
Donderdag 26 juli 1973
35e jaargang nr. 17
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12
Vorden - Telefoon 05752-1404 - Giro l 20 58 67
Verschijnt eenmaal per week
Abonnement f 15,- per jaar
Korrespondenten:
Velhorst. Het Wiemelink 35. Vorden, Telef. 1688
Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden, Telefoon 0681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Intrede ds Veenendaal te Vorden
Het was voor de lidmaten van de Nederlandse Hervormde
kerk in Vorden zondag een blijde en feestelijke dag. De
nieuwe ambtsdrager ds. J. Veenendaal, gekomen van Haar-
lem-Schoten, deed namelijk zijn intrede als predikant van
de Ned. Hervormde gemeente Vorden en werd hier in zijn
ambt bevestigd. Hij kwam in de plaats van ds. Jansen, die
voor enige tijd afscheid nam als predikant wegens het be-
reiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
In de overvolle kerk waren ook het gemeentebestuur door
burgemeester en mevr. Van Arkel en de heer Drijfhout (ge-
meentesekretaris) en de Raad van Kerken, pater Sutorius
of m van de r. k. kerken Kranenburg-Vorden en de Gerefor-
meerde kerk tegenwoordig. Tijdens de bevestigingsdienst die
's morgens om half elf begon, wees ds. J. C. Krajenbrink op
de bijzondere verantwoordelijkheid van hen die tot het her-
dersambt zijn geroepen. Zij hebben een veelomvattende taak
in de gemeente als de verkondiging van het woord Gods, de
dienst der gelovigen, leiding der kerk, katechetisch onder-
wijs, le iding van vergaderingen, bevestiging van ambtsdra-
gers, bevestiging en inzegening van huwelijken, medewer-
king aan de geestelijke vorming der jeugd, enz.

Nadat ds. Veenendaal de bevestigingsvragen had beantwoord
en de leiding van de dienst had overgenomen, verbond hij
zich aan de Hervormde gemeente met een treffende predi-
katie over de apostel Paulus 2 : Cor. 1: „Niet dat wij heer-
schappij voeren over uw geloof, wij zijn medewerkers". De
nieuwe ambtsdrager liet in zijn predikatie duideli jk naar vo-
ren komen, dat het bijzondere van deze intrededienst was,
dat het Evangelie wordt verkondigd. ,,Daarom ben ik naar
Vorden gekomen. Het enige dat veranderd is, dat er een
nieuwe band en verhouding is gelegd tussen u en uw nieuwe
predikant." Hij vroeg het vertrouwen van de gemeenteleden,
omdat hij met de eigenschappen en hebbelijkheden die hij
had en miste, niet anders wilde zijn dan een dienaar van het
Evangelie. „Weest open en ontvankelijk, waardoor de Heer
bij ons kan komen. Paulus vatte ook alles samen in dat ene
woord: blijdschap. Hij was overweldigd door de genade van
God, zijn hele leven was bestempeld door genade. Genade en
blijdschap horen bij elkaar."
„Hoe is het gesteld met de blijdschap onder u", aldus ds.
Veenendaal. „Is blijdschap het kenmerk van onze gesprek-
ken thuis, op vergaderingen en elders of laten wij ons gauw
afsluiten van de blijdschap omdat we ons laten meeslepen
door de gejaagdheid van deze tijd? Soms ook omdat we in
teleurstelling en bitterheid blijven steken door de slagen van
het leven."
Hij wees er tenslotte op dat God wil dat wij bidden en tel-
kens tot stilstand komen. Als wij het zonder Hem doen gaan
we aan de bittere ernst en de zakelijkheid van het leven ten
onder. „Er is een schuilhut, een toevlucht: Jezus Christus.
In Hem wil de Here God de genade aan de gemeente uit-
delen aan een ieder die er voor open staat."
Na afloop van de dienst voerde ouderling Oortgiesen het
woord namens de kerkeraad en de Hervormde gemeente, die
dankbaar en bli j was dat ds. Veenendaal de plaats van ds.

