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KPO vierde haar 25-jarig jubileum
De plaatselijke afdeling van
de Katholieke Vrouwen Or-
ganisatie (KPO) heeft zater-
dag op waardige en feestelij-
ke wij/e het feit herdacht dat
voor 25 jaar de afdeling in
het leven werd geroepen. Dit
gebeurde met een kerkelijke
viering, een druk bezochte
receptie en met een feest-
avond waar tevens een 14-tal
dames die vanaf de oprich-
ting lid waren, werden ge-
huldigd.

Op de receptie die gehouden
werd in zaal Schoenaker, wa-
ren tal van plaatselijke ver-
enigingen vertegenwoordigd.
We merkten onder meer op
burgemeester M. Vunderink
en wethouder Bogchelman,
mej. Merkx landelijk voor-
zitster van de KPO, pastoor
Sutorius ofm, kapelaan Ke-
verkamp ofm en vele ande-
ren.
Voorzitster mevr. A. Cup-
pers-Besselink, was in haar
openingswoord dankbaar dat
er dankzij veel en intensief
werk ook in moeilijke jaren
de vereniging kon blijven
bestaan. Erkentelijk was zij
voor de grote belangstelling van vertegenwoordigers
van allerlei instanties, verenigingen enz. Zij hoopte
dat de gemeente de KPO ook op de lijst van subsi-
dies zou zetten, wat in andere gemeenten ook mo-
gelijk is.

Pater Sutorius feliciteerde de KPO van harte en
waardeerde het belangrijke werk van de afdeling
in de parochie. Burgemeester Vunderink verheugde
zich over het bereiken van deze mijlpaal en hoopte
dat de KPO in het Jaar van de Vrouw en daarna
een lang leven beschoren zou zijn. Hij wees er op
dat do vrouw in de agrarische sektor werkzaam, juist
in deze tijd een goede steun kan zijn voor haar man.
Hij bood een enveloppe met inhoud aan en hoopte
dat de „stille wenk" van de voorzitster zou kunnen
worden verwezenlijkt en in de toekomst de KPO
op de subsidielijst zou voorkomen.
Hierna voerden nog het woord de heer Geerken na-
mens de CDA, de heer A. G. Mennink namens de
GMvL, mevr. R. Pelgrum-Rietman namens de Ned.

de oprichting lid waren, gehuldigd te weten: mevr
Besselink-Helmink, mevr. Schoenaker-Smit, mevr.
Eggink-Zents, mevr. Gal-Lichtenberg, mevr. Hel
mink-Horstink, mevr. Helmink-Nijenhuis, mevr
Heuvelink-Lichtenberg, mevr. Lichtenberg-Elze
broek, mevr. Schotman-Helmink, mevr. Takken
kamp-IJsseldijk, mevr. Waarle-Jansen, mevr. Wae-
nink-Penterman, mevr. Zents-Wiillemsen. Zij ontvin
gen een zilveren bonbonschaal en werden tevens in
de bloemetjes gezet.

Mej. Merkx besloot met de wens dat het feest een
stimulans zou zijn om in de toekomst met enthou-
siasme verder te gaan. Mevr. Lichtenberg-Elzen-
broek dankte namens de zilveren jubilaressen.

Door het feestkomité werd hierna in dichtvorm het
wel en wee van de afgelopen 25 jaar voor het voet-
licht gebracht, dat een ware ovatie teweeg bracht.
Met muzikale omlijsting van het Hanska-duo werd
de avond verder gezellig doorgebracht.

Het bestuur van de jubilerende KPO afdeling Vor-
den/Kranenburg

Bond van Plattelandsvrouwen, oud-geestelijk advi-
seur kapelaan Foigt, de heer Havekes namens de
ABTB, mevr. Jansen-Bosman namens de kring De
Graafschap en deheer H. Steenbreker namens NKV
en Herwonnen Levenskracht^^

's Avonds werd een druk beT^rite feestavond ge-
houden, waar leden, oud-leden met echtgenoten enz.
warc-u uitgenodigd. Voorzitster mevr. Cuppers me-
moreerde in haar welkomstwoord het wel en wee
van de afgelopen jaren. Mejuf£-ouw M-erkx, die bij
de oprichting in 1950 aanwM^was geweest, waar-
deerde het goede kontakt meWe afdeling Vorden-
Kranenburg. Ten aanzien van de toekomst van de
KPO was een van haar grootste wensen om diverse
aktiviteiten samen met de mannen te doen.
Tenslotte werden een veertiental dames die vanaf

Eurofleur in Veendam heeft vier charmante vrou-
welijke vertegenwoordigers die het hele land afrei-
zen om overal groepen van steeds tien winkeliers
warm te maken voor deze vriendelijke vorm van
reklame. Een van die vier is Bea ter Horst. Zij legt
kontakten met winkeliers in de provincies Overij-
sel, Gelderland en Utrecht. En zij onderhoudt ook
het kontakt met de bloemisten die er voor zorgen
dat er per groep van tien zakenmensen elke week
vijf boeketjes de deur uitgaan. In elke groep van
tien bevindt zich dan ook altijd één bloemist.

In Vorden doen de tien volgende winkeliers mee:
bloemsierkunst Dijkerman; brood- en banketbakke-
rij Van Asselt; woninginrichting en textiel verzor-
ging b.v. Helmink; fa Gems winkel; slagerij Krijt;
hotel Bakker; confectiebedrijf Lammers; juwelier
Sicmeririk; drogisterij ,,De Olde Meulle"; kapsalon
Wiekart

Z I L V E R W I T e D E U S TA AL

KOERSELMAN CASSETTES

GEMEENTENIEUWS
Telefoon gemeentehuis 05752-1541 - Telefoon gemeentewerken. 05752-1841

Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderink: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannink: donderdagmiddag van

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

Deze week komen de volgende onderwerpen aan de
orde:

1. Subsidie op woningverbetering;
2. Subsidie warmte-isolatie van woningen.

Adl.
Subsidie op woningverbetering
In verband met de stijging van de verbeteringskos-
ten acht het ministerie van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening het noodzakelijk de subsidie-
bedragen van de beschikking geldelijke steun ver-
betering woningen aan te passen. Hierna volgen ter
informatie de subsidiebedragen die op grond van
de premieregeling door het rijk worden toegekend
en die gelden vanaf l januari 1975.

a. voor het aanbrengen van een closet
met waterspoeling met bijkomende
voorzieningen ƒ 660,00

b. voor het maken van een ruimte om
te douchen en het aanbrengen daarin
van een douche-inrichting ƒ 660,00

c. voor het aanbrengen van een douche-
inrichting in een bestaande ruimte ƒ 440,00

d. voor het maken van een ruimte om
te koken en het aanbrengen daarin
van een aan de huidige inzichten aan-
gepaste keukeninrichting ƒ 1640,00

e. voor het vervangen van een primitie-
ve keuken inrichting in een bestaande
ruimte door een aan de huidige in-
zichten aangepaste keukeninrichting ƒ 660,00

f. voor het maken buiten de woning
van een bergruimte ƒ 660,00

Bij toekenning van het subsidie aan de eigenaar van
de woning zal de gemeente voornoemde bedragen
met eenvierde deel verhogen.
De bijdrage ineens van het rijk in de kosten van de
algehele woningverbetering, van het splitsen en sa-
menvoegen van woningen en van het maken van
woningen van een gebouw, niet zijnde een woning,
is verhoogd tot 28 procent van deze kosten, terwijl
het maximumbedrag is verhoogd tot ƒ 3.920,— per
woning. De bijdrage aan de eigenaar van de wo-
ning zal door de gemeente met 25 procent worden
verhoogd. De rijksbijdrage + aanvulling van de ge-
meente zal dus maximaal ƒ 4.900,— bedragen.

De bijdrage ineens voor het treffen van voorzienin-

gen om een woning geschikt te maken voor minder-
validen of bejaarden is eveneens verhoogd tot 28
procent van de kosten. Voor deze bijdragen geldt in
beginsel evenwel geen maximum bedrag.
De bijdrage van de kosten voor de aanleg van een
centrale verwarming (voor woning van minder-va-
lide of bejaarde) is nimmer meer dan ƒ 1.400,—.
Ook hier geldt dat de gemeente de bijdrage met 25
procent verhoogd.

