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Gouden echtpaar Albers
50 jaar Hef en leed gedeeld

GEZAMENLIJKE ZANGDIENST:
ZONDAGAVOND
De Interkerkelijke /angdienst Commissie (Gereformeerd en Hervormd) belegt zondagavond a.s. (16
februari) een zangdienst in de Hervormde dorpskerk te Vorden.
Aan deze dienst hopen mee te werken: de Chr. Gemengde Zangvereniging „Excelsior", de Kindercantorij en de cantor-organist Gijs van Schoonhoven.
Uit het Liedboek voor^dv &vM'iUn /uilen verschillende liederen in l^lfrt/ang met de koren gezongen
woiden. De/e dienst begint om zeven uur.
De Zangdienstcommissie vraagt: /ingt u mee . ..!
en brengt u daarvoor het Liedboek voor de kerken
mee!
De Bijbel-le/ingen en de meditatie zullen verzorgd
worden door ds. J. C. Krajenbrink. (Zie ook de advertentie in dit blad).

De heer H. S. J. Albers (72) en mevrouw A. Albers-Wijers (71) hopen op dinsdag 18 februari de dag te herdenken dat zij voor 50 jaren in het huwelijk zijn
getreden. De bruid is nog steeds aktief bezig in haar huishouding en haar hobby's zijn handwerken, koken en bakken en zomers werkt ze nog graag in de tuin.
Vanaf de oprichting is zij lid geweest van de Plattelandsvrouwen afd. Vorden
en in die lange periode heeft zij een zestal jaren als secretaresse meegewerkt aan
de bloei van deze vereniging.
De bruidegom verheugt zich gelukkig ook nog in een goede gezondheid en is
nog dagelijks bezig in h-et bedrijf. Het echtpaar heeft drie kinderen en elf kleinkinderen. Naast zijn drukke zakenleven heeft de heer Albers veel^fcrk verricht
én op kerkelijk én op maatschappelijk terrein. Voor de tweede werwloorlog was
hij bestuurslid van de plaatselijke middenstandsvereniging en van het Nutsdepartement, na 1945 tot 1970 vele jaren lid van de gemeenteraad.
In de plaatselijke hervormde gemeente is hij werkzaam geweest in alle funkties
en was achtereenvolgens diaken, ouderling-scriba en president kerkvoogd. Als
kerkeraadslid van Vorden had hij ziting in het klassikaal en p^fcinciaal bestuur en in 1951 bij de invoering van de nieuwe kerkerde was ^rj lid van de
synode. Zoals bekend is H. S. J. Albers momenteel nog penningmeester van de
gemeentelijke zendingskommissie en lid van de klassikale zendingskommissie.
Vanaf 1959 is hij penningmeester van de Stichting tot huisvesting van bejaarden
„De Wehme" en om het lijstje volledig te maken kan ook nog vermeld worden
het penningmeesterschap van de V.V.D. afd. Vorden. Wij wensen het echtpaar
Albers nog vele jaren in gezondheid toe.
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Paardensport
* Op de j.l. zondag gehouden wedstrijd voor 40plussers in manege 't Braamveld te Warnsveld behaalde on/e good old Bennie Wunderink een derde
prijs in het springen met z'n paard Sunny. Een fraai
resultaat.

BRAND BIJ OUD-BURGEMEESTER
* /omlag moest de branweer uitrukken voor een
binnenbrandje in de woning van oud-burgemeester
Van Arkel aan de Alexanderlaan. Door onbekende
oor/aak raakte een stapel oude kranten in brand en
hierdoor liep wat houtwerk brandschade op. De
brandweer, die snel ter plaatse was, had het vuur
snel geblust.

GEMEENTENIEUWS
Deze week geven wij hieronder het laatste uittreksel uit de aanbiedingsbrief van Burgemeester en
Wethouders aan de Raad, die behoort bij de gemeentebegroting voor het jaar 1975. Het betreft het
onderwerp „Maatschappelijke Zorg".
Maatschappelijke Zorg:
Ingaande l juli 1974 is het besluit houdende nadere
regelen betreffende de v-erlening van bijstand in de
algemene noodzakelijke kosten van het bestaan (Besluit landelijke normering) in werking getreden.
Het besluit regelt met name:
a. de normbedragen voor de uitkeringen per week
of per maand en de vakantie-uitkeringen;
b. de normbedragen voor de maanduitkeringen ter
voorziening in de persoonlijke uitgaven van personen in inrichtingen (zak- en kleedgeld);
c. het vrij te laten bescheiden vermogen en de verrekening van eigen inkomsten;
d. de mechanismen voor de periodieke bijstelling
van de normbedragen waaronder de bedragen
die in de vrijlatings- en kortingsbepalingen worden genoemd.
De bijstandsnormen zijn opgetrokken tot het niveau
van het minimum loon. Hierdoor zullen vele aanvragen om financiële bijstand betrekking hebben
op bijzondere bestaanskosten, zoals b.v. aanschaf, op
medisch advies, van kunst- en hulpmiddelen voor-

WISSSELWERKING ZONDAGSSCHOOL
EN KERK
Steeds meer ontstaat er wisselwerking tussen wat de
kinderen horen en doen in hun zondagmorgenuurtje op de zondagsschool en wat er in de kerk gebeurt. Twee weken geleden kwamen de kinderen
om kwart voor 11 de Dorpskerk binnen, om te laten
zien, hoe zij het bijbelverhaal, dat én in de kerk én
in de zondagsschool aan de orde was met kleurrijke
tekeningen hadden uitgebeeld.
En voor de doopdienst van a.s. zondag in de Hervormde Kerk hebben de jongste kinderen zich
voorbereid met liederen, en met het maken van
iets, dat ze aan de doopouders met hun kinderen
willen aanbieden. Voor die gelegenheid worden de
/ondagsschoolkinderern mét hun ouders om 10 uur
in de kerk verwacht.

BURGERLIJKE,

STAND
de maand van 7 jan.

V:

febr. 1975.