Jansen had ingenomen. „We hopen dat u voor de gemeente
een goede herder en leraar zult zijn. U kunt altijd rekenen
op de hulp en steun van de kerkeraad. Ook uw vrouw en
kinderen wil ik van harte verwelkomen." Hij wekte vervol-
gens de gemeenteleden op om hun predikanten in hun da-
gelijks gebed te herdenken. „Stel uw dienaren niet teleur,
toont uw medewerking, God roept ons tot de daad." Hij
wenste de dominee en zijn gezin tot slot nog vele vruchtbare
jaren in Vorden toe, waarna besloten werd met gezang 194:4.

Ds. Veenendaal dankte hierna in het kort de gemeente en
speciaal de kerkvoogdij, die zijn huis zo bijzonder goed be-
woonbaar hadden gemaakt. Een bijzondere groet richtte hij
nog aan zijn buren, de bejaarden van De Wehme, waarmee
hij spoedig kennis wilde maken. Ook sprak hij zijn waarde-
ring uit voor de komst van zoveel oud-gemeenteleden uit
Haarlem-Schoten en hoopte op een blijvende samenwerking
met hen.
Na beëindiging van dit officiële gedeelte was er in het
Jeugdcentrum gelegenheid om met de predikant en zijn ge-
zin kennis te maken, waarvan dankbaar gebruik werd ge-
maakt.

Jaarvergadering
Als gevolg van het volledig samengaan van de Coöperatieve
Centrale Boerenleenbank Eindh^en en de Coöperatieve
Centrale Raiffeisenbank te Utf^^t zal ook de Boerenleen-
bank Vorden, waarvan het bankgebouw is gevestigd te Kra-
nenburg, onder de gemeenschappelijke roepnaam Rabobank
naar buiten treden. Op de algemene vergadering, die in zaal
Schoenaker werd gehouden, gaven de leden hun goedkeuring
aan de wijzigingen van de statutoi, het huishoudelijk regle-
ment en werd het bestuur mar^PPt gegeven tot het aanvra-
gen van de koninkl i jke goedkeuring en het notarieel vast-
leggen van de gewijzigde statuten.
Voorzitter A. R. J. Zents kon slechts een klein aantal van
de 111 leden welkom heten, maar zag hierin een teken dat
men vertrouwen heeft in de toekomst.

Bij de bank werden door de Stichting Spaarbank aan gelden
gedeponeerd voor ƒ 2.692.081,— tegen ƒ 2.588.155,— in 1971
De verstrekkingen van nieuwe leningen lagen in 1972 op een
aanmerkelijk hoger niveau dan in beide voorgaade jaren. De
kredietaanvraag van de agrarische bedrijven was evenals in
voorgaande jaren gering, uitgezonderd die van veehouderij
bedrijven. De groei van het aantal privé-rekeninghouders
verminderde ten opzichte van voorgaande jaren daar hè
aantal bedrijven dat tot girale uitbetaling van de salarissen
overging, afnam. Talrijke nieuwe relaties zijn echter gebruik
gaan maken van deze uitgebreide dienstverlening.
Een toenemende rentewinst aangevuld met toenemende pro
visiebaten tengevolge van de sterk uitgebreide dienstverle
ning resulteerde na aftrek van de nodige reserveringen in een
bevredigende nettowinst van ƒ 4.087,— (tegen ƒ 851,— in
1971), die zal worden aangewend voor de verdere versterking
van de statutaire reserve.
De boeking van vakantiereizen via de bank blijkt in een
behoefte te voorzien. Overgegaan werd ook tot aanstelling
van een assurantie-adviseur en werkt de bank nu samen me
enkele grote verzekeringsconcerns.