De indruk bestaat, dnt de regeling nog steeds in
overwegende mate alleen eigenaar—bewoners aan-
spreekt. Toch kunnen ook naamloze vennootschap-
pen, stichtingen en andere instellingen voor hun
huurwoningen een beroep op de regeling doen. Als
een huurder — na verkregen toestemming van de ei-
genaar — te subsidiëren voorzieningen voor zijn wo-
ning wil laten aanbrengen, zal hij met de eigenaar
moeten afspreken, dat deze het subsidie aanvraagt.
De uitbetaling van de bijdrage kan plaatsvinden op
een bank- of girorekening, die door de huurder aan
de eigenaar is opgegeven.
Een verzoek om toekenning van het subsidie moet
bij het gemeentebestuur worden ingediend vóórdat
met d,e werkzaamheden een begin is gemaakt.
Bij degemeente zijn formulieren verkrijgbaar met
een toelichting op de gestelde eisen, bijvoorbeeld
met betrekking tot de over te leggen tekeningen
en een begroting van de kosten en/.

Door de afdeling bouw- en woningtoezicht op het
gemeentehuis worden gaarne nadere inlichtingen
over de regeling verstrekt.

Ad 2.
Subsidie warmte-isolatie van woningen
Onder Gemeentenieuws van 13 november 1974 is
aan de orde geweest dat door het ministère van
Volkshuisvesting een éénmalige subsidie kan wor-
den verstrekt voor het isoleren van bepaalde wo-
ningen.
Deze éénmalige subsidie was van tijdelijke aard en
de regeling zou per 31 december 1974 vervallen.
Inmiddels heeft de regering besloten om in het ka-
der van het werkloosheidsprogramma ten behoeve
van de bouwsektor de werkingsduur van deze rege-
ling voorshands te verlengen. U kunt dus ook nu
nog een aanvraag tot de subsidiëring van de werk-
zaamheden ten behoeve van de warmte-isolatie van
woningen indienen.

Hierna volgen enige gegevens over de regeling voor
de warmte-isolatie van woningen met de daarin in-
middels aangebrachte wijzigingen.

Uitbreiding van de regeling:
Voortaan zal ook voor woningen, die vóór 1946 zijn
gebouwd, -een tegemoetkoming in de kosten van ver-
betering van de warmte-isolatie een bijdrage ineens
kunnen worden ontvangen, voorzover de woningen
zijn voorzien van centrale verwarming, of als ge-
lijktijdig centrale verwarming wordt aangebracht.

Duizend gulden:
De subsidie blijf t beperkt tot een maximumbedrag
van 1000 gulden. Een voorwaarde hierbij is: de kos-
ten van de isolatie-verbetering moet 500 gulden of
meer bedragen.
Wanneer een huurder of eigenaar zelf de isolatie-
materialen aanbrengt zal alleen een vergoeding
voor de materiaalkosten worden gegeven. Er wordt
dus geen vergoeding gegeven voor zelf bestede ar-
beidsuren.

Wie heeft recht op subsidie?
De bijdrage wordt toegekend aan de eigenaar van
de woning. Als de huurder de verbetering in de iso-
latie aanbrengt kan de eigenaar bv. verzoeken de
bijdrage te laten uitbetalen op de postrekening van
de huurder.
Te bouwen of in aanbouw te nemen woningen ko-
men nu ook in aanmerking; dit geldt zowel voor te
bouwen huurwoningen als voor partikuliere huur-
woningen en eigen woningen.
Ook zal de regeling voortaan niet alleen gelden voor
woningen doch ook voor verzorgingstehuizen voor
bejaarden. Hierbij zal de bijdrage ineens ten hoog-
ste 1000 gulden per twee bedden van het tehuis
bedragen.

Wijze van aanvragen:
Dit dient te geschieden bij de hoofdingenieur-di
rekteur van de Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
in de provincie Gelderland, Pels Rijckcnstraat l te
Arnhem, alwaar ook de benodigde formullieren
kunnen worden aangevraagd.

Nadere inlichtingen:
Door de afdeling bouw- en woningtoezicht op het
gemeentehuis worden gaarne nadere inlichtingen
over de regeling verstrekt.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

« —^^^^•••B >
^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. G. H. Cassuto (Dieren) jeugddienst
19 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
K) uur ds. J. B. Kuhlemeier
19 uur ds. J. P. Koning van Bredevoort

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 UUT
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. A. Harmsma, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanfelaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
Nu ook verkoop van oude .tijdschriften

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Jan Hein, zoon van A. L. Visser en B.
H. Visser-Donderwinkel.

Overleden: Th. M. Schepers, 64 jaar, echtgenote
van J. J. Woltering.
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SUPER-SLAGERIJ
GELDERSE SCHIJVEN rk'

MAGERE SPEKLAPPEN To,9'™.

SGHOUDERKARBONADE ™'".m

RUNDERLAPPEN S.T.

KLAPSTUK SS^^ÜÜ.

MALSE RIBLAPPEN ~T.

MAGER RUNDERPOULET r»* ™T.P.6'™
SOEPPAKKET r.BE.K.EN.DE

GEKOOKTE HAM li-n

HEERLIJKE LUNCHWORST^T

LEVER !E»r.

KATENSPEKJES :i<T.

SLAGERSLEVERWORST 2° =r

198

198

298

398

298

498

248
248

119

89

89

89

129

ZONNETUIN»
SPRUITJES
CHAMPIGNONS
SINAASAPPELEN
HANDAPPELEN
RODE KOOL

kilo
voor

ROOMWITTE
200 gram ...

plm. 2 kilo
voor

2 kilo
voor

PANKLAAR
500 gram .

DIEPVRIES-ARTIKELEN
BITTERBALLEN
KROKETTEN
BOERENKOOL
SPRUITEN
HAZEPEPER

MORA

50 stuks

MORA
25 stuks

450 gram
voor ....

900 gram
voor ...

plm. 1 kilo
voor

298
298
85

295
410

Alles zolang de voorraad strekt

Unie kaas
JONG BELEGEN

500 gram van 427 voor

Koffiemelk

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

ZUURKOOL
ZUURKOOL?PEK
DINSDAG

HUTSPOT
KLAPSTUK
WOENSDAG

WITTE KOOL
VLEESGEHAKT

500 gram
voor ....

500 gram
voor ....

PANKLAAR
500 gram .

500 gram
voor ....

PANKLAAR
500 gram .

500 gram
voor ....

35
315

69
398

39
228

A&Q GRAAG TOT
Laaltpnze chef-slager uw diepvries vullen

VOOR- EN
ACHTERBOUTEN

HELE OF HALVE
VARKENS

diepvries klaar tegen

ZEER SCHERPE PRIJZEN
EEN HELE DOOS 8 STUKS
geen 319 - nu slechts — 248

UIT ONZE BROODBOETIEK
SLAGROOMSTAM

ROZ NENCAKES

OPLAAT'S KRUIDKOEK

van 340 voor

pak a 6 stuks
van 230 voor

van 225 voor

BOLLETJE PANEERMEEL2 p'li"van 138 voor

298

198

198

115



Slasaus
0.5 liter van 231 voor

BETUWE AARDBEIEN

Confiture jam

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE GENEVER
VIEUX

JAMAICA RHUM

SCOTCH WHISKY

COMBANO SHERRY

GROLSCH BIER
ALLEEN IN DE SLIJTERIJ

BLANKENHEYM
nu met

LEGNER of GANZEBOOM
liter .

fles van 11,10
voor

hierbij gratis 1 fles COLA
CLUNY per fles

100 korting

945

998

2 flessen
van 11,50 voor

krat a 20 beugelflessen
nu van 14,80 voor >.

1395

1250

UW DIENST
SPECIAAL WEEK-VOORDEELfjES
BABYHEMDJES
KLEUTERBROEKJES
DIENBLAD
GITRUS FRUITPERS
BOODSCH, KARRETJE

OVERSLAG (badstof)
van van 250 voor ....

GEKLEURD en GEBREID
van 455 voor

METALEN
van 295 voor

van 295 voor

MET GROTE TAS
van 39,95 voor ..

150
225
195
175

2995

ZOETWAREN VOORDEEL
MERGPIJPJES
COUQUE BASTOGNE
MARS
KWATTA CHOG. BLOK
BORRELNOOTJES

NATUREL - ADVOKAAT
pak van 145 voor

pak van 179 voor

4e stuk geheel GRATIS
3 stuks '

diverse smaken, nu

CALVE
van 166 voor ,

109
129
150
69
139

A&O WEEKVOORDEELTJES
•

Saroma pudding
DIVERSE SMAKEN
3 pakjes voor slechts

VERMICELLI A & O
500 gram 89

UNOX KIPPESOEP 4-bordenblik
van 125 voor 105

CHOG. VLOKKEN per pak 98

KNIJP AFWAS literflacon 79

FA BADZEEP 2 stukken
van 290 voor 239

TOILETZEEP VINOLIA TRES CHIC
2 stukken van 230 nu . 198

PROFIl ER HIERVAN

ZEEPPOEDER
DOBBEILMAN BLAUW
per zak geen 620 maar

475
ALL ZEEPPOEDERB draagkarton

nu 675
DOPERWTEN

DOPERWTEN

EXTRA FIJN
literblik van 195 voor 169
EXTRA FIJN
T/ literblik . 98

UNOX ROOKWORST 250 gram 198

Si-Si Cerise
KERSENLIMONADE
literfles van 141 voor 98
MARGARINE BLUE BAND

per pakje .. 74

RODE BIETEN grote pot 69

AUGURKEN UYTEWAAL
3/4 literpot nu 149

PRISMA KOFFIE VAN NELLE
250 gram . 198

TOVA PUDDINGSAUS flacon
van 119 voor 99

NIEUWSTAD 5
VORDEN

TELEFOON 1232

,< >
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hengelc
tel.O5753~1461

DANSEN
2 februari
THEJUMP

Deze week de laatste stunt in onze

Grootse
opruiming

Alle zeer laag afgeprijsde konfektie

in onze etalages nu voor

halve prijzen!
modecentrum TeunisSGH Ruurlo

Deze akfie loopt van

donderdag 30 januari

fot en met

woensdag 5 februari

UNIEKE KANS
Win een vliegreis voor 2 personen naar:

van 19 maart tot en met 23 maart.