Geboren: Jeroen, z.v. H. de Jonge en A. Hemstede;
Hendrik Willem Eliza, z.v. G. Schouten en H. R.
Wesselink; Andre, z.v. A. J. Kamperman en H. J.
Zweverink; Lambert Ronald, z.v. H. M. Visschers
en D. J. G. Stemerdink; Alexander, z.v. J. A. Berenpas en E. Jongman; Jan-Hein, z.v. A. L. Visser
en B. H. Donderwinkel; Robertus Wilhelmus, z.v.
H. G. M. Helmink en J. G. Miltenburg; Cornelie
Albertine, d.v. E. H. Coppiëns en H. N. Harwig;
Jeroen Rudolf, z.v. G. A. Hiddink en W. J. Kornegoor.
Ondertrouwd: G. van Veenhuizen en A. Stapper.
Gehuwd: B. J. Bloemendaal en B. Groot Nuelend;
A. Philips en M. H. Dikken.
Overleden: C. Fröger, echtgenoot van J. Schoenmaker, oud 85 jaar; H. Berends, oud 80 jaar; T. M.
Schepers, echtgenote van J. J. Woltering, oud 64
jaar; G. Bosch, oud 67 jaar; G. J. Temmink, echtgenoot van J. W Groot Bluemink, oud 79 jaar.

Telefoon gemeentehuls 05752-1541

-

Telefoon gemeentewerken. 05752-1841

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

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

zover de kosten daarvan niet door -een ziekenfonds
worden vergoed.
Tengevolge van de invoering van voornoemd besluit komen thuiswonende werkloze kinderen van
15 en 16 jaar niet meer voor een eigen uitkering in
aanmerking.

Deze wet geeft een werkloze recht op een uitkering
afgeleid van het dagloon, gedurende maximaal twee
jaar.

Een aantal personen heeft, voordat een uitkering
ingevolge voornoemde wet wordt ontvangen, reeds
gedurende 26 weken een uitkering krachtens de
Naast de A.B.W. zijn er dan nog de Rijksgroeps- Werkloosheidswet genoten.
regelen waarvan de uitvoering ook aan de colleges
van Burgemeester en Wethouders is opgedragen. Uit de publikaties van het Gewestelijk ArbeidsZo geniten een 2-tal personen een uitkering inge- bureau Zutphen blijkt dat de werkloosheid in Vorvolge de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers neemt. Zo waren er in september 1973 14 werklozen
terwijl l persoon een uitkering geniet krachtens de den stijgt, terwijl de vraag naar arbeidskrachten afRijksgroepsregeling Gerepatrieerden. Een 13-tal in Vorden en in september 1974 36.
personen ontvangen een uitkering ingevolge de tij- De vraag was in september 1973 32 en in september
delijke Rijksgroepsregeling Mindervaliden.
1974 16. Over deze ontwikkeling wordt regelmatig
Krachtens de Rijksgroepsregeling Werkloze Werk- overleg gepleegd met 't Gewestelijk Arbeidsbureau.
nemer ontvangen thans een 5-tal werklozen een Tenslotte vermelden wij dat met de partikulier en
uitkering. In deze regeling komen vooral de zg. kerkelijke instanties die in Vorden werkzaam zijn
schoolverlaters terecht.
op het gebied van het Maatschappelijk Werk, geDit zijn personen van 17 jaar en ouder die vaak na riftsvenorging e.d. goede kontakten bestaan. Met
het behalen van een einddiploma van een school name met de Stichting Maatschappelijk dienstverniet aan de slag kunnen komen. De vrees bestaat, lening ,,de Gi aafscha]>-Zuid", bestaan zeer intendat het aantal personen die recht op een dergelijke sieve kontakten.
uitkering hebben zal toenemen.
Per l februari 1975 is benoemd tot plaatsOok verleent de gemeente financiële hulp aan kun- N.B.
stenaars op grond van de bepalingen van cle Beel- vervangend kommandant van de rijkspolitie, groep
dende Kunstenaars Regeling. Verder is de uitvoe- Vorden, de heer adjudant H.'Melisie, voordien was
ring van de Wet Werkloosheidsvoorziening aan het de lieer Melisie in de rang van opperwachtmeester
college van Burgemeester en Wethouders opgedra- kommandant van post Warnsveld.
gen. Op dit moment genieten een 15-tal personen p Onder de groep Vorden vallen de gemeenten Voreen uitkering ingevolge die wet.
den, Hengelo (Gld). Warnsveld en Steenderen.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. Veenendaal, Bed. van de H. Doop,
Kinder nevendienst.
19.00 uur Ge/amenlijke Zangdienst o.l.v. ds. J. C.
Krajenbrink, m.m.v. de Chr. Zangver. „Excelsior",
de Kindercantoi ij. Cantor-organist Gijs van Schoonhoven.
Het lied van de week is: Gezang 173 (Liedboek voor
de Kerken).
KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J. C. Krajenbrink
GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlmeier, tevens kindernevendienst.
19.00 uur Zangdienst Herv. Kerk, ds. Krajenbrink.
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.
ZONDAGSD1ENST 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 uur
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; zaterdag 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 vrijdag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Geref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hengelo 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, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 917 uur, telefoon 05753-2345.
BRAND MELDEN
de melding van brand kan gescbieden onder nummer
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan bet
politieburo, telefoon 1230 of de families Erjerkamp telefoon 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 het Groene Kruisgebouw.
STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.
OPENINGSTTIDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL
maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren
Jeugd t. 15 ].
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 : l O -13.00 uur
vrijdag
: 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

W
ZILVERWIT
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KOERSELMAN CASSETTES

SLAGERIJ

3 betalen
4- GELDERSE SCHIJVEN HALEN 3 betalen
4 HAMBURGERS HAL N

MALSE RIBLAPPEN
RUNDERSTOOFLAPPEN
HACHEE-VLEES
BOVENBEEN

500 gram
500 gram
500 gram
met veel vlees
500 gram
HEEL KILO

OSSESTAART

500

498
398
398
228
398
218
398
198

SPEKLAPPEN

MAGER
500 gram NU

BOERENMETWORST

150 gram

LEVERKAAS

100 gram
•

69

GEKOOKTE HAM

150 gram

119

SANDWICH KOTELET

100 gram

SAKS JUNIOR

per stuk 200 gram

119

149
99

TWEEDRANK

Grote
2 kilo
2 kilo
PANKLAAR
500 gram .

KLEiAARDAPPELEN

5 kilo

149
189
249
39
149

bakt en braad beter

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

UIEN
KLAPSTUK

2 klio

98
398

....

500 gram

DINSDAG

59
198

PANKLAAR
500 gram .

KOOLRAAP
SPEKLAPPEN

500 gram

WOENSDAG

A&O

49
228

PANKLAAR
500 gram .

WORTELTJES
VLEESGEHAKT

ZONNETUIN •
BLOEMKOOL
HANDAPPELEN
SINAASAPPELEN

CROMA

500 gram

GRAAG TOT

VUL NU VOORDELIG UW
DIEPVRIES
Plm. 1 KILO

SPEKLAPPEN

Plm. 1 KILO

VERSE WORST

Plm.