Het aantal leden bedroeg 111 (vorig jaar 107). Weliswaar
verminderde het aantal spaarrekeningen enigszins van 913
naar 867, de ingelegde bedragen waren aanzienlijk groter
In rekening-courant werden aan de bank toevertrouwc
ƒ 353.000,— tegen ƒ 438.000,— in 1971. Aan voorschotten
Verden verstrekt voor een bedrag van ƒ 2.138.000,— (in
1971 ƒ 1.568.000,—), kredieten in rekening-courant groo
ƒ 256.000,— (in 1971 ƒ 371.000,—). Het aantal voorschotten
bedroeg 79 (tegen 78 in 1971), terwijl het aantal rekening-
couranthouders 228 bedroeg (in 1971 210) inklusief privé-
rekeningen.
Door direkteur H. J. Hartman werd het jaarverslag met ba-
lans en verlies- en winstrekening uitvoerig toegelicht. De
balans sloot met een eindbedrag van ƒ 3.135.574,—. De al-
gemene reserve nam toe tot ƒ 51.328,—, aan rente werd ont-
vangen ƒ 72.758,— (ƒ 59.806,—). Op gebouwen en inventaris
werden resp. ƒ 5.635,— en ƒ 1.513,— afgeschreven. Balans
en verlies- en winstrekening werden door de leden goedge-
keurd.
In het jaarverslag werd de ekonomische ontwikkeling in
1972, de land- en tuinbouw, het midden- en kleinbedrijf, de
bouwscktor en de ontwikkeling van de gezamenlijke Rabo-
banken uitvoerig besproken. In totaal zijn aangesloten 1187
banken over geheel Nederland met 3072 vestigingen en
17.700 personeelsleden. Het aantal spaarrekeningen bedraag
liefst ƒ 6.300.000. ^

Bij gehouden bestuursverkiezing werd de heer H. B. v. d
Sligte herkozen. Als lid in de raad van toezicht werd de
heer H. M. A. Helmink herkozen. Het bestuur wordt than
gevormd door A. R. J. Zents voorzitter; A. F. J. Waarle
en H. B. v. d. Sligte. In de raa^van toezicht hebben zitting
J. H. Nijenhuis president; H^pf. A. Helmink en W A. J
Lichtenberg.
De voorzitter dankte in zijn slotwoord speciaal direkteur
H. J. Hartman die met zijn assistent Klein Brinke de toege
nomen werkzaamheden van de bank met veel toewijding en
enthousiasme hadden verricht.

Gemeente

nieuws
Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
W. J. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

Deze week komt nogmaals ter sprake de Verordening
op de Algemene Begraafplaats en de Verordening Be-
grafenisrechten 1973;

DE VERORDENING OP DE ALGEMENE
BEGRAAFPLAATS EN DE VERORDENING
BEGRAFENISRECHTEN 1973
Al eerder in deze rubriek is een uiteenzetting gege-
ven van deze verordeningen; zoals toen gesteld, zou-
den de Verordeningen pas in werking treden als ze
Koninklijk waren goedgekeurd. Dit is onlangs ge-
beurd; beide treden dan ook in werking op l augus-
tus a.s.

Naar aanleiding van die vorige uiteenzetting zijn bij
verschillende mensen vragen gerezen; sommigen heb-
ben dan ook nadere informatie gevraagd op het ge-
meentehuis. Het bleek toen dat het wenselijk zou zijn
nogmaals de hoofdlijnen van beide verordeningen uit-
een te zetten. We doen dit dan ook hierna:
Eerstgenoemde verordening regelt het beheer van de
algemene begraafplaats, de openstelling voor het pu-
bliek, de tijden van begraven, de indeling en de uit-
gifte van de graven, alsmede het plaatsen van grafbe-
dekking en het onderhoud daarvan.
De tweede verordening zegt het al, regelt de tarieven
die aan voormelde handelingen zijn verbonden.

Indeling der graven:
Het grote verschil met de oude verordening is dat
men is afgestapt van de klasse-indeling.