* Vanaf donderdag 30 januari fot en met zaterdag
1 maart kunt u bij

AANKOOP VAN HONDERD
GULDEN KONTANT
uit onze winkelafdeling meelofen voor een vijf-
daagse reis naar Mallorca met volledig pension in
een hotel.

* De trekking zal plaatsvinden op maandag 3 maart
's-middags om 3 uur in onze winkel.

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

J. M. UITERWEERD - VORDEN
Ruurloseweg 35 - Telefoon 05752-1523

Adverteren doet verkopen

wellwop
Hebt u onze prachtige

Welkoop - Tuingids
al ontvangen en de besfellijsf
ingevuld ?

Zo niet, dan vlug één halen want:
bestellijst inleveren voor 15 febr.
geeft recht op

15% korting
op alle groente- en bloemzaden

WELKOOP-WINKEL.

V.LC. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

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

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en nu ook
in volautomatische DAF

Wenst u inlichtingen over

deskundige behandeling van
schurft- en luisbestrijding
bij al uw groot- en kleinvee, varkens,'
biggen en mestvee?

Bel dan uw vertrouwd adres:

EERSTE NED. ZUIVERINGSBEDRIJF

„ATOMICA"
Wij behandelen uw vee met uitsluitend toe-
laatbare en betrouwbare middelen, door ge-
heel Nederland.

Hengelo (Gld.) 05753-1507 of 2139
Zutphen 05750-16124

l MASMAN
DAMESKAPSALON

vraagt:

eerste kapster
Borculoseweg 2 — Ruurlo

Telefoon 1465

opleuering
altijd

op tijd!

BOUWBEDRIJF
A JEN BRIIMKE S

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

***>«̂ »<***$«**S«*S«*5=0*̂

neuemode
PATRONEN

Naast stoffen en fournituren hebben wij nu ook de Neue
Mode. Meerdere maten patronen voor groot en klein.

Confectiebedrijf

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

AMMERS

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1295

Zutphenseweg 29 — Vorden
KARNAVAL
Fe huur prachtige dames-| t^i^t IJ^" Damesconfectie, stoffen en fournituren
fteren en fcinderkostuums^
l eletoon 05750-12219 na
19.00 uur

— COEN POULUS —^
VLOERT DE TEGELPRIJZEN

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwali-
teit voor uw

huwelijksreportage

De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200,-
tnaken wij een kleurenre-
reportage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling te
voorkomen.

FOTO DOLPHIJN
Vorden

Mosa
vloertegels
slijtvast
van 35,50 per m2

voor I5r50

Decortegels
Cerabati
van 55,— voor

19r75
Ongelooflijk !

Wand-
tegels

gewolkt 15 x 15

Ie keus
van 29,— per m2

voor
13,95

nergens
goedkoper

Plavuizen
onverglaasd

donkerrood ge-
vlamd

van 51,— per m2

voor
17,50

Hoe is dit mo-
gelijk?

SANITAIR
Wastafels

gekleurd vanaf
39,95

Closetpotten
gekleurd vanaf

47,50

Te gek hè ?

TEGELDISCOUNT „HET OOSTEN
•.

OPENINGSTIJDEN: MA T/M VR. 9.30-
VERHEULSTRAAT 2, T/O N.S. STATION 13.30-

DOETINCHEM 08340-24681
ZATERDAG
VRIJDAGS KOOPAVOND

9.30-12.00
13.30-17.30
9.30-17.00



Donderdag 30 januari 1975

36e jaargang nr 47 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

„Niets aan het
toeval
overlaten . . . "
Praten met Bert Smeets, Hans van der Linden en
Harry Mombarg, resp. voorzitter, sekretaris en pen-
ningmeester over de karnavalsvereniging De Deur-
dreajers, is een leuke bezigheid. Zij immers vormen
h-el dagelijks bestuur van de deze dagen zo in de
belangstelling slaande Vordense karnavalsvereni-

In een bijna twee uur durend gesprek werd ons al
gauw duidelijk, dat het karnaval vieren niet alleen
is: „ander pakkie aan, feestneus op, de straat op,
hossen en springen". Dit blijkt geen goede voorstel-
ling van het karnaval vieren te zijn. „Vier dagen
jezelf zijn en je heerlijk storten in het feestgeroes.
Even de maatschappij vergeten en fijn gezamenlijk
de zorgen opzij zetten", aldus Bert Smeets.
Toen in Vorden de karnavalsvereniging 17 jaar ge-
leden werd opgericht (geboren uit de toneelvereni-
ging Internos), was het een vereniging welke in
hoofdzaak uit het katholieke gedeelte van de be-
volking bestond. „Van de image „katholieke vereni-
ging" wil het bestuur graag af. „Wij hebben een
vereniging waar iedereen zich thuis voelt. Het idee
dat de katholieke overtuiging hierin een rol speelt
is een achterhaalde zaak. Kijk naar ons bestuur,
hierin hebben een gemengde groep mensen zitting.
Hieraan kan toegevoegd worden dat dit ook zo is
bij de leden welke uit alle rangen en standen voort-
komen."

ORGANISATIE BELANGRIJK
Om een karnavalsseizoen goed te laten verlopen,
vergt heel wat tijd. Reeds in september komt het
bestuur bijeen teneinde het programma vast te stel-
len. Allengs wordt naar het karnavalsfeest toege-
groeid, waarbij het bestuur zich onderverdeeld in
werkkommissies zoals die welke de optocht regelt,
de versiering en het technische gedeelte verzorgt, de

kommissie welke zorgt voor de praalwagens e.d.
Op 11 november vindt het eerste voorproefje plaats.
Het Prinsenbal staat dan in het teken van het af-
scheid van de Prins en zijn gevolg. In januari wordt
dan de nieuwe Prins, Raad van Elf en Tanzmari-
chen ge-installeerd.
„Bij het kiezen van een Prins gaan wij zeer selek-
tief te werk. In de eerste plaats moet de kandidaat
representatief zijn en bovendien moet hij een be-
paalde bekendheid hebben. Dit geldt ook voor de
Raad van Elf en Tanzmarichen die voor onze ver-
eniging van onschatbare waarde zijn", aldus Hans
van der Linden.

BEZOEKEN AFLEGGEN
Het echte karnavalsgebeuren begint in Vorden al
ruim een week voor de officiële data. Dan brengt
de vereniging bezoeken aan de verschillende bejaar-
den- en rusthuizen. „Dit zien wij niet alleen als een
presentatie van de vereniging, maar ook een stuk
sociaal werk waarop wij ons altijd zeer verheugen.
De mensen in de tehuizen leven er gewoon naar toe.
Heerlijk om te zien hoe zij meedoen nret bv. de po-
lonaise", aldus Harry Mombarg, die er aan toevoegt
dat ook de kleuterscholen in Vorden worden be-
zocht. „Een grappig gezicht, al die in karnavalskle-
ren gestoken kinderen."