1 KILO

VARKENSFRICANDEAU

Plm.

1 KILO

HAMLAPPEN

DE HELE WEEK
4 kilo van 32,80 voor

2750
UW voordeel 5,30

DIEPVRIES-VOORDEEL
RAADKUIKEN
KIP SOEPPAKKET
BITTER6ALLEN
KROKETTEN
KUIKENROLLADE
IGLO SOEPGROENTE

Alles zolang de voorraad strekt

nu per stuk
500 gram
Grijpzak
Grijpzak
kilo
doosje nu voor

298
98
298
298
925
49

WASVOORDEEL
ALL ZEEPPOEDER
DIXAN
OMO
BONTE REUS
ANDY

VAT
van 2080 voor

DRAAGKARTON
van 965 voor
DRAAGKARTON
van 780 voor
KOFFER
voor
FLACON
van 198 voor

1550
750
625
498
158

DOPERWTEN

A&O

SHAMPOO

SUPERVOORDEELTJES

UNOX
KIPPESOEP

185

EXTRA GEVULD - literblik nu

VOORDEEL SLIJTERIJ
6ELLAG VIEUX

MET GRATIS GLAS
van 995 voor

MACARONIE

500 gram

BEGEL MARGARINE

nu per kuipje

BECEL KOFFIEMELK

halve liter

159
85
119

695

E10 CASSIS OF CERISE

Ganzeboom
liter voor .,

945

ABRIKOZEN JAM

dubbele pot 900 gram

159
139
198

Geens
literfles voor

950

MONA PUODING

GROTE BEKER
van 155 voor ..

120

CITROEN BRANDEWIJN

Ganzeboom
liter van 825 voor

JONGE JENEVER OF VIEUX
BEERENBURGER
POLAR RUM

795

PANTY P

ROOD maat 36-40
maat 40-44 nu ....

SU1KERVRIJ
nu per fles

fles

98

met GRATIS FLES SEVEN UP

DEL MONTE - per fles nu

UW DIENST
UIT OME BROODBOETlft
ROOMBOTERWAFELS
HAZELNOOTSTAM

250 gram van 275 nu
van 340 voor

229
298

PILCHARDS •

in tomatensaus per blik

GADUM TOII£TZEEP

3 pack voor

A & O SPERZIEBOONTJES

literblik

SPLITERWTEN

pak a 500 gram

98
215

95

119

BLOEMEN EN PLANTEN

NARCISSEN
TULPEN

grote bos
grote bos

APPELSIENTJE

169
189

PUUR SINAASAPPELSAP - literpak

ZOETWAREN VOORDEEL
GEVULDE KOEKEN
MARS

pak a 6 stuks
3 pack van 150 voor

139
125

BROS REPEN

melk of puur
van 124 voor

98

BANANENSCHUIM

VOOR DE KLEINTJES
grote zak

98

E KAAS

BELEGEN
500 gram

IE KOOL

MET APPELTJES
3/4 pot

79

literblik

89

O APPELMOES

KOEL SERVEREN - 4 flessen

l

139
389

975
NIEUWSTAD 5
VORDEN
TELEFOON 1232

Vorden
Telefoon 2308

VLEES

Eerste kwaliteit
van uw echte slager!

'n g oei e slager

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

RIBLAPPEN
SPEKLAPPEN
OSSESTAART
MAGERE HAMLAPPEN
HACHEE-VLEES
HIPSE POOT

PALINGWORST
200 gram
HAMWORST
150 gram
BLOEDWORST
150 gram
WILDROLLADE
100 gram

l

dinsdag
HAMBURGERS - GELDERSE SCHIJVEN - TARTAAR - BLINDE
VINKEN - SLAVINKEN

5 HALEN 4 BETALEN

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUWNIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

Nu LEERDAM MELK

TT

.(S»

ALLEEN BIJ ONS

VOLLE MELK
,ltar
SLAGBOOM
* po»je
MAGERE HOPJESVLA i/i beker

.•

85
129
85

6 GEVULDE KOEKEN
MOLNY BILLIES LUIERS
.,__

ADVOKAAT
0,6 liter

VIVO EURO PILS
' liter van 0 6 2 voor
BLUE BAND MARGARINE
van 0 85 NU .

c -}r

KM 1

VIVO CAPUCIJNERS
van 1,02 ONZE PRIJS

498

59i
75

SINAASAPPELS
UIEN
BLOEMKOOL

iit\if\

OLBA OOKWORST
van 1,38 NU

RODE KOOL
BOERENKWL

gesneden
500 gram

KOOPMANS POFFERTJES MIX
van 1,39 ONZE PRIJS
KOOPMANS PANNEKOEK Speciaal

RECTER ROOSVICEE
van 3.75 ONZE PRIJS

89l
i

295

gesneden
500 gram

Maandag en dinsdag:
vacuüm
500 gram

RODE KOOL
FRIJLING
dus eerste kwaliteit, geen 1,59 NU

398
89

ITALIAANSE PEREN
1/1 blik ONZE PRIJS
HERO ERWTEN- of
BRUINE BONEN SOEP
van 2 28 NU

199

198

VIVO DESCHUIT

89

VIVO CHIPS
VIVO BRUINE BONEN
van 1 18 NU .

119l
119l

Import
per stuk .

KOMKOMMERS

/y

IQ

KOFFIEKOEK
129

....

2 rollen
van 1 22 ONZE PRIJS

99

f\ttir\t\

paprika/naturel
van 0,99 voor

GRONINGER
600 cjram van 1 76 voor

2 kg

Import
per stuk .

NODO SPRITS
10 stuks
van 1 ,07 voor

SPAANSE
ca. 2 kg .

99

NIVEA MILK
van 3 1 5 NU .

495
99R
££v/

M 4\. f^

FIRST LADY
2 fles van 8 50 NU .

498

NUTRICIA AAARDAPPEL PUREE

229

van 2 65 voor

DOBBELMAN BLAUW
ONZE PRIJS

Moselblumvhen

DUBRO CITROEN
van 1 59 voor

119

Groente- en vleesaanbiedingen
zijn geldig tot en met 15 februari

normaal 3,75
NU 2 FLESSEN .

498
m
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TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN

Toneelgroep „Tot Aller Ontspanning"
niet meer weg te denken
uit de buurtschap Wildenborch

GEVONDEN VOORWERPEN
Een zwarte glacé handschoen, bruine portemonnee,
suède want, regenbroek, achterdeursleutel, een Solex bromfiets (crossbrommertje), tekenpasser, boodschappentas, zwarte portemonnee, 3 portemonnees
achtergelaten in de Supermarkt van Albers te Vorden, een rooster met winkeliersnamen, een paar
huissleutels, een want. Inlichtingen Rayonbureau
der Rijkspolitie te Vorden, Raadhuisstraat 5, tel.
05752-1230.