Voortaan onderscheidt men eigen graven, d.w.z. graf-
ruimten, waarvoor het uitsluitend recht tot het doen
begraven wordt verleend en algemene graven.
De eigen graven worden onderscheiden in graven, die
voor onbepaalde tijd worden uitgegeven en graven,
die voor de tijd van 10 jaar worden uitgegeven.
De kosten verbonden aan een eigen graf voor onbe-
paalde tijd bedragen ƒ 150,—.
Voor grafruimten uitgegeven voor een periode van
10 jaar bedragen deze kosten ƒ 60,—.
Na 10 jaar is verlenging mogelijk. Men betaalt dan
wederom ƒ 60,— voor de volgende 10 jaar.
In de grafruimten mogen 2 lijkkisten boven elkaar of
2 asbussen worden geplaatst.

Tijden van begraven en begraafrechtcn
De begraafplaats is voor het begraven opengesteld:
1. in de maanden april t/m september van maandag

t/m vrijdag van 7.30 uur tot 15.30 uur;
2. in de maanden oktober t/m maart van maandag

t/m vrijdag van 8.00 uur tot 15.30 uur;
3. op de overige dagen gedurende het gehele jaar van

8.00 uur tot 15.00 uur.

Als gewone uren van begraven worden aangemerkt de
uren tussen 9.00 en 15.00 uur op alle werkdagen, met
ui tzonder ing van de zaterdagen. De overige tijden zijn
buitengewone uren.
Voor het begraven van een stoffelijk overschot of
voor het bijzetten van een asbus op de gewone uren
bedragen de kosten:
voor een persoon van 12 jaar en ouder ƒ 70,—
voor een kind van l tot 12 jaar ƒ 35,—
voor een kind beneden l jaar of voor een
als levenloos aangegeven kind ƒ 17,50
Vindt het begraven of bijzetten plaats buiten de ge-
wone uren dan worden de hiervoor vermelde tarieven
met 50% verhoogd.

Graf bedekkingen
Zonder toestemming van Burgemeester en Wethou-
ders mogen op de begraafplaats geen monumenten,
zerken of andere pedenktekenen worden opgericht en
mogen peen grafkelders worden aangebracht. Bij een
terzake in te dienen aanvraag kunnen Burgemeester
en Wethouders overlegging van een tekening van het
gedenkteken met opgaaf van het te gebruiken mate-
riaal eisen.
Per grafruimte gelden voor de hiervoor genoemde
monumenten, enz. de volgende maximale afmetingen:
lengte 2,20 m, breedte 1,20 m, hoogte voor een lig-
gende steen 0,60 m en voor een staande steen l m
boven het maaiveld.
Beplanting op eigen graven is toegestaan, mits blij-
vende binnen de hiervoor vermelde afmetingen, met

dien verstande, dat de hoogte boven het maaiveld
maximaal l ,50 m mag zijn en overigens Burgemeester
en Wethouders geen bezwaar hebben tegen de aard
van de beplanting.
Hekwerken, houten kruisen en kunstbloemen mogen
niet geplaatst worden. Losse bloemen, kransen e.d.
kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, zonder voorafgaan-
de waarschuwing worden verwijderd.
Voor het plaatsen of stichten van voorwerpen op een
grafruimte zijn de volgende rechten verschuldigd:
1. voor een grafkelder of gemetseld graf ƒ 100,—
2. een staande of liggende zerk, grafsteen

of ander gedenkteken ƒ 20,—
3. een band van natuursteen of een

rollaag van steen ƒ 15,—
4. een graf tuin of andere beplanting ƒ 20,—
5. elke andere versiering hierboven

niet genoemd ƒ 10,—
De hiervoor vermelde rechten zijn niet verschuldigd
voor het aanbrengen van bloemen en éénjarige plan-
ten en evenmin wanneer gebroken of beschadigde
voorwerpen worden vervangen door andere van de-
zelfde afmetingen.