RUIMERE OPZET NODIG
Het bestuur van De Deurdreajers maakt er momen-
teel veel werk van om juist de hele gemeenscha])
van Vorden bij het karnaval te betrekken. Vorig
jaar is men gestart met een geheel nieuwe opzet.
7o zal ook bij het komencj^^ainaval de Prins vier
dagen symbolisch over Vor^Ri regeren. Tijdens de
traditionele ontvangst door B&rW in het gemeente-

huis zal burgemeester Vunderink hem ,.de sleutel
\ ;m de gemeente" overhandigen.
Het bestuur van De Deurdreajers is van mening dat
er nog een belangrijke groep inwoners van Vorden
zi jn die zich terughoudend ten aanzien van het kar-
naval opstellen, al zit de kaï•navalsgedachte ook bij
deze «roep duide l i jk in de lift . Uit dit oogpunt is
men verleden jaar gestart m < - t een groots opgc/et te
karnavalsoptocht welke dit j aa r op zaterdagmiddag
H februar i een nog grotere deelname te zien zal ge-
ven. In t o t a a l nemen er 30 groepen aan deel o.a.
verenigingen, families e.d. Dit alles wordt opge-
luisterd door 7 mu/iekkoi j)scn en kapel len . Er z i j n
zelfs korpsen bij die verzocht hebben aan het be-
stuur in Vorden te mogen deelnemen, /o'n optocht
vergt na tuur l i jk heel wat organisatie, ook al omdat
de vereniging de service biedt dat de muziekkorp-
sen b u i t e n Vorden worden gehaald en gebracht.
Dit zi jn de zgn. „borrelbussen" bij insiders beter
bekend onder de naam „ l i jn 11" welke tijdens het
gehele k a r n a v a l worden ingezet.
Politie, EHBO, brandweer, kortom aan alles moet
worden gedacht. Gelukkig voor de organisatie be-
hoeft de politie — behoudens bij de o p t o c h t e n —
(/ondagsniiddags is er nl. ook nog een kinderop-
tocht waaraan naar scha t t ing /o'n 100 kinderen aan
deelnemen) niet in aktie te komen, want tot op he-
den z i j n a l l e karnavals l 'eestcn /onder wanklank ver-
lopen. „Daar z i j n wi j als bestuur natuur l i jk wel een
beetje trots op", aldus Ilarry Mombarg, die ons
terloops even een inzicht in de globale kostenbere-
kening g e v i t . Dat dit niet weinig is, zal u inmiddels
duidelijk z i jn geworden. Hij heeft echter goede
hoop dat er dit jaar quit te kan worden gespeeld.

KARNAVALSPROGRAMMA
Zaterdagavond 8 februari wordt het gekostumeer-
de karnavalsbal voor gehuwden en verloofden ge-
houden in de grote feesttent te Kranenburg. Na af-
loop van de kinderoptocht vindt er zondagmiddag
het kinderkarnaval plaats met Billy de Rakker. Zon-
dagavond is er een Beierse avond met medewerking
van De Hooiplukkers uit Lochem een uit twintig
personen bestaande kapel. Voorgaande jaren vul-
den radio- en televisie-artiesten deze avond maar ge-
zien de enorme kosten is het bestuur hiervan afge-
stapt en steekt het geld dan liever in de presentatie
bv. in de optocht. De grootste „knaller" is a l t i jd de
tnaandagavond wanneer zo'n 1700 mensen van hein-
de en ver n a a t Kranenburg trekken om hier het
ka rnava l s f ee s t te vieren. Voor het bestuur en mede-
werkers is liet dan keihard werken geblazen en be-
s t a a t voor hen het karnavalvieren dan voornamelijk
u i t het regelen van het feest. „Het schenkt ons een
enorme voldoening te kunnen konstatercn dat alles
„loopt". Dat is voor ons M^karnaval", aldus Bert
Smeets aan de vooravond v™ het karnavalsfeest in
de gemeente Vorden.

RAADSVERGADERING
GEMEENTE VORDEN

De heer Geerken (CDA) onderzocht de konkurrentiepositie van het werkvoorzieningsschap. „Met de handel

en industrie kan een goede onderlinge samenwerking ontstaan", aldus burgemeester Mr M. Vunderink

In de dinsdagavond te Vorden gehouden raadsver
gadering kwam burgemeester Vunderink terug op
een eerder door de heer Geerken (CDA) gedane uit-
spraak waarin deze het sociaal werkvoorzienings-
schap oneerlijke konkurrentie verweet.
Burgemeester Vunderink vertelde dat er kontakt
met het schap is opgenomen (wethouder Bogchel-
man was o.a. bij de vergadering van het schap aan-
wezig). „Hieruit is naar voren gekomen dat inplaats
van een oneerlijke konkurrentie een goede samen-
werking kan ontstaan tussen het schap en bv. de
detailhandel", aldus de burgemeester.

DURE JUFFROUW
Bij de vaststelling van het aantal wekelijkse lesuren
vakonderwijs voor het jaar 1975 voor het openbaar
onderwijs en de bijz. school»Het Hoge merkte de
heer A. Ploeger (PvdA) op dat een berekening h-em
had geleerd dat de onderwijzeres bij het openbaar
onderwijs 1103,— gulden verdiend en bij de bijz.
school 1800,— gulden. „Dat moet wel een knappe
juff rouw zijn aan Het Hoge", aldus de heer Ploeger
die van B&W de toezegging kreeg dat zal worden
uitgezocht waarin het verschil van de 700 gulden
zit.
Ten behoeve van de openbare kleuterschool „Het
Kwetternest" stelde de raad 2713 gulden beschik-
baar voor de aanschaf van spel- en ontwikkelings-
materiaal. De heer Ploeger deelde mee dat de ou-
ders van deze kleuters papierakties houden om wat
meer armslag te krijgen. „Aangezien we voor het
kleuteronderwijs een overschot hebben van 9000
gulden, stel ik voor dit bedrag ook te gebruiken,
zodat de ouders niet zelf wat op touw behoeven te
zetten", aldus de heer Ploeger.
„De vraag is: wordt de school tekort gedaan of wil-
len de ouders iets extra's doen", /o stelde Mr R. A.
v.d. Wall Bake (VVD). De heer J. Bosch (PvdA) in-
formeerde of de begeleiding in de besteding van de
gelden goed is geweest en of er wel een goede kom-
munikatie is geweest tussen de school en het ge-
meentebestuur. Burgemeester Vunderink zegde toe
hier nader op terug te komen.

FINANCIËLE POSITIE
Bij de voorlopige vaststelling van de rekening 1973
van het gemeentelijk grondbedrijf konkludeerde de
heer Bosch dat de financiële positie van de gemeen-
te nog beter is dan destijds in de begroting is ge-
steld. „Het grondbedrijf heeft goed geboerd", aldus
de heer Bosch die voorstelde het overschot over te
hevelen naar de gewone dienst. „Wij moeten hier
zeer voorzichtig mee zijn, het betreft hier een mo

mentopname", aldus de heer Gerritsen (Vordens Be-
lang). Dat er inderdaad een overschot is, gaven
B&W overigens volmondig toe, alleen is op dit mo-
ment nog niet te zeggen om welk bedrag het zal
gaan.

THUIS BEST
Voor de bouw van elf premiewoningen in het be-
stemmingsplan Brinkerhof verkocht de raad enige
bouwkavels aan de heer Enzerink te Vorden voor
een totaalbedrag van 158.016 gulden.
Voor de bouw van vijf premiewoningen met gara-
geboxen verkocht de raad enige bouwkavels in plan
Brinkerhof aan het bouwbedrijf Hakvoort uit Sil-
volde. De te bouwen woningen zullen door tussen-

komst van de woningbouwvereniging Thuis Best
aan huurders van woningwetwoningen worden aan-
geboden.

De heer Ploeger stelde voor dit agendapunt even
aan te houden (wat overigens niet gebeurde) totdat
er meer helderheid is verkregen over het standpunt
van Thuis Best. „Er worden nu al huizen te koop
aangeboden /onder dat ik het weet als lid van de
ledenraad van Thuis Best. Wij geven hier in feite
een vrijbrief aan deze woningbouwvereniging", al-
dus de heer Ploeger. Er ontstond hierna een diskus-
sie tussen de heer Ploeger en de heer Duursma
(laatstgenoemde heeft zitting in het bestuur van
Thuis Best). Burgemeester Vunderink maakte de
heren er op attent dit onderling maar uit te vech-

Prinses Beatrix
31 januari jari

Op vrijdag 31 januari zal onze kroonprinses
h.k.h. prinses Beatrix, haar 37e verjaardag
vieren. Wij wensen haar toe, dat zij temidden
van haar uitbundig opgroeiende peuters
een zeer sfeervolle dag zal beleven.

ten aangezien de woningbouwvereniging de wonin-
gen verdeeld en niet de gemeente.

De heer Tjoonk (VVD) werd meegedeeld dat het in
principe mogelijk is een „potje" te vormen voor de
r e s t a u r a t i e van rieten daken. Momenteel heeft B8cW
dit nog in onderzoek. De heer Ploeger kreeg te ho-
ren dat BfcW inderdaad in oktober een subsidie
hebben aangevraagd voor de bouw van een sport-
zaal. Intussen gaan echter de gedachten uit naar
één totaalcentrum in Vorden. „Mochten we voor
een sportzaal subsidie krijgen dan is het zeer wel
mogelijk dat we dit inbouwen in het totaalcen-
trum", aldus burgemeester Vunderink.

