Te koop partij houten eier-
kisten Koekoekstraat 10
Vierakker Tel. 05754-421
of Boggelaar 3, Warnsveld

Te koop l dwergpoedel
13 weken, met papieren
J. Hoogkamp - Baak
Holtslagweg 6

Wil degene die een stoom-
apparaat in bruikleen heeft
en niet meer nodig denkt
te hebben, deze terug
bezorgen bij
Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden
Tel. 05752.1523

Interkerkelijke
Jeugddienst
a.s. zondagavond 7 uur
Voorganger: ds v.d. Hoogh
van de Jeugdgevangenis
uit Zutphen
Plaats: Ned. Herv. Kerk
U komt toch ook?

Te koop nuchter vaarskalf
H. M. A. Helmink
Schuttestraat 15 Vorden

Gevraagd een meisje
voor l of 2 morgens
in de week door:
G. K. Veldman
Ruurloseweg 100 Vorden

BEHANG 1974
De nieuwe kollektie is
helemaal binnen !

En ook de nieuwe
VINYL's
EFFEN EN
GEBLOEMD SUPER
AFWASBAAR

Natuurlijk bij:
Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden
Tel. 05752-1523

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's
GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insullndelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567
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Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Te huur gevraagd:
volkstuintje

Telefoon 1800

Te koop vierdels van een
dikke stier bij
H. Waenink, Vorden
Enzerinckweg 6

fnferkerkeffjke
Jeugddienst
a.s. zondagavond 7 uur
Voorganger: ds v.d. Hoogh
van de Jeugdgevangenis
uit Zutphen
Plaats: Ned. Herv. Kerk
U komt toch ook?

Inplaats van kaarten

Mede namens onze ouders geven wij kennis van
ons voornemen in het huwelijk te treden

De voltrekking zal D.V. plaatsvinden op donder-
dag 24 januari 1974 om 14.30 uur n.m. in het
gemeentehuis te Vorden

In de N.H. kerk te Vorden zullen wij om 15.00 uur
n.m. tijdens een dienst, die geleid zal worden door
de weleerw. heer ds J. C. Krajenbrink, een zegen
vragen over ons huwelijk
Van 16.30-18.00 uur kunt u ons gelukwensen in
't Wapen van Vorden (F. P. Smit), Dorpsstraat
te Vorden

JAN OORTGIESEN
OLGA OORTGIESEN

Toekomstig adres: Kempenlaan 22, Stadskanaal

i» « » ».» M M.».».».».».».».».».».».».».
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Op zaterdag 26 januari a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren

D. PARDIJS
en
T. PARDIJS-WUESTENENK

Receptie van 14.00 tot 15.00 uur in zaal
Concordia te Hengelo Gld

Viciakker, januari 1974
'Dijkman' Beckenstraat l

Rektifikatie
In de opruimings-advertentie van vorige week

zijn enkele zetfoutjes geslopen

HOESLAKENS
100% katoen (krimpvrij)

80x190 f 13,95
120x190 f 18,50

DAMES JAPONNEN
vanaf f 55,—

DAMES ROKKEN
vanaf f 15,—

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

HENGE LO (GLD)

Zondag 20 januari
Muziek:

De Musketiers

gezelligheid

Heden nam de Here tot Zich onze zorgzame
vader-, groot- en overgrootvader

JAN WOLTERS

weduwnaar van G. Brekveld

in de gezegende ouderdom van ruim 82 jaar

Vorden: H. J. Wolters
B. Wolters-Kuenen

Zutphen: G. J. Jansen-Wolters
G. Jansen
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 14 januari 1974
Heidepolweg 2

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 17
januari om 13.30 uur in het Jeugdcentrum, Insu-
lindelaan 4 te Vorden, waarna de teraardebestel-
ling zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats te Gorssel om 15.00 uur

Gelegenheid tot kondoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats

Liever geen bezoek aan huis

Gezondheid is
de grootste schat

Wie Gelders Tarwe eet,

bevestigd dat !

Gelders Tarwebrood dagelijks vers bij

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

HUISHOUDPRODUKTEN

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medlcr - Tel. 6634

Vanaf heden zijn wij

's MAANDAGS

DE GEHELE DAG

gesloten

Voor bruiloften, vergaderingen,
bijeenkomsten enz. zijn wij die dag
gaarne tot uw dienst

CAFE-RESTAURANT

Schoenaker
Kranenburg - Telefoon 6614

Betere
•m*iilfaftnn Hefoka + kalverstart 'n
nSSIHldlEIl kompleet en beter

in do kaïveropfokprogramma,
III Uu tegen de laagste kosten.

nul VbB U|1)ÜK Basis voor hoge produkties

hsndrix' voeders
Vraag inlichtingen bij de verkopers:

G. BONGERS

Vorden - Telefoon 05752-1327

Voor ons magazijn vragen wij:

Chauffeur-
Magazijnbediende
(in bezit van rijbewijs)

Chauffeur
voor besteldienst door geheel Nederland

Leeftijd 18-30 jaar (in bezit van groot
rijbewijs)

..
Telefonische inlichtingen bij:

Nedac B.V.
Nieuwstad 2 Vorden

Afd. Personeelszaken Tel. 05752-1773

MOETEN UW FOTO'S
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPHIJN
Centrum - Vorden

Op zaterdag 23 februari 1974
viert het

NVV afdeling Vorden
haar 25-JARIG BESTAAN

Met medewerking van het kabaret.gezelschap
T.O.E.P. uit Winterswijk
in zaal 't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

Nadere mededelingen volgen

P.S. Leden houdt die datum vrij !

NVV 25 jaar NVV

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Het Nut - Vorden
Het Midden-Oosten staat momenteel
in het brandpunt van de wereld-
belangstelling!

Dat er méér is dan alleen maar olie,
vertelt de heer v.d. Meulen uit Gors-
sel op donderdag 24 januari a.s.
in zijn lezing:

YEMEN, HET LAND VAN DE
KONINGIN VAN SHEBA EN DAARNA

U bent van harte welkom in het
Jeugdcentrum, 's avonds 8 uur

Het Nut - Vorden

STRAKS D€
DE RAM6N SlttW f A/ DE V€k-

BRAND MMR HALF

G0606

UIT HUIS re
kom.eenskiiKéhbij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514



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

Kassakoopje KANO's 6 stuks per pak f 0,99
VLEES vers van het mes

uit onze keurslagerij KEÜRSIAGER
e slager

Mag. malse riblappen f c CO
500 gram W| WW

14,68
f 6,28
f 1,98
f 1,65
f 0,98
10,90
12,50

Doorr. runderlappen
500 gram

Dunne lende
500 gram

Ossestaart
500 gram

Hamburgers
3 stuks

Fricandellen
3 stuks

Kroketten
3 stuks

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram .

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

vrijdag Verse Worst
500 gram voor f2,98

f 0,69
f 0,59

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Halfvolle melk
per liter

Chocolade vla
]/2 liter van 65 voor (

Magere yoghurt I A ftö
MET VRUCHTEN beker a ]/2 liter van 87 voor WJwW

Groente en fruit dagelijks vers
Jaffa sinaasappels 2 kg . f 1,98
Cox's Orange 2 kg ... f 1,48
Champignons 200 gram . f 0,98
Moesgoudreinetten V/2 kg f 0,88

500 gram . . . f 0,78
Groente en fruitrek/ame geldig t.m. zaterdag

Maandag:

Gesneden rode kool 500 gram
Gesnedeltwitte kool 500 gram

f 0,39
f 0,39

DIEPVRIES
Friki haantjes 1200 gram
Groko spinazie 450 gram
Groko spinazie 750 gram

f4,69
f 0,69
f 1,09

Prachtig boeket NARCISSEN nu f 1,95

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij !
100 gram HUZAREN SALADE ELITE ......

150 gram HONGAARSE MIX ..............

1 50 gram HAUSM ACHER alleen aan stuk

100 gram BACON ...........................

150 gram BERLINER .........................

75

90

"| Q9

109

UIT ONZE BROODBOETIEK
BESCHUITBOLLEN 7 stuks van 81 voor ...

REUZE WEEKENDCAKE van 249 voor ...

CHOCOROL van 305 voor

69
218
278

Naast onze sorfer/ng King Corn brood steeds

Vers BrOOQ van bakker Van Groningen

SHERRY
Pedro de Ravela

AZET APPELSAP
2 fles
LITER RAAK SINAS
van 111 voor 99, bij ons

VIVO RIJST DROOGKOKEND
500 gram
VIVO RIJST SNELKOKEND
500 gram

VRUCHTENHGEL
500 gram
VIVO LUIERS
van 290 voor
PLASTIK AFWASBORSTELS
2 stuks

590
139
89

109
109
89

275
99

VIVO THEE
100 gram

VIVO THEEZAKJES
a 20 stuks
VIVO CHIPS
naturel

VIVO CHIPS
paprika
GRONINGER KOEK
voor

HONIG TOMATENSOEP
per 2 pak van 184 voor 174, nu
KNORR KIPPENSOEP
2 zak van 132 voor ,
LUX TOILETZEEP
van 197 voor

REUZENPAK FLEURIL
van 298 voor

KNAKWORST
'Piccolo'
VIVO SPERZIEBONEN (gebroken)
2 blik voor

VIVO MARGARINE
500 gram <
PAK HART ZUURKOOL
500 gram

RUMSTAAFJES
'Helwa'
CROQUETTE BISCUITS
500 gram
KROKANT TONGEN
pak

250
99

159
119
49
85
99
89

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformort/kefen Aanbiedingen geldig t.m. 21 januari