Onderhoud grafbedekkingen en graven
De rechthebbende op een eigen graf dient zelf voor
het volgende te zorgen: vernieuwingen, herstelwerk-
zaamheden, timmer-, metsel-, verf- en smidswerk aan
gedenktekenen, alsmede het aanbrengen en vervangen
van beplantingen en bloemen.
Het overige onderhoud geschiedt van gemeentewege.
Voor dit onderhoud zijn de volgende rechten ver-
schuldigd:
1. een liggende grafsteen, zerk of ander

gedenkteken ƒ 10,—
2. een staande grafsteen, zerk of ander

gedenkteken ƒ 7,50
3. een band van natuursteen of een

rollaag van steen ƒ 5,—
4. een graftuin of andere beplanting ƒ 7,50
5. elke andere grafversiering hiervoor

niet genoemd ƒ 5,—
De hiervoor genoemde rechten kunnen worden afge-
kocht:
1. voor 30 jaar, tegen betaling ineens van 20 maal

het jaarlijks recht;
2. voor K) jaar, tegen betaling ineens van 9 maal

het jaarlijks recht.
Hiermede hebben wij enkele van de belangrijkste pun-
ten uit de nieuwe verordening belicht.
Zij, die nadere inlichtingen wensen kunnen zich wen-
den tot de afdeling Algemene Zaken van de gemeente-
sekretarie.
Wethouder G. J. Bannink is verhinderd op 31 juli en
7 augustus spreekuur te houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds. J. Veenendaal
10.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

8.45 uur ds. N. J. Goris van Zutphen
17.00 uur ds. N. J. Goris van Zutphen

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week dinsdag en donderdag om 8.00 uur, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30
en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.J 5 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

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

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

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met spoed-
recepten

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsi»-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., ttl. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346;b.g.g. (05750)2931

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

GEBOREN: Geen.
ONDERTROUWD: G. R. Ligtenbarg en H. G. Vrieze; J.
Hoorneman en G. Hoetink.
GEHUWD: Geen. OVERLEDEN: Geen.

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

KOERSELMAN CASSETTES

Kollekte
De onlangs gehouden kollekte ten bate van het Ned. Roode
Kruis heeft het mooie bedrag opgebracht van ƒ 5.611,57.
Een woord van hartelijke dank aan alle milde gevers en de
vele medewerkers is dan ook zeker op zijn plaats.



milky-way
pak 5 stuks

^NORMAAL BETAALT U

vlees en vleeswaren

SLAVINKEN

3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

BRAADWORSTJES

3 stuks

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram

FIJNE VERSE WORST

500 gram

SAUCIJZEN

500 gram

RUNDER STOOF-
LAPPEN 500 gram ...

MALSE RIBLAPPEN
500 gram

150 gram Zure Zult 79
150 gram Boterham worst 79
150 gram Hamworst 98
250 gram Amsterd. Leverworst 98
150 gram Gekookte Ham 129

Pak a 6 stuks

gevulde koeken
van 129 voor

yw

hele literf les
jus d'orange
.NORMAAL BETAALT U

groente en f ruit

2 zware kroppen SLA >
l kg geschrapte
KRIELAARDAPPELEN

samen voor

SPERZIEBOONTJES

Pracht BANANEN

kg

Grote Spaanse
MELOENEN per stuk.

Panklare ANDIJVIE

500 gram

Grote HANDSINAAS-

APPELEN per net

PERS SI N AAS-

APPELEN 16 stuks voor

Nibb-ltt COCKTAIL of

snacks zoutjes
per pak nu

kardomelmet
aardbeien of
perziken t AQ
^NORMAAL BETAALT U l «U O.

Van de

Juweelbakker!
Gesneden TIJGER-
BROOD van 132 nu ...