Zaterdagmorgen a.s. zal architekt Heineman aan de
raad een u i t eenze t t ing geven over de restauratie-
plannen betreffende liet huidige kasteel Vorden.
Tevens zal de raad zich ter plekke laten voorlichten.

Maandagmiddag: bibliotheek van 14— 17.30 uur
Maandagavond: repetitie Vordens Mannenkoor
in het Jeugdcentrum.
Maandagavond: knip- en naaikursus van 7—9
uur in het Jeugdcentrum
Maandagavond: repetitie muziekver. Concor-
dia in zaal Smit
Maandagavond: badmintonklub in het Jeugdcen-
trum.
Dinsdagmiddag: oefenen kindercantorij
Dinsdagavond: bridgeklub in hotel Bakker.
Dinsdagavond: training volleybalvereniging Dash
in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand: klachtenavond NW
Donderdagavond: badmintonklub in het gym-
nastieklokaal.
Donderdagavond: training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal Smit.
Donderdagavond: zangrepetitie chr. gem. zang-
vereniging Excelsior in het Jeugdcentrum.
Vrijdagmorgen: weekmarkt op het marktplein.
Vrijdagavond: dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond: gevorderden Nutsmelodicaklub.
Vrijdagavond: CJV-klubavond in het Jeudcen-

Zaterdagmorgen: beginnelingen blokfluit; ge-
vorderden blokfluit; beginnelingen melodica.
Zaterdagmorgen: trimmen bij de picknickplaats
in de Wildenborch.
Zaterdagmiddag: padvinderij bij het troephuis,
verkenners en welpen.

.HO j a n . Hei v. vrouwengroep Linde
31 j an . Klaverjassen in de kantine v.v. Vorden

l I b i . C|V-s( haatsmiddag naar Deventer
5 fbr. Verkoopmiddag in Villa Nuova van

welfare-artikelen
Bejaardcnkring in het Jeugdcentrum
Grote karnavalsoptocht karnavalsvereni-
ging De Deurdreajers door Vorden

8 fbr. Karnavalsbal voor geh./verl. kamavals-
ver. De Deurdreajers in zaal Schoenaker

9 fbr. Karnavalsoptocht te Kranenburg en kin-
derkarnaval inde grote tent van de karna-
valsvereniging De Deurdreajers

9 fbr. Showavond karnavalsver. De Deurdrea-
l'ers m.m.v. De Hooiplukkers in zaal
Schoenaker

10 fbr. Groot karnavalsbal van De Deurdreajers
in de grote karnavalstent te Kranenburg

11 fbr. Groot karnavalsbal van De Deurdreajers
in de karnavalstent te Kranenburg

11 fbr. Bejaardensoos Kranenburg
12 fbr. Herv. vrouwengroep dorp
1 1 fbr. Toneeluitvoering TAO Wildenborch
15 fbr. Toneeluitvoering TAO Wildenborch
15 fbr. Jubileum 105-jarig bestaan muziekver.

Concordia. Uitvoering met het Huis-
vrouwenorkest in zaal Smit

18 fbr. Lezing NCVB, zaal Eskes
l O fbr. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
20 fbr. I lei v. vrouwengroep Linde
20 fbr. Bejaardcnkring in het Jeugdcentrum
22 fbr. Bal voor gehuwden/verloofden in zaal

Langeler te Hengelo (Gld.)

I mrt. Feestavond landelijke rijvereniging en
ponvklub De Graafschap in 't Wapen
vnn 't Medler

6 mrt. Bejaardenkring in het Jeugdcentrum
7 mrt. I n s t u i l a v o n d v.v. Vorden in de kantine
S mrt. Noapruuversbal karnavalsvereniging

De Denrdreaiers in residentie
/aal Schoenaker te Kranenburg

I1 mrt. Beiaardensoos Kranenburg
11 nu t. l l e r \ . vrouwengroep Linde
18 mrt. Lezing NGVB, zaal Eskes
?0 tnrt. Beianrdenkring in het Jeugdcentrum
23 mrt. Onderlinge wedstrijd landelijke rijver-

cniging en ponyklub De Graafsrhag in
manege De Gompert te Hengelo (Gld.)

26 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

8 apr. Bejaardensoos Kranenburg
15 apr. Lezing NCVB, zaal Eskes
22 apr. Herv. vrouwengroep Linde
23 apr. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

20 mei Jaarvergadering NCVB, zaal Eskes
21 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

5 jul i Pi 'city-markt zwcmklub Vorden

De besturen van de verenigingen worden verzocht
hun aktiviteiten aan ons door te geven, dan kun-
nen deze in deze rubriek worden geplaatst.



NIEUWS
VAN DE
KERKEN

NIEUWE VOORZITTER
De Raad van Kerken in Vorden/Kranenburg, waar-
in de rooms katholieke kerk, de hervormde kerk
m de gereformeerde kerk samenwerken, heeft als
opvolger van ds. J. Kuhlemeier tot voorzitter geko-
zen ds. J. H. Jansen emeritus-predikant van de her-
vormde kerk te Vorden.

OPEN LEERHUIS
Voor volwassenen, uit alle leeftijdsgroepen, die zich
niet te oud voelen om samen te leren, wat de Bijbel
over bepaalde facetten van het leven te zeggen heeft
wordt op donderdag 30 januari een gespreksavond
gehouden. Onderwerp is: „Wat heeft de Bijbel ons
te zeggen over de toekomst, persoonlijk en voor de
wereld?" Gespreksleider is ds. J. Veenendaal. Ieder
die ge-interesseerd is, is op deze avond hartelijk wel-
kom. Plaats van samenkomst: De Voorde aan de
Kerkstraat.

Geslaagd
Voor het diploma moderne bedrijfsadministratie
van de Ned. Associatie voor Praktijkexamens slaag-
de de heer A. J. Stoltenborg. Voor het praktijkdiplo-
ma boekhouden slaagden de heren A. J. Hartelman
en W. Wassink. Genoemde heren ontvingen hun
opleiding van de heer D. Luichies te Gorssel.

Kontaktavond
VORDENS MANNENKOOR GAF GOEDE
ZANGAVOND
In de zaal van hotel Bakker werd zaterdagavond
een zangersavond gehouden welke in alle opzichten
geslaagd mag worden genoemd. Medewerking ver-
leende het Vordens Dameskoor o.l.v. Peter Best en
het Doetinchems Mannenkoor o.l.v. Lolke van de
Meulen, het Koninklijk Doesburgs Mannenkoor
o.l.v. Peter Best en de organiserende vereniging het
Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert Nijhof. Dit laatste
koor mag genoemd worden door hun prachtige op-
treden. De zang is met sprongen vooruit gegaan ook
al door de aanwinst van jonge zangers. Ook het Vor-
dens Dameskoor oogstte sukses met hun optreden.
Het Doesburgse en Doetinchemse koor bracht het
er misschien wat minder goed af maar zij konden
als ekskuus aanvoeren dat verschillende leden door
de griep geveld waren. De grootste handikap was
echter de akoestiek in de zaal, hierdoor ging veel
van de kwaliteit verloren. De aanwezigheid van
burgemeester Vunderink zal wellicht -er toe bijdra-
gen dat-de affaire dorpscentrum met alle mogelijke
aandacht wordt bekeken.
Tevens waren aanwezig oud-burgemeester Van Ar-
kel en de heer H. L. Emsbroek als beschermheer
van Vordens Mannenkoor. Laatstgenoemde sloot
het zangersgedeelte van de avond waarna men nog
enige tijd gezellig onder elkaar bleef.

Bibliotheek Vorden
KAMERMUZIEK IN DE BIBLIOTHEEK
Onder auspiciën van het bestuur van de Stichting
Bibliotheek en Leeszaal Vorden zal op zondagmor-
gen 2 maart in het gebouw van de bibliotheek een
concert worden gegeven. Onder leiding van de Vor-
dense cantor-organist Gijs van Schoonhoven (spinet)
zullen Brand Bronsema uit Zwolle (hobo), Marijke
Meyer uit Leinden (cello) en Gini de Noordt uit
Meppel (dwarsfluit) dit concert verzorgen. Zij zul-
len werkjes van Telema, Sweelinck, Vivaldi, Loeil-
let en Zagwijn ten gehore brengen.
Dit kwartet trad in november ook op tijdens het ju-
bileumconcert van de zangvereniging Excelsior en
oogstte toen veel sukses. Indien dit concert bij de
Vordense bevolking blijkt aan te slaan is het be-
stuur van de bibliotheek van plan in het wintersei-
zoen 1975/76 een serie concerten te organiseren.
Voor het concert van 2 maart zijn nu reeds toe-
gangskaarten in de bibliotheek verkrijgbaar. Voor
het concert begint zal gratis een kopje koffie wor-
den aangeboden.
Het bestuur van de bibliotheek maakt verder be-
kend dat het sinds half januari mogelijk is via de
diskotheekafdeling van de Vordense bibliotheek li-
teratuur over muziek aan te vragen bij de provin-
ciale diskotheek te Nijmegen. Daarnaast is ook de
mogelijkheid geopend een achtergrondkollektie van
grammofoonplaten aan te vragen. In deze achter-
grondkollektie zitten voornamelijk werken van klas-
sieke muziek, jazz, volksmuziek en wat kabaret en
dan in het bijzonder die grammofoonplaten die een
wat specialistisch karakter hebben. Zowel van de
muziekliteratuur als van de platen uit de achter-
grondkollektie zijn l i j s ten aanwezig op de disko-
theekafdeling. In de toekomst zal dan nog de mo-
gelijkheid worden geopend om bladmuziek te lenen
via de provinciale diskotheek.