Waarschuwing
In de komende weken zal er in de gemeente Vorden een verscherpt toezicht zijn op het links parkeren en parkeren op de stoep en bij de gele streep.

ZE ZIJN ER WEER DE

PULLIES
IN VELE KLEUREN

H. LU TH
Nieuwstad

Vorden

Goed georganiseerde karnavalsfeest en
optocht van de Deurdreajers
Het carnavalsgeweld is zaterdag in Vorden/Kranenburg in alle hevigheid losgebarsten. Tot en met
dinsdagavond ging men in 't achtkastelendorp ,gebukt' onder het bewind van Prins Bart de Eerste.
Op de inmiddels tot een goede traditie geworden
officiële bijeenkomst in het Vordense gemeentehuis
heeft burgemeester mr. Vunderink zaterdagmiddag
de sleutels van zijn gemeente en de daarbij behorende bestuurlijke bevoegdheid overgedragen aan Bart
de Eerste (B. Overbeek) die hiermee het recht verkreeg om vier dagen lang de kolderieke scepter te
zwaaien over de gemeente Vorden en zijn Deurdreajers.
„De toneelgroep T.A.O. schept een binding in de
Wildenborch, het houdt de generaties samen. Wanneer hier een uitvoering is dan komen de mensen
die hier niet meer wonen toch dikwijls weer naar
de Kapel toe om iets van de sfeer te proeven. De
toneelgroep is hier gewoon niet meer weg te denken," aldus een reaktie van één der oprichters, de
heer A. G. Mennink.
Tot dezelfde conclusie kwam mevrouw Staring (beschermvrouwe van de groep, hoewel zij zelf geen
waarde hechtte aan het woord beschermvrouwe).
Ook zij onderschreef de hechte band die de Wildenborch eigen is, want zo sprak zij, „de gemeenschap Wildenborch is als gemeenschap blijven bestaan, waarin de toneelgroep T.A.O. gewoon thuis
hoort."

feit dat het merendeel van de in de aanhef genoemde personen reeds zo'n 10 a 15 jaar samenspeelt.

NAUW VERBONDEN MET ORANJEFEEST
De vereniging werd direct na de oorlog opgericht.
Bij het afscheid van meester Derksen schreven oudleerlingen een toneelstuk dat zij zelf opvoerden,
waarna T.A.O. ontstond. De vader van de huidige
voorzitter de heer F. Klein Brinke Sr. hanteerde
jarenlang de voorzittershamer en is thans erelid.
Aan het jaarlijkse oranjefeest is de naam T.A.O.
n a u w verbonden. Op vrijdag- en zaterdagavond
wordt dan een toneelstuk opgevoerd. Typich is dat
het altijd een blijspel is, want zoredeneert men in
de Wildenborch, er is al narigheid genoeg op de
wereld. Niettemin speelt T.A.O. ook graag een ernstig stuk. Dat gebeurt meestal eens per jaar. „In de
VRIENDENCLUB
eerste plaats omdat we er ^^veel lol aan beleven,
Nieuwsgierig geworden door de/e uitspraken heb- maar bovendien zijn wij onWr terdege van bewust,
ben we de/er dagen eens een kijkje genomen bij dat we hier een taak hebben," aldus de zienswijze
le/e /o populaire toneelgroep. We troffen het, want van het bestuur.
in de Kapel (het ,,home" van T.A.O.) maakte men
( j u i s t aanstalten om te gaan repeteren voor een blij- ALLES ZELF MAKEN
ïspel. We werden ontvangen door een vriendelijk en
enthousiast stel jongelui die maar al te graag bereid Financieel kan de verenigi^^ich bedruipen. Door
waren over hun vereniging te vertellen. Dit onder de uitvoeringen in de Wildenborch en door met de
het genot van een kopje koffie met een koekje (dit groep „de boer" op te gaan komt er geld in het
laadje hetgeen hard nodig is.
koekje speciaal voor de „visite" gehaald!).
Normaal
gesproken zou er geld bij moeten ware het
De toneelvereniging T.A.O. telt momenteel 24 leniet
dat
de
leden zelf de benodigde kostuums maden, waarvan n 12 regelmatig meespelen. Het bes t u u r bestaat uit Freek Klein Brinke, voorzitter; ken. Ook de dekors worden zelf gemaakt. „Met een
Frida te Lindert, secretaresse; Reinier Klein Brinke, paar stevige handen, hamers, nijptangen en potten
penningmeester, Diny van Ark en Jurrie Klein verf kun je veel doen," aldus de opvatting van het
bestuur.
Brinke.
Behalve het bestuur (dat uiteraard ook steeds op de Een prettige bijkomstigheid voor T.A.O. is dat het
planken staat) werken verder meer Appie Klein schildersbedrijf Uiterweerd altijd gratis het behang
Brinke, Diny Staring, Frans Staring, Janny Rein- schenkt voor het „aankleden" van het toneel. De
tjes, Riet van Ditshui/eri, Reinier en Thea Groot uitvoeringen vinden wat cle Wildenborch betreft
Nulend, Gerrit Nijenhuis, Gerrit Klein Brinke, Ab altijd plaats in de Kapel. „Wij zijn dik tevreden met
deze akkommodatie, we zijn niet veeleisend en boMculenbrugge en Aly Klein Brinke.
vendien zit het publiek er met de neus bovenop,
hetgeen de sfeer ten goede komt," aldus voorzitter
GEEN ONENIGHEID
Al deze mensen zijn woonachtig in de Wildenborch Klein Brinke.
of komen van oorsprong uit dit buurtschap. T.A.O. Het ligt overigens in de bedoeling dat de Kapel dit
telt in feite maar 2 ..vreemdelingen" t.w. grimeur jaar wordt verbouwd, zodat ook het toneel (eigenJ. Rood en regisseur J. Huiclink uit Ampsen. De/e dom van T.A.O.) een verbetering zal ondergaan. De
vereniging die regelmatig optreedt voor bejaardenlaatste regisseert T.A.O. reeds zo'n 16 jaar.
„Het is een geweldige regisseur en hij wordt door tehuizen e.d. /ou best wat meer in het dorp Vorden
ons op handen gedragen. Vijf jaar geleden wilde hij willen spelen. Vroeger toen het gebouw „Irene" nog
er mee stoppen en nam hij afscheid. Gelukkig voor bestond gebeurde dit wel.
ons kwam hij gauw op zijn besluit terug," aldus
VRIJDAG EN ZATERDAG UITVOERING
Frida te Lindert.
De te spelen stukken (ieder jaar 2) worden in over- Vrijdag- en zaterdagavond a.s. zullen de bewoners
leg met de regisseur uitgezocht. Wel bepaalt de heer uit de Wildenborch voor de zoveelste keer plezier
Huidink hoe de rollen moeten worden verdeeld. aan hun T.A.O. kunnen beleven. Opgevoerd zal dan
„Doordat onze vereniging een echte vriendenclub worden het blijspel in drie delen getiteld „Een rel
is wordt het zonder meer geaccepteerd dat de één door de gasbel". Dit stuk oorspronkelijk in het
een grotere rol heeft dan de ander. Daar is nog Drents dialect is door T.A.O. zelf „omgebouwd" in
nooit onenigheid over geweest," aldus vertelde voor- deze streektaal. En met succes, dat kunnen wij u
zitter Freek Klein Brinke niet /onder trots. Dat het verzekeren. Want gelachen hebben we toen we bij
inderdaad een vriendenclub is moge blijken uit het T.A.O. te gast waren en de vereniging repeteerde!