Zak a 6 stuks
LUNCH BOLLEN

KRENTENSNEEDJES
van 128 nu A

Ovenverse SPIJS-

BROODJES 5 stuks ...

Heerlijke BRABJ&T-
W A FELS per pak

Groot pak d 400 gram
SPRITSSTUKKEN voor

Bolletje PANEERMEEL
2 pak

SLIJTERIJ
Fijne Polignac Cognac

nu voor .

Dubbele likeur Vetter
crème de cacao, nu ...

Legners
Vieux

TAMMER SHERRY 2 Itr

kruik van f 12,- voor...

P// aankoop van f 20,- sterke drank

7 FLES

Cassata wijn
MET JENEVER

KASSAKOOPJE!

LYONS CAKE
obrikoos of citroen

fortuin T/oen LOLL/ES

zak 18 stuks nu

Colorno KOFFIEMELK
H* erf les nu voor

TOLET AIR
spuitbus nu

Vinolia TOILETZEEP
2 st. geen 200, maar ...

Luycks MOSTERD grof
of Franse drinkglas nu

Profiteer nu!
BA'MBIX per pak

Spuitbussen Raid
INSEKTENVERDELGER

ELKE 2e BUS GRATIS!

RAVIOLIE in blik 3 holen 2 BETALEN

Geurts 3/4 literpot
Appelmoes 95 2e pot

Koffer BONTKRACHT
van 795 voor

Ardita LUIERS 15 stuks
150 - Elk 2e pak

Patria cream crackers
van 105 voor

Grote zak vol
BANANESCHUÏM nu...

Literkruik KERSEN
VRUCHTENWIJN nu ...

Literfles
Si-Si SINAS

Raak sinas up cola cas-
sis cerise, per blikje nu

WEER NAAR SCHOOL
ringbanden met Interieur - k/adb/oks
funchfromme/ - kaffpap/er
super fape - pennebakje
schoo/schr/ffen enz. enz.

UNOX 4 bordenb/ik

Tomatensoep
van 708 voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232 mam



Langs deze weg willen wij
allen dankzeggen voor de
betoonde hulp en blijk van
medeleven na het overlijden
van onze lieve man, vader
en opa

Adolf Slootjes
Uit aller naam:
H. G. Sloëtjes-Mol

Vorden, juli 1973
Almenseweg 36

Gevraagd: werkster
voor l morgen per week
van 8.30-11.30 uur
Urieven onder nr 17-1
buro Contact - Vorden

Te koop z.g.a.n. Philips
bandrekorder + koptel.
(mono)
Almenseweg 24 Vorden

Verhuur
gelegenheidskledlng voor
heren, In zwart en grU»

GEBK. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264
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JUWEËI
WERF/

Verf waar u zo feilloos
mee schildert; ook al
hebt u 't nooit eerder
gedaan. Uw verf hande-
laar hééft Juweel verf l
Vraag ook naar die
leuke ballonnen en
kleurbladen voor de
kleintjes!

Schildersbedrijf

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

Ruurloseweg 35 - Vorden

WONINGRUIL
Aangeboden te Doetinchem
hoekflat 3 hoog met cv
Gevraagd laagbouwwoning
te Hengelo of Vorden
Inlichtingen: tel. 08340-
24651 na 18.00 uur

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

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

VOOR AL UW

Zntphenseweg - Vorden

Martens
Wapen, en sporthandel

Spuitbus
VAPONA SPRAY
tegen vliegen, mug-
gen, motten, enz.
Nu van 4,50 voor

Vliegen-
vangers
(KLEVERS)

4 stuks voor

f 1,10

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

HAKRY RIKKERINK
en

JOANNA VAN EYKEREN

delen u mede, namens wederzijdse ouders,
dat hun kerkelijk huwelijk, wordt voltrokken
op zaterdag 4 augustus a.s. 's middags om
15.00 uur, in de St Antonius van Paduakerk
te Kranenburg.Vorden

Vorden, Insu lindelaan 32
Warnsveld, Lindelaan 2
Juli 1973
Toekomstig adres: Lochemseweg 32a, Warnsveld

Dagadres: café-rest. Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Kranenburg-Vorden
Gelegenheid tot feliciteren van 17-18 uur

KWWWWMWWK^^

GERRIT OUKES
en
AGNES JANSEN

gaan op vrijdag 3 augustus om 11 uur in het
gemeentehuis te Gendringen trouwen.