Muziekuitvoering
'Sursum Corda'
VAN 300 NAAR 900 DONATEURS

Het was vrijdag- en zaterdagavond in het Jeugdcen-
trum wel behelpen geblazen toen daar deze avonden
de jaarlijkse uitvoering van de muziekvereniging
Sursum Corda werd gehouden.
Ondanks deze handikap van een slechte toneelakko-
modatie is de uitvoering voor een talrijk publiek
zeer geslaagd te noemen. Nadat voorzitter W. Wi-

chers enige woorden ter nagedachtenis van de over-
leden leden M. H. Gotink en mej. J. Kappert had
gesproken, werd een vlot muzikaal programma af-
gewerkt waarbij het korps o.l.v. dirigent H. van
Loo uit Oldebroek ca tien nummers bracht. Het
geheel duurde een uur. „Choral and Rock"-oud,
een vrij modern nummer, werd goed gebracht even-
als „Josua" (koraal- en dixielandmuziek). Al met al
een zeer gevarieerd programma, waarna het prettig
luisteren was.
Na het optreden van het korps was het de beurt
aan de tamboers o.l.v. de heer J. Hilferink een
tweetal marsen brachten gevolgd door een optreden
van de majorettes o.l.v. mevrouw Kraxner-Pardijs.
Beide onderdelen van de muziekvereniging Sursum
Corda oogstten veel sukses met hun optreden.
De toneelvereniging COC uit Holten zorgde na de
pauze er voor dat de lachspieren zich konden oefe-
nen. Het blijspel „Mag ik u voorstellen" werd vlot
gebracht en door de aanwezigen zeer gewaardeerd.
Vrijdagavond stond tevens in het teken van de hul-
diging. De heren G. Bloemendaal, J. Wassink, Joh.
Boerstoel, W. Denkers, B. Heyink en A. J. Smeenk
werden door de sekretaris van de Gelderse Bond de
heer Timmer uit Winterswijk, gehuldigd i.v.m. het
25-jarig lidmaatschap van Sursum Corda. De jubi-
larissen kregen een zilveren speld aangeboden ter-
wijl de dames bloemen in ontvangst mochten ne-
men.

200e gastank van
VLC 'De Graafschap'
Door de Cebeco-Handelsraad is dezer dagen de 200e
propaangastank geplaatst in het werkgebied van de
Verenigde Landbouwcoöperaties De Graafschap. De
tank werd geplaatst achter de boerderij van de fa-
milie Joh. Norde aan de Kostedeweg te Kranenburg.
De direkteur van de VLC De Graafschap, de heer
G, Bannink, was verheugd dat men nu juist te Kra-
nenburg, dat geen aardgas heeft maar al jarenlang
via de buurtvereniging aansluiting probeert te krij-
gen en waar de hoofdleiding van Ommen naar Ze-
venaar (de tweede in drie jaar tijd) dwars doorheen
loopt, deze 200e tank kon plaatsen.
De VLC De Graafschap is ontstaan uit een fusie van
de coöperaties Ons Belang te Linde, De Eendracht
te Vorden, de CLV te Ruurlo en de CLV te Henge-
lo (Gld.). Men is voor acht jaar geleden begonnen
met het plaatsen van propaangastanks.
Vanuit Lochem werd de 200e tank eerst naar het
hoofdgebouw van De Graafschap in Ruurlo ge-
bracht, waar de tank werd versierd en vervolgens
naar Kranenbrg werd vervoerd. Bij het plaatsen
waren ook tegenwoordig de voorzitter van De Graa f -
schap G. J. Pelgrum en sekretaris Te Winkel. De
famil ie Norde kreeg een meelwagentje aangeboden.
De Cebeco-Handelsraad verhuurd de propaangas-
tanks aan de verbruik^^De tanks hebben een in-
houd van 1200 tot SOCÜWter, gemiddeld nemen de
landbouwers tussen de 10.000 en 30.000 liter per
jaar af. Vloeibaar gas is duurder dan aardgas, maar
het rendement is hoger. Een kubieke meter aardgas
levert 8000 k/cal terwiil een kubieke meter vloei-
baar gas 24.000 k/cal ^kvert. Dat betreft dan al-
leen voor de verwarmingsapparatuur in het bedrijfs-
gedeelte, want in de hui/en / i j n alle toestellen ge-
normaliseerd op dezelfde druk.

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS GAAN ZATERDAG
KAMPIOENEN HULDIGEN
Hoogtepunt van de zaterdag l februuari te houden
feestavond van de Vordense motor- en autoklub De
Graafschaprijders zal ongetwijfeld de huldiging van
de kampioenen zijn. De feestavond wordt gehouden
in zaal Smit. Muzikale medewerking zal worden ver-
leend door de „Pardonkles" uit Winterswijk.
Zaterdagavond 22 februari zullen de leden van de
klub een bowlingavond houden in Deventer.

Voetbal
VOETBAL VER. VORDEN VIERDE FEEST
De feestavond die de voetbalvereniging Vorden za-
terdagavond in zaal Smit hield, was weer zoals te
doen gebruikelijk bij deze vereniging, zeer gezellig.
Voorzitter F. Scharrenberg toonde zich in zijn ope-
ningswoord verheugd dat ere-voorzitter W. Kuiper
met zijn echtgenote aanwezig kon zijn. Verder liet
hij de tot nu toe geleverde prestaties van de diverse
elf ta l len de revue passeren waarbij hij bekend
maakte dat wanneer het eerste elftal er in zou sla-
gen kampioen te worden (en daar ziet het wel naar
uit) de f i rma Barcndsen de voetbalvereniging Vor-
den twee lichtmasten zal schenken. „Aan u eerste
elftal, de taak en de plicht dit voor de vereniging
te winnen", aldus de heer Scharrenberg.
Werd voorgaande jaren de avond verzorgd door het
zevende elftal, thans nam het derde elftal van de af-
deling zondag de organisatie op zich. De medewer-
kenden kweten zich goed van hun taak en verzorg-
den een programma van een uur waarbij in de zaal
heel wat werd afgelachen. Overigens had dit elftal
nog een nieuwtje voor de gemeenschap in petto. Op
een uit de zaal gestelde vraag waarom het toekom-
stige gemeentehuis van Vorden (het huidige kasteel
Vorden) zo'n eind uit de kom van het dorp ligt,
werd nl. geantwoord dat dit bewust is gebeurd met
het oog op het rumoer in de kom. In het nieuwe ge-
meentehuis kan men nl. rustiger „slapen"!
Na afloop van het kabaret gingen de beentjes van
de vloer dankzij de muziek van The Wpodpeckers
tot in de kleine uurtjes toe.

VOETBALPROGRAMMA
Afdeling zaterdag: Vorden l—Sp. Ambon 1; Vorden
2-/clos 5; DZSV 4-Vorden 3.

Dammen
JEUGDAPPEL TROK VEEL DEELNEMERS
Namens het gewest Gelderland distrikt oost orga-
niseerde de heer A. Wassink zaterdagmiddag in het
Jeugdcentrum te Vorden het traditionele jeugdap-
pel waarvoor van de zijde der deelnemers fl inke
animo bestond. Bij de jeugd tot 19 jaar waren er
vier poules van elk vier spelers. De afvaardiging van
de Hengelose damklub DCH was /eer suksesvol
want zowel J. Visschers, B. Dijkman, J. Heyink en
J. Reusink werden groepswinnaai.
Bij de adspiranten tot 16 jaar namen 60 jongelui
achter de damborden plaats. Hier waren de groeps-
winnaars (elk van hen kreeg een medalje): F. Hof-
man Hengelo, A. Abbink Vorden, S. Graaskamp
Vorden, H. Reusink Vorden, G. Gosselink Vorden,
H. Haytink Laren, R. Gosselink Vorden, W. Gees-
sink Eibergen, Ans Abbink Vorden, Ter Horst Zut-
phen, Wielakker Ruurlo, Sluiter Ruurlo, C. en M.
van Oei Vorden, A. Bargeman Vorden en B. Wee-
nink Vorden.
Het was voor de vijfde keer dat dit jeugdappel werd
gehouden. In de opzet om bij de jeugd de damsport
te aktiveren is de heer Wassink, gezien het aantal
deelnemers, dan ook zeer zeker geslaagd.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE
Voor de onderlinge damkompetitie van de Vorden-
se damklub DCV werden de volgende wedstrijden
gespeeld: A. Berends—A. Graaskamp 1 — 1; A. Barge-
man—R. Bargeman 0—2; A. Abbink—H. Teerink 2
—0; P. S teen breker-M. van Oei 0-2; H. Beeftink-
A. Lammers 0—2; A. Bargeman—R. Bargeman 1 — 1;
A. Abbink-H. Teerink 0-2; B. Weenink-H. Schip-
per 2—0; M. van Oei—A. Bargeman 1 — 1; R. Barge-
man-H. Beeftink 2-0.