VOORPOEFJE
Verschillende Vordense ingezetenen hadden al een'
voorproefje van hè feest gehad met name de bejaarden van de plaatselijke tehuizen. Het -eerste kwamen Prins en gevolg hun opwachting maken in Villa Nuova waar het een waar carnavalsfeest werd en
de traktaties niet ontbraken. Vervolgens kwamen de
Wehme en de Decanije aan de beurt waar zij met
open armen werden ontvangen en de directrices
resp zuster Rouwenhorst en zuster Stratling hun
waardering voor deze traditionele geste niet onder
stoelen of banken staken.
De Vordense kleuterschooljeugd en het kleuterdagverblijf werden in de loop van vrijdag bezocht en
ook hier werd het een gezellige boel.
OUDSTE INWOONSTER
Prins Bart en gevolg br^ften zaterdagmiddag voordat de ontvangst op het gemeentehuis plaats vond
het traditionele bezoek aan de oudste inwoonster
van Vorden, de op zondag 9 februari 97 jaar geworden J. Pasman-Hietbrink aan de Kerkstraat. Het
werd een leuke intien^Ëfcijeenkomst, waarbij de
mu/iek en presenten nie^Cntbraken. Mevrouw Pasinaii stelde dit bezoek op hoge prijs.
OFFICIËLE ONTVANGST
Terwijl de grote optocht van meer dan dertig groepen inclusief zeven muziekkorpsen, drumbands majorettes enz. /ich gereed maakten voor de optocht
door het dorp, werden Prins Bart de Eerste, President Paul Eykelkamp, Raad van Elf en Tan/marirhcn en bestuur officieel in de raadszaal ontvangen, waar normaliter de vroede vaderen gebogen
zitten over „loodzawe" paperassen. Burgemeester
mr. Vunderink was vergezeld van zijn echtgenote,
evenals loco-burgemeester en wethouder Bannink,
wethouder Bogchelman en echtgenote en gemeentesecretaris de heer Drijfhout.
Burgemeester Vunderink heette het illustere en lieftallige gezelschap van harte welkom en wees er op
hoe de carnavalsvereniging De Deurdreajers een
belangrijke plaats in Vorden inneemt. „Dit blijkt
uit vele zaken onder meer de wijze, waarop u dit
feest organiseert en waarop u door de burgerij
wordt ontvangen. Ook echter in „hogere" kringen
wordt het gewaardeerd.
De burgemeester heette Prins Bart de Eerste, een
telg uit het oude carnavalsgeslacht en hoopte dat
het feest grandioos zou worden. Hij wenste Prins,
Raad van Elf en President veel wijsheid bij het vierdaagse bestuur over zijn gemeente.
President Paul dankte voor de waarderende woorden en wees op de grote optocht, die niet alleen in

het belang der carnavalsvereniging, maar ook in die
van de gemeente is. Dit alles bouwt aan de image
van de gemeente. Misschien dat er in de toekomst
een subsidieverruiming kan komen waarop ook de
carnavalsvereniging voor een bijdrage in aanmerking komt?
Prins Bart de Eerste installeerde vervolgens burgemeester, de beide wethouders en gemeentesecretaris
in de nieuwe ingestelde orde de zgn. Prominentenorde van de Deurdreajers met oorkonde. Mevrouw
Vunderink ontving bloemen. Prins Bart noemde
het een grote eer vier dagen over Vorden te mogen
regeren. „Ik zal trachten uw taak naar volle tevredenheid voort te zetten, zoals u dat in uw dagelijkse
leven gewend bent. Het zal naar alle waarschijnlijkheid 's avonds wel iets later worden dan u gewend
bent, maar ik zal er — met mijn gevolg voor zorgen
- dat u aan mijn regeringsperiode geen nadelige
herinneringen overhoudt." De Prins nodigde de
burgemeester uit om ook van nabij op de Kranenburg mee te maken. Na diverse Alaafs en heildronken werd vervolgens het defile afgenomen van de
grote optocht op het bordes voor het gemeentehuis,
l'iins Bart feliciteerde de bestuurders van de gemeente voor de ondersrheidingen en sprak de wens
uit dat ze in alle waardigheid gedragen zouden worden. „Ik hoop dat u de gemeente Vorden in de toekomst zult mogen besturen onder het motto: Neet
nöln, maor deurdreajen".
OPTOCHT
Meer dan 30 groepen van verenigingen, buurtschappen, zeven muziekkorpsen uit Vorden, Doetinchem,
Zutphen en Vierakker inclusief majorettes, drumbands enz. trokken in een kilometerslange stoet
door Vordens straten, luid toegejuicht door duizenden Vordenaren en belangstellenden uit omliggende plaatsen. Dinsdagavond had de prijsuitreiking
plaats. Deze werden als volgt verdeeld: Ie prijs (wisselbeker, beschikbaar gesteld door drukkerij Weevers) de wagen met de groep Die goeie ouwe tijd;
2e prijs De noablussers; 3. Het geheime wapen van
Ratti; 4. De /igeunergroep; 5. Houdt uw dorp
schoon; f). Al geet 't neet snel, wiele komp t'er wel;
7. De Mexicaanse bar; 8. De dorpsomroeper; 9. 25
jaar Graafschaplijders; 10. Geen bier maar karnemelk; 11. De liefde van de man gaat door de maag;
12. De Indiaantjes; 13. Wij zijn uit ons jasje gegroeid; 14. Het zal je kind maar wezen; 15. Veronica sorry; 16. Het huisvrouwenorkest; 17. De Herauten.
KINDERCARNAVAL
Het fraaie voorjaarsweer had zondagmiddag weer
velen naar de Kranenburg gelokt. Prins en jeugdprins Ivo de Eerste gezeten op de praalwagen en
gevolg begeleid door mu/iek, drumband enz. maakten hun intocht op de Kranenburg. Het was een
kleurrijk schouwspel met tientallen verklede kindergroepen, individuelen en paren. Meer dan 600
kind-eren volgden hierna in de feesttent de belevenissen van Billy de Rakker, het cabaretgezelschap
uit Utrecht. Een van de hoogtepunten was de installatie van Prins Ivo de Eerste. Na afloop werd
het kindercarnaval gehouden. Voor de mooist gekostumeerden werden fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Zondagavond was er een echte Beierse avond
met optreden van de Hooiplukkers uit Lochem en
Buurtredner Doppen uit Lichtenvoorde.