Kerkelijke inzegening in de parochiekerk
Varsselder-Veldhunten om 13.30 uur door
pastor ter Bekke

Vorden, Prins Bernhardweg 14
Varsselder, Dijkweg 12
Juli 1973

Toekomstig adres:
Ligusterlaan 125, Winterswijk

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot 17
uur in zaal Mulder, Hoofdstraat, Varsselder

Wat kost 't allemaal.
Dansen leren biedt je veel plezier
Voor relatief weinig geld.
Je kunt een danskursus van je eigen (zak)geld
betalen . . . .
en dan hou je nog over ook!
Informeer even bij je dansschool (HOUTMAN)

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

isrrai ÏWSTAD VORDEN

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medlcr - Tel. 6634

vakantie
van 30 juli t.m. 8 augustus

Levensmiddelen - Slijterij

Frans Kruip
Het Hoge 58 - Vorden - Telefoon 1420

Profiteer nog enkele dagen
van onze opruiming!

Weekenders v.a ................ f 7,95
Keukendoeken v.a ............. f 2,59
(zware kwaliteit)

Kinderpyama's v.a ............. f 4,98
Kinderbskini's v.a ................ f 7,95
T shirts v.a ...................... f4,95
Corduroy pantalons v.a. ... f 19,95

Herenpyama's v.a f 16,95
Kinderpullovers v.a f 6,95

^Damesrokken f 7,95 f 9,95
^Tuinbroekjes v.a f 7,98

Bedrukte slopen 2 stuks f 6,50
Damespyama's v.a f 11,95
Damespullovers v.a f 7,95

Baddoeken v.a ................... f 3,49 W?ewatteerde dusters ......... f 15,95

In onze meubel-afdeling
Eiken bankstel van f 1395,- voor

Eiken minisets

Eethoekstoelen zware kwaliteit 4 stuks

. . . f999,-

. . . f109,-

. . . f 189,-
kleuren: zwart-groen-rood

Matrassen vanaf . f 69,-

Ribbankstellen vanaf - f 895,-

Kompl. slaapkamer f 495,- Met 3-deurs kast f 795,-

Grote keus - Laag in prijs - 100% kwaliteit

UW ZAAK: Zie onze meubeltoonzalen 1e en 2e etage

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

Eén brood was voor de Maya's de bekroning
van veel arbeid. Als je je akkers bebouwt
door gaatjes in de grond te prikken en daar
een maïskorrel in te leggen, is de oogst

schraal. Uw Echte Bakker werkt gelukkig van 'n rijkere akker en
met gevarieerder resultaat. Zoudt u zijn gouden oogst van ieder»
morgen willen ruilen met het goud van Montezuma?

Echte bakker HOF
Het Hoge 24 Vorden Telefoon 1394

HENGELO (GLD)

Zondag 29 juli

DE MUSKETIERS

3barsvol gezelligheid

WEER ZO'N

welk®®»
VOLTREFFER /

Voor een 22 tands

stalen bladhark
van prima kwaliteit, verstelbaar van 34-52 cm en geheel
kompleet met gele steel van 130 cm

betaalt u tijdelijk slechts

f 8,20
Naast deze speciale aanbieding vragen wij uw aandacht
voor ons komplete tuinassortiment
Komt eens langs, het loont de moeite!