Waterpolo
VORDEN l HEREN VERSLOEG PROTEUS

In het overdekte zwembad te Eefde speelden de he-
ren l van Vorden zaterdagavond voor de kompeti-
tie tegen Proteus uit Twello. De Vordenaren slaag-
den er ook nu in de suksessen van de laatste weken
voort te zetten. In de eerste periode nam Vorden al
gelijk het heft in handen en werden er enkele goe-
de aanvallen opgezet. Dit resulteerde al snel in tvn
doelpunt van Gotink. Oudsen bracht in d e / d f < I r
periode de stand op 2—0. De tweede periode ken-
merkte zich doordat beide teams nogal wat kansen
lieten liggen, behoudens een doelpunt uit een straf-
worp dat Proteus scoorde 2—1. In de derde periode
had de str i jd een zeer jennend verloop, waarbij in
eerste instantie ProteuUre 2—1 achterstand wist om
te zetten in een 2—3 voorsprong. Toen bij Proteus
een speler ui t . het water was ge/onclrn gelukte het
Gotink clc balans in evenwicht te brengen 3—3. De
laatste periode was wee^^luidelijk voor Vorden, dat
dank/ i j een doelpunt \^wVIengerink de volle winst
4—3 verdiend naar /ich toe trok.
De heren 2 van Vorden kregen zaterdagavond be-
zoek van het sterke Breuly l uit Didam. De bezoe-
kers overklasten Vorrden zeer duidelijk. Bij de rust
was de stand reeds 0—7, waarna in cle tweede helft
de eindstand op 0—10 werd bepaald.
De meisjes van VoVrden speelden zondagmiddag in
Velp twee wedstrijden. De eerste tegen Esca leverde
een 1 — 1 gelijkspel op. Na een 0—1 ruststand scoorde
Marieke Veïhorst de gelijkmaker. De tweede ont-
moeting tegen OKK werd door Vorden met 4—3
gewonnen, dankzij doelpunten van Gonnie Menge-
rink 3 x) en Marieke Veïhorst.

Volleybal
Heren promotieklasse:
Dash l had deze week pech. Stokvissen l dat de
aansluiting met koploper Hansa 2 niet mocht mis-
sen, speelde voor alles wat ze waard was. De Vorde-
naren gingen voorspoedig van start en wonnen met
13—15. De rollen waren in de tweede set omgekeerd
en Stokvissen peelde zich naar 15—10. Ook cle beide
andere partijen werden in winst omgezet, hoewel
Dash flink tegenspartelde: 16—14 en 15—10. Eind-
stand 3—1 voor Stokvissen. SVS l, dat de vierde
plaats bezette, maakte een goede beurt door met
3—1 te winnen van Isala 3, dat daardoor van plaats
moest verwisselen: 15—6, 10—15, 15—10 en 15—12.

Heren eerste klasse Zutphen:
In deze klasse houden Valto l en Hansa 5 een nek
aan nek race om de bovenste plaats. Valto bleef aan
de leiding door een overwinning van 3—0 op Lo-
vable terwijl Hansa 5 — het overigens onderaan
staande — Hansa 4 overklaste: 0—3. Wilhelmina 3
was niet opgewassen tegen klubgenoot Wilhelmina
2: 0—3, terwijl de Dash-reserves naar de gevaarlijke
zone zakten door verlies tegen WIK 2: 0—3.

Heren tweede klasse Zutphen:
Met slechts miniem verschil op Aktief (een punt
meer) blijft Voorst l de ranglijst aanvoeren. Dit zes-
tal maakte geen fout tegen Wilhelmina 4: 3—0, ter-
wijl Aktief om in de running te blijven, winst be-
haalde op Hansa 7: 3—0. Dash 3 had een slechte
dga en verloor van Bruvoc 3: 0—3. Voorst 2 volgde
het voetspoor van de grotere broers en gaf WIK 3
het nakijken: 3—0.

Dames eerste klasse Zutphen:
Hansa 2 vergokte haar eerste plaats niet en kon
klubgenoot Hansa 3 gemakkelijk de baas blijven.
WIK kwam langszij bij DVC/Sparta l door Dash 2
een nederlaag te bezorgen. DVC/Sparta won name-
lijk van Valto l, zodat dit team eveneens 25 punten
uit 12 wedstrijden heeft. Het plaatselijk treffen tus-
sen Hansa 4 en Wilhelmina 4 eindigde in het voor-
deel van de laatste: 0—3. Bruvoc 2 kon Wilhelmina
5 er met 2—1 onder houden.

Dames tweede klasse A Zutphen:
Dash 3-Valto 2 0-3; Harfsen 2-DVÖ l 0-3.

Dames tweede klasse B Zutphen:
Valto 3-DVO 2 3-0; Wilhelmina 8-Dash 4 3-0.

PRACHT
CHENILLE SPREIEN

1-persoons 26,95

2-persoons 37,50

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voor uw crufor/j/essen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. (J. Tragter, tel. 125fi

(irvraagd \ooi ."> - l maand:

Administratieve
Kracht

voor het bedrijI 'sburo.

Opleiding:
Mavo ol gelijkwaardig.

Nadere i n l i c h t i n g e n bij het bedr i j f
lorsicl 21 ol 1 < >

GEMS METAALWERKEN NA/.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELER(05752) -1*46

TANK EN APPARATENBOUW VOOR DE ALGEMENE,
CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

REKLAME
vrijdag en zaterdag:

GOINTREAO GEBAK
BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1750

TE KOOP:

6 Luxe woningen
te bouwen aan de Rondweg
in het plan Brinkerhof l

A l l t v n voor inwoners der gemeen-
te Vorden of personen met een
ekonomische b ind ing aan Vorden.

Nadere i n l i c h t i n g e n :

J.W. Bijenhof's Bouw bv
Vorden — Het Vaarwerk l — Telefoon I51M

EN TOCH . . SS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514



Met grote vreugde en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van ons zoontje en
broertje

JAN-HEIN

A. L. Visser
B. H. Visser-

Donderwinkel
Hester

Vorden, 27 januari 1975
H. K. van Gelreweg 4

Voor de vele blijken van
medeleven, welke wij ont-
vingen na het overlijden
van onze lieve zoon,
broer, zwager en oom

GERRIT JAN
DOORNINK

betuigen wij u onze wel-
gemeende dank.

Uit aller naam,
H. Doornink

Vorden, januari 1975
Van Lennepweg 4

Gevr.: FLINK MEISJE
voor 2-3 ochtenden p. w.
in modern, zonnig huis;
vrolijk klein jongetje,
hond en poes. Mevr. Gre-
ven, Willem Alexanderl.
5, Vorden, tel. 2360

Te koop: roggestro en een
voorhout van een vaars.
W. Pardij s, Kranenburg

Te koop: z.g.a.n. meisjes-
fiets „Gazelle" 5-9 jaar.
Enkweg 6

Te koop: wasmachine met
wringer, merk Robusta.
H. J. Veenhuis, Nieuw-
stad 32 I, Vorden

SUPERBENZINE
91,5 cent
KEUNE

Industrieterrein
Vorden

G. H. STERRINGA
Arts

vrijdag 31 januari
geen praktijk

De dienst wordt uitslui-
tend voor spoedgevallen
waargenomen door
E. J. van Tongeren, arts
Chris t ina laan l H, Vorden
telefoon 1678

Er /i j n nog enkele plaat-
sen voor de Nutskursus

PECH ONDERWEG
inlichtingen: 2224 of 1988

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag!

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

ü 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.

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Tot onze diepe droefheid moeten wij u ken-
nisgeven dat na een langdurige ziekte nog on-
verwacht is overleden mijn lieve vrouw en
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

THEODORA MARIA SCHEPERS

echtgenote van J. J. Woltering

op de leeftijd van 64 jaar.