Prinses Christina
18 februari jarig

Op dinsdag 18 februari zal h.k.h. prinses
Christina haar 28e verjaardag vieren.
Zij zal wegens haar verblijf in Canada voor
haar zangstudie, niet in Nederland zijn.
Dit zal echter velen onder het Nederlandse
volk niet beletten de vlag voor haar uit te
steken.
Ook wij wensen haar en haar vriendenkring
een gezellige verjaardag toe.

Laat nu uw

WEEKENDAANBIEDING

MOTORMAAIER OF
KINDERCOLTRUIEN
ACRYL
diverse kleuren,
alle maten

HANDMACHINE

SLIJPEN OF REVISEREN

f 12.50

Door aanschaf van een nieuwe
slijpmachine kunnen wij uw
machine VAKKUNDIG slijpen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Gebr. Barendsen
Vorden

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752-1514

Zutphenseweg

VLAM
ATTENT
Aktle voor Goed Gas Gebruik

Ook bij gasapparaten
openheid in de schoorsteen;
verbrandingsgassen
moeten ongehinderd naar
buiten kunnen.
Voor inlichtingen:
N.V. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland
Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888
Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

GESLAAGD
De heer G. J. Blomendaal slaagde te Zwolle voor
het diploma SPD II.

Onder voorzitterschap van de heer G. Polman
kwam de afdeling Vorden-Hengelo (Gld.) Nederl.
Chr. Bond van Overheidspersoneel donderdagavond
in zaal Eskes in jaarvergadering bijeen. Na een kort
openingswoord verleende de voorzitter aan de secrearis, de heer Oosterink, en de penningmeester de
heer Schuurman (Hengelo) het woord tot het houden van hun jaarverslagen. De penningmeester kon
ecu batig kassalod meedelen.
De voorzitter dankte beide heren voor de arbeid in
dienst van de afdeling verricht.
Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de aftredende bestuursleden de heren G. Polman en J.
Schuurman herkozen, terwijl in de vacature ontslaan door vertrek van de lieer W. Ier Haar n a a r
Lochem werd voorzien door benoeming van de heer
H. Bloemendaal, gemeenlewerkman.
Op verzoek van de lieer A. J. Klein Ikkink, die de
afdeling in de Werkvoorzieningscommissie der gemeente Vorden vertegenwoordigt, werd mei algemene siemmen als reserve-lid benoemd de heer G.
Polman.
Vervolgens beaniwoordde de heer Ploeg, districtsbesiuurder een aanial vragen op duidelijke wijze.
De voorzitter dankte vervolgens de heer Ter Haar
voor zijn arbeid in de afdeling en wenste hem en
vrouw en kinderen hel allerbesie teo in zijn nieuwe
gemeente onder aanbieding van een enveloppe mei
inhoud. De heer Ploeg ging hierna voor in dankgebed.
ONDERLINGE DAMCOMPETITIE DCV
Voor de onderlinge compeelilie van de Vordense
damclub DVC werden de volgende wedslrijden gespeeld: A. Wassink—Rossel 2—0; Scheffer—Hoenink
0—2; Ter Beesl—Dimmendaal 0—2; Klein Kranenbarg-Abbink 2-0; Breuker-Klein Brinke 2-0;
Oukes—Sloetjes 2—0; Heuvink—Grotenhuis 2—0;
Wansink—Masselink 2—0; B. Wentink—A. Wenlink
2-0; H. Graaskamp-H. Klein Brinke 2-0; Boudri
—Ruessink 0—2.
Verder werd gespeeld: A. Abbink—E. Poslma 0—2;
P. Zoerink—A. Berends 0—2; A. Lammers—B. Klumpenhouwer 0—2; A. Bargeman—H. Aalderink 2—0;
Sleenbreker—Ollvoorl 0—2; H. Teerink—M. van
Oei 0-2; H. Graaskamp-H. Schipper 1-1; A. Bargeman—R. Bargeman 2—0; M. van Oei—H. Aalderink 2—0; A. Bargeman—Postma 1 — 1.

EFCO

VORDEN l (HEREN) MOEST DWV
(DOESBUG) PUNTENVERDELING
TOESTAAN
Zondagavond speelde het eerste herenteam van
Vorden in Arnhem voor de competitie tegen DWV
l uit Doesburg. De Vordenaren moesten i.v.m. ziektes met drie invallers aantreden.
In de eerste speelperiode ontstond een gelijkopgaande strijd waarbij de defensies overheersten. Veel
kansen ontstonden er dan ook niet /odat deze periode met dubbclblanke stand werd afgesloten. In
de tweede periode nam Vorden het initiatief. Er
werden goede aanvallen opgezet hetgeen na een
m i n u u t spelen resulteerde in een treffer van Sjaak
Gotink. Vorden bleef n;i deze goal het initiatief
behouden. Vlak voor het verstrijken van deze tweede periode bracht Ar jan Menger i nk de stand op
2—0. In de derde periode gelukte het DWV het spel
te verplaatsen, waardoor er voor de Doesburgers
eveneens kansen ontstonden. Uit één d a a r v a n werd
gescoord 2—1. Vorden stelde hier niets tegenover,
in de laatste periode werd bij Vorden G. Sikkens
voor -een minuut 't water uitgezonden. Desondanks
kreeg Vorden de beste kansen, die evenwel niet werden benut. In de laatste minuut kreeg DWV een
vrije worp toegewezen, waaruit werd gescoord 2—2.