Vorden: J. J. Woltering

G. H. Woltering
J. H. Woltering-Woestencnk

Hengelo (G.): M. H. Jolij-Woltering
C. R. Jolij

Wilp: Th. M. Wullink-Woltering
D. Wullink

Vorden: J. J. Woltering
G. H. A. Woltering-Ebbers

en kleinkinderen

Vorden, 25 januari 1975
Het Hoge 40

De H. Eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 30 januari om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk Christus Koning aan Het Jebbink
te Vorden, waarna om 11.30 uur de begrafe-
nis op het R. K. gedeelte van de Algemene
Begraafplaats te Vorden zal plaatshebben.

Heden ontvingen wij het droeve bericht van
het overlijden van

TH. M. SCHEPERS
echtgenote van J. J. Woltering

Haar gedachtenis zal bij ons blijven voort-
leven.

Personeel en oud-personeel
J. J. Woltering & Zn B.V.

Vorden, 25 januari 1975

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons heeft betekend, is heden toch nog
onverwacht van ons heengegaan mijn lieve
vrouw, onze lieve en zorgzame moeder

GERRITDINA HENDRIKA
KLEIN NULENT

echtgenote van J. H. Kuypers

op de leeftijd van 42 j aa r .

J. H. Kuypers
Elly
Marian

Vorden, 2H januari 1975
Dorpsstraat 12

De teraardebestelling zal plaatsvinden zater-
dag l februari om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden.

Wij hebben haar opgebaard in de aula van
De Wehme, Nieuwstad 32 te Vorden. Bezoek
vrijdag 31 januari van 17 tot 18 uur.

Heden overleed tot onze di-epe droefheid onze
lieve dochter, zuster, schoondochter, schoon-
zuster en tante

GERRITDINA HENDRIKA
KLEIN NULENT

echtgenote van J. H. Kuypers

op de leeftijd van 42 jaar.

Laren (G.): W. Klein Nulent
G. Klein Nulent-Klein Nulent

Deventer: G. J. Klein Nulent
W. Klein Nulent-Stoelhorst

Lochem: H. W. Klein Nulent
J. Klein Nulent-Boers

Laren (G.): T. H. W. Groters
J. Groters-Bolderink

Vorden: R. G. J. Kuypers
J. H. Kuypers-Jansen

Meppel: H. Westenbrink-Kuypers
G. Westenbrink
nichten en neven

Vorden, 28 januari 1975

Met grote verslagenheid namen wij kennis
van het overlijden van mevrouw

G. H. KUYPERS-KLEIN NULENT

Haar hartelijkheid en belangstelling zal ons
a l t i j d bij blijven.

Personeel Firma Kuypers

Vorden, 28 januari 1975

Tapijt
aanbieding

SLAAPKAMERTAPIJT
360 breed - per meter 59,—

SLAAPKAMERTAPIJT
380 breed - per meter 69,—

SLAAPKAMERTAPIJT
extra zwaar
400 breed - per meter 79,—

WOONKAMERTAPIJT
5 jaar slijtgarantie
per strekkende meter
109,- 119,- 129,- 139,-

Uitsluitend merktapijt en
gratis gelegd.

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Gevraagd wegens huwelijk:

HULP IN DE
HUISHOUDING

H, D E K K E R
Zutphenseweg 8 — Vorden — Telefoon 2122

Zaterdag 1 februari is onze winkel
en garage wegens sterfgeval

DE GEHELE DAG

Tankstation is geopend van
16 tot 20 uur

Dorpsstraat 12 - Vorden - Tel. 1393

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Al is het tijdens de verbouwing behelpen wat de ruimte
betreft, toch staan wij gaarne voor u klaar om u te bedie-
nen met ons kwaliteitsvlees en vleeswaren

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

SPEKLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
1 kilo ,

RIBLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
1 kilo

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

ROOMSCHNITZELS
3 stuks

198
498
398
7-
548
10-
425
255

Voor de boterham:

ZURE ZULT 150 gram 89
PEKELVLEES 150 gram 148
TONGWORST 150 gram 98
BOTERHAM WORST 150 gram 89
KOOKWORST (stuk) 250 gram 140

Rund- en varkensslagerij

Slagerij Vlogman
Nieuwstad Vorden Telef. 1321

Tijdens de verbouwing is de winkel achter
in de slagerij

GEMEENTE VORDEN
Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van Vorden maakt bekend,
dat de raad dezer gemeente in zijn openbare
vergadering van 28 januari 1975 onder nr 17a
heeft besloten dat voor de kern van het dorp

L Vorden een bestemmingsplan wordt voorbe-
'reid.

Het Voorbereidingsbesluit — dat in werking
treedt op l februari 1975 — en de bij dit be-
sluit behorende gewaarmerkte tekening lig-
gen vanaf l februari 1975 voor een ieder ter
gemeentesekretarie ter inzage.

De burgemeester voornoemd,

Mr M. Vunderink

CHR. BASISSCHOOL te Wichmond

vraagt voor tijdelijk een

tweede
schoolschoonmaakster
voor 41/2 uur in de week.

Inlichtingen:
Baron v.d. Heydenlaan 17, Wichmond
telefoon 556

DE CJY VORDEN

organiseert zaterdag l februari een
SCHAATSMIDDAG

naar Deventer. De kosten (toegang
inbegrepen) zijn tot 14 jaar ƒ 6,50
en ouder dan 14 jaar ƒ 7,50 per
persoon. De bus vertrekt om 13.00
uur vanaf het Jeugdcentrum. De
thuiskomst is 17.30 uur.

Iedereen is van harte welkom !

Opgave vóór donderdagavond 20.30 uur bij
P. van Asselt, telefoon 1384

Maandag 3 febr. begint
de verkoop weer van de
STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's-morgens tussen 9 - 13.30
uur. Indien dit onmogelijk
is, dan 's-avonds tussen
5-7 uur.
M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Drukwerk
voor

handel
en
industrie

aoal»;

briefpapier

rekeningen

briefkaarten

enveloppen

orderbloks

folders

konvokaties

raambiljetten

Drukkerij
WEEVERS

KEUNE...
HIJ GAAT VOORT

met de levering van:

petroleum, HBO l, dieselolie, moforolie
«

Telefoon Vorden 1736



UPERMA

Smidsstraat 2

Vorden

Telefoon 2308

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager! IKEURSLAGER

'ft goeie slager

HAMLAPPEN 5»»g„m

VERSE WORST *, 9,™
°-h'""~kRIBLAPPEN
"*"'

500 gram 528
heel kilo

RUNDERLAPPEN,doorre9en 50°gr 448
heel kilo

RUNDERPOULETMAGE°500 gram

FRICANDEAU ""rken" ™"d*km
500 gram

23S9"1 VLUG KLAAR DAG
GELDERSE SCHIJVEN - HAMBURGERS - SLAVINKEN - BLIN-
DE VINKEN - TARTAAR

VIJF HALEN - VIER BETALEN

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWNIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

Nu LEERDAM MELK m
bij ons de beste kwaliteit, de mooiste verpakking voorde
laagste prijs

VOLLE MELK
YOGHURT
VLA-FLIP

1/1 liter
van 94 - onze prijs ...

1/1 liter
van 108 nu ,

1/2 liter
van 107 - onze prijs

Mooie bos

VIVO PILS
krat van 24 flesjes
van 936 - onze prijs 750

SCOTT TOILETPAPIER
4 rollen van 296 nu voor

RODE KOOL MET APPELTJES
Groko - 450 gram van 159 voor

NIVEA CRÈME
plastic pot geen 450 geen 415 maar

DAMESVERBAND
2 pakken van 20 stuks per pak

RICARDO VERMOUTH
litersfles

250

250

325

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

PALINCWORST
200 gram

BOERENMETWORST
150 gram

ZURE ZULT
150 gram

LEVERWORST
250 gram

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
HANDPEREN
WITLOF
TOMATEN
BANAÜEN
ANDIJVIE
WmMOOL
Maandag en dinsdag;

ZUURKOOL

LEGIPONT
1 kilo

GESNEDEN
500 gram

GESNEDEN
500 gram

UIT 'T VAT
500 gram

>ns

EKSKLUSIEF BIJ JANSEN SUPERMARKT

PLAKPLAATJESBOEK OVER
PAULUS DE BOSKABOUTER

voor

BIJ ELKE ƒ 10,— BOODSCHAPPEN

VIJF PLAKPLAATJES GRATIS

KOELEMAN APPELMOES
per pot van 83 voor

APPELSIENTJE
2 pakken
nu

LIMONADE
SUNKIST
liter

IGLO VISSTICKS
pak van 10 stuks
van 265 - onze prijs

298

225

HONIG TOMATENSOEP
6 borden-pak van 105 voor

Groente- en vleesaanbiedingen
zijn geldig tot en met 1 tebruari

ALL reuzenvat nu 1398