Zware kwaliteit
Op 24 februari

graslinnen

start een nieuwe
serie van 8 lessen

voor lakens

YOGA

Wit Sanior
160 br. p.m. 10,70
200 br. p.m. 13,20
Poplin wit, iets vuil
110 br. p.m. 3,60

Aanvang half twee
Plaats: Jeugdcentrum

LAMMERS

Ook nieuwe cursis- Zutphenseweg — Vorden
ten kunnen zich
Wij handhaven nog steeds
hiervoor opgeven.
vakwerk van goede kwaliPrijs ƒ 45,teit voor uw
Aanmelding (onder vermelding „Yoga") op rek.)
92.31.23.334 van de Nutsspaarbank, of per giro:
9492 14 of op de bank,
Dorpsstraat 15.

huweiijksreporfage

De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200,maken wij een kleurenrereportage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling te
Inlichtingen tel. 222'! o l' voorkomen.
1988.
FOTO DOLPHIJN
Vorden — Ruurlo

Playtex

NU WEER VOLOP IN VOORRAAD^

CROSS YOR HEART

GROENTE-, BLOEM- EN
KRUIDENZADÉ

BH's in kort en tong line
CORSELETS - PANTYLETTES
PANTY'S - PANTY-SLIPS

EERSTE KWALITEIT

Uitgebreide collectie

Veel voordeliger dan de meeste andere
„merken".
Vraag naar onze kleurencatalogus.

in ALLE maten

H.LUTH

HLU VEiliiJ voeder en vissport

Ni-euwstad
Zutphenseweg 41 -

Vorden

-

Teletoon 05752-1318

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
"' kunt h<'t zelf ook zien

Autorijschool T E G E R

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:
De allermooiste en meeste bruidsjaponnen van Oost-Nederland vindt
u in
Beltrum bij

Bruidshuis

BEIJERBESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
UNIEK is ook onze kollektie
Bruidsjaponnen

Compfèfs en
4vondjcrponnen

Gaarne voigens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeei
kan u dan in alle rust adviseren
Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Kuurlo

Vorden

198
548

SPEKLAPPEN
500 gram
RIBLAPPEN
500 gram

10-

1 KILO
RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram
1 KILO
RUNDERROLLADE
iets doorregen 500 gram

Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en

398
7.498

in volautomatische DAF

Voor uw meubelen

Voor de boterham:
PEKELVLEES

150 gram 148

BOTERHAM WORST

150 gram

SNIJWORST

150 gram 119

KOOKWORST

250 gram 140

89

Rund- en varkensslagerij

Slagerij Vlogman
BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis in de
omgeving /

Nieuwstad

Vorden

Tijdens de verbouwing is de winkel achter
in de slagerij

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Geboren:
ELSJE
dochter van
Harry en Joanna
Rikkerink

Op dinsdag 18 februari a.s. hopen wij D.V.
ons 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Amsterdam, 6 febr. '75
Beemsterstraat 296
Te koop: tapedeck AKAI
X-201 D ƒ 900,-; tevens
crossbromfiets. Almenseweg 24, Vorden.
Spruiten plukken voor
eigen gebruik, ƒ 0,60 pej
kg. H. J. Graaskamp,
Ruurloseweg 46, Vorden.
Te koop: plm. 2000 rode
dakpannen. H. J. Maalderink, IJzerliorst 2,
Warnsveld, tel. 2038.
Te koop: Siemens TV
59 cm, VHF en UHF.
Zutphensew-eg 48, Vorden
tel. 1994.
Gevraagd: flinke hulp,
voor twee ochtenden per
week. Mevr. Greeven, W.
Alexanderlaan 5, Vorden,
tel. 2230.
Te koop: D AF 44 1967
met dubbele bediening en
zo goed als nieuw bankstel. A. G. Winkels, Almenseweg 40, Vorden.
Staat ter dekking Nieuw
Zeelander ram (vleessoort) H. Vliem, Waarlerweg 2, Vorden.
Te koop: autozitje, tevens
als wandelwagen te gebruiken. Het Jebbink 27,
Vorden, tel. 1747.

NVV

In plaats van kaarten

maandelijks
/
automatisch
een bedragje
laten overmaken
van uw privérekening
naar de
spaarrekeningen
van uw kinderen.

H. S. J. ALBERS
A. ALBERS-WIJERS
Vorden, februari 1975
„Casa Mia"
Ter gelegenheid hiervan geven wij een receptie van 14.30-17.00 uur in de zaal van Hotel
Bakker.

Op maandag 17 februari hopen on/e geliefde
ouders en grootouders
G. J. BEUMER
en
A. M. BEU MER-GROTEN
hun gouden huwelijksfeest te vieren.

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

De krant kunt u niet missen, geen dag!
U vindt bij ons losse
nummers Van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553
SUPERBENZINE
91,5 cent
KEUNE
Industrieterrein
Vorden
Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

in eindeloos veel
variaties.
Gewoon leuk om zelf
te doen.

Wim Polman
signatuur voor beter
woonkomfort
Vorden — Warnsveld

Opgave voor 13 februari bij onderstaande
adressen: G. H. Slagman, Almenseweg 38, Vorden; H. Steenbreker, Smidsstraat 10, Vorden;
W. Berenpas, Nieuwstad 19, Vorden.

VRIJDAG

ZATERDAG

Receptie van vijf tot zes uur bij Hotel Bakker
in Vorden.

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

Langs deze weg willen wij allen heel hartelijk
bedanken voor de felicitaties en bloemen die
wij tijdens de receptie en feestavond van u
mochten ontvangen.

Rabobank
Geld en Goede Raad

MARKTVERENIGING VORDEN

SUBSIDIE-AANVRAGEN
uit de verloting 1974 kunnen tot 22 februari
a.s. worden ingediend bij de secretaris, Zutphenseweg 71.
Het Bestuur

TAPIJT

ZANGDIENST

ruime keus en kwaliteitJuj uw vakman

IN DE DORPSKERK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Zondag 16 februari a.s.
aanvang 19.00 uur

HELIViINK

Medewerking verlenen:
ds. J. C. Krajenbrink

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden
05752-1463
• verzekeringen

Gijs van Schoonhoven, orgel

• boekhoudingen

Kindercantorij

• automatische gegevens verwerking

Chr. Gem. Zangver. „Excelsior

• belastingzaken

Wilt u het liedboek meenemen?

• bedrijfsadviezen

jongleren

WOENSDAG 20 FEBRUARI

(aan de wand)

DE GEHELE DAG
GESLOTEN

Vanaf l december '74 t/m 30juni '75
zit aan elke zak Vita-f ok een
speciale spaarlabel.

H.LUTH
Nieuwstad

Ook voor beter slijpen
Wapen- en Sporthandel
Vorden

Martens
,tttds

Voor 6 van die labels krijgt u gratis 'i>

Muziekvereniging en Drumband

prachtige poster

„concordia" Vorden

j

UITVOERING
voor de pauze uitvoering eigen
muziekvereniging en drumband.
Na de pauze het Vordens Huisvrouwen Orkest.

originele Verkerke poster (

in schitterende kleuren met de afbeelding van een l
(jong) dier. Er is keuze uit drie posters, groot
formaat, op mooi kunstdruk papier.
\ Er ligt een folder voor u klaar bij de UTD-handelaar.l

ter ere van het 105-jarig jubileum
op zaterdag 15 februari a.s. in zaal
Smit te Vorden, aanvang 19.30 uur
Programma:

Voor u mevrouw:
HANDWERKPAKKETTEN

De bijeenkomst begint om 12 uur
Toegang voor leden aangesloten
bij NVV, NKV, CNV

BANKETBAKKERIJ

ruwvoeders
JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1295

op 22 februari in de
Veemarkthallen te Utrecht

Huize „Elizabeth", /utphen

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Steeds te leveren
alle soorten

DEMONSTRATIEVE
BIJEENKOMST

met slagroom

tel. 1386

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE
Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

WERKGELEGENHEID

Gerard en Loes

Kranenburg-Vorden

U kunt bij ons
terecht voor:

NKV - CNV

Dat /e nog lang gespaard mogen blijven is de
wens van hun kinderen en kleinkinderen.

Het Bestuur K.P.O.

G. W. Eijerkamp
Vorden

-

sX

|
\

l

UTTP voert tot winst/
VERKRIJGBAAR BIJ

FA. J.&G. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN!
NA AFLOOP BAL
o.l.v. The Rhythm Stars

Wichmond^H? (05754) 270

'///////AEü////////y

doeltnfftndl

Zutphenseweg: - Vorden

Uw vakman'bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

Voor uw aufori/lessen naar
V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"
VORDEN
J. H. Hllferlnk, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook bij:
O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Trager, tel. 1258

COEN POULUS
hengelc <gid.>

Contact

VLOERT DE TEGELPRIJZEN

tel. 05753-1461

Mosa
vloertegels
slijtvast
van 35,50 per m2

DANSEN

voor

16 februari

15,50

Decortegels
Cerabati
van 55,— voor
19,75
Ongelooflijk l

LA MARA

Wandtegels

Plavuizen
onverglaasd

SANITAIR
Wastafels

gewolkt 15 x 15

donkerrood gevlamd

gekleurd vanaf

Ie k-eus

van 29,— per m2

van 51,— per m2

voor

voor

Closetpotten

37,50

13f95
nergens
goedkoper

39,95
gekleurd vanaf

47,50

Hoe is dit mo-

gelijk?

Te gek hè ?

TEGELDISCOUNT ,HET OOSTEN
VERHEULSTRAAT 2, T/O N.S. STATION
DOETINCHEM 08340-24681

MODECENTRUM TEUNISSEN
*

mestvork
Voordelig spitten begint bij
Welkoop. Let maar op;

"Amerikaans
model, met
essen

Professionele
Engelse spade
uit een stuk gesmeed, bladlengte 265 mm, bladbreedte
175x155 mm;
essen T-steel. « on
Van f 40. 60 nu l OZ.

H

Handige

hobby bankschroef
mettafelklem, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 65 mm., o _ c _
Lichtmetaal T O/.DO

Tien tegen een
datUdezel2tands
tuinhark met steel best
kunt gebruiken, *+f\
Op de kop af
T lUr

om vast en
zeker warm voor te lopen
met soldeerbout, draad,
stift, e.d.
f on OH
Kompleet
l 20.90
in doos

HENGELO-G Spalstraat 37• LINDE Ruurloseweg 120 • RUURLO Stationsstraat 14
VORDEN Stationsweg 20

JIN PAKJES

JAPONNEN
tot maat 52

* ROKKEN - BLOUSES - PULLIS - VESTEN
MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
De koffie staat klaar - Vrijdags koopavond - Telefoon 05735-1438
Toonaangevend in mode voor Ruurlo en omstreken

H.H, LANDBOUWERS
Door aanschaf van een

VASTE STAND CULTIVATOR
zijn wij in de gelegenheid uw land los te
trekken tot 50 cm diepte.
Tevens gaarne opgave poten van snijmais

WERKTUIGENVER. RUURLO, MEDO, LINDE
Telefoon 05752-6870

Grandioze aanbieding tot 31 maart!
Kies nu uw favoriete Simca, Franse Chrysler of
Matra. Dan krijgt u er een heel lang kado bij.
Van ons, in samenwerking met Chrysler Nederland N.V.
Bij de 6 maanden fabriekgarantie nog eens
6 maanden garantie extra! Dat betekent dus
12 maanden lang extra voordeel, extra zekerheid,
extra veiligheid. En al onze 29 modellen hebben al
zoveel waardevolle extra's. Onze vergaande
service is er een van.
Deze extra garantie krijgt u als uw auto wordt
afgeleverd in de periode 1 februari t/m 31 maart
1975.

oplevering
altijd
op tijd!
CHRYSLER
NEDERLAND

__ BOUWBEDRIJF
TB AJEIM BRINKE £
ZELHEM

INDUSTRIEPARK 13-15

TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

Soudogaz

SIMCA-CHRYSLER
Langleve uw auto...gegarandeerd!
Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

Verfschroppers
60-80 mm vanaf

f 3.

Plamuurmessen
van20-140mm
vanaf
enz. enz.

waar tuinenthousiasten, dierenvrienden,
doe-het-zelvers en land- en tuinbouwers
hun hart kunnen ophalen.
12875

met zwierige rokken
*

^f

Krabben, schrappen,
verven, plamuren.
Welkoop heeft er alles
voorin desuperschilders-kollektie.
'n Kleine
greep:

afbrandlamp,
excl. vulling

goed voordelig...voor iedereen

MANTELS
nieuwe belijning met wijde klokrokken
in velours, corduroy

*

/n»> n~^

Tot de tanden toe
gewapend met
'n4tands

SpöCfë, recht model met T-steel
Zonder ópscneppen dé spade voor de
actieve amateur. Vanf 11.70 nu

RUURLO

ZATERDAG
VRIJDAGS KOOPAVOND

Grandioze Weikoopjes

ÉPPii

Nieuwe
voorjaarsmode

9.30-12.00
13.30-17.30
9.30-17.00

OPENINGSTIJDEN: MA. T/M VR.