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

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

§••speciaal voor u
gereserveerd

Profiteert nu nog

t.e.m. a.s. zaterdag 28 juli van onze

opruiming
h.rSchoolaerman

'•^Eof^t^̂ •̂̂ ^ \ if\ r\r*i l r r- il A x» t t r- i i i A * »xVOORHEEN A.G.MELL/NK

SPECIAAL VOOR U !!

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 28 juli t.m. 12 augustus

Super Cleaning
Burg. Galléestraat 44 - Vorden

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

U kunt bij ons

terecht voor:
REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrieweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.
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JANSEN Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Kassakoopje MARS 3 stuks van 120 voor... 85 et
VLEES vers van het mes

u/f onze keurslagerij IKEURSLAGER
'n goe/e slager

Magere riblappen
500 gram voor

Doorr. runderlappen
(Botermals) 500 gram voor

Magere speklappen
500 gram voor

Room snitzeis
3 stuks voor

Paprika snitzeis

f5,88
f4,78
f 1,98

f2,40
3 stuks voor f 2,40
Div. soorten salades en sauzen
Woensdag
half om half, 500

Gehaktdag L o CA
Igram l b J W V

f 2,98vrijdag Verse Worst
OF SAUCIJZEN 500 gram .

UIT ONZE ZUIVELAFDELING

Vruchtenyoghurt
diverse smaken, bekers ]/2 liter van 87 voor

Magere melk
hele liter voor

Jonge kaas
500 gram voor

f 0,69

f 0,49

f2,89

GROENTEN EN FRUIT
dagelijks vers

Bananen per kg . . . . f 0,69

Imp. pruimen bakje ca kg f 1,98

Sperctebonen 500 gram . f 0,78

f 0,68geschrapt zak a 750 gram

Prachtige bos SPINCRYSANTEN voor f 2,75
FIJNE VLEESWAREN

uit eigen worstmakerij

Diepvries kroketten 4 st. f 0,89
1/2 Itr Van. of Aardbeienijs f 1,09

/ H w^7 OV/I.IVCITIVIC i »» wi\.j i i au g rem

Ĵf̂ zILa, PEPER PATE OF

yl \r \ CHAMPIGNON PATE 100 gn

WL uriR} GEBRADEN GEHAKT 150 gran

Profiteer hiervan l

VIVO JUS d'ORANGE - ^ ̂ ^
fles van 119 nu f Q 99

KNORR TOMATENSOEP f * QQ
2 zakjes van 158 voor lj£O

VIYO SLASAUS - ^ öö

y2 liter voor U-v/i/

ZALM FANCY PINK t -1 QQ
blik voor Ijöïl

AMSTERDAMMERTJES f A QQ
pak a 6 stuks voor VjW^

1 7O

am 98

i 98

GROOT VAT ALL
van 17,75 voor

REUZENFLAKON SILAN
van 495 voor

AZET APPELSAP
2 fles

VIYO HALYARINE
Kuipjes van I<JD voor •••

POPLA CLOSETPAPIER
pak a 4 rol van 138 voor

PAK NUTRIX
van 93 voor

BROOD dagelijks vers van

de Warme Bakker van Groningen

f 13 75m\Jm f \J

f 3,95

f 1,49

f 0,99

f 0,98

f 0,79

Alles voor de school!
SCHRIJFBLOK f 1 IR
100 vel 'j '^

KLADBLOKS f f\ £Q
2 stuks UjD?/

BIC BALLPOINTS f A "IR
3 stuks voor ^/« / O

SCHRUFSCHRIFTEN , .^
5 stuks f 1 19

INTERIEURS f -1 -IC
150 vel Ij IO

RINGBAND f 1 QR
per stuk !,%/%/

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig f.m. 30 juli
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EN TOCH IS
UITERWEERD UW SCHILDER!

Uw echte bakker gaat met VAKANTIE

op maandag 30 juli

Dinsdag 14 augustus hopen wij weer fris en

uitgerust voor u te bakken

Bakkerij

HOF
't Hoge 24 Vorden

Telefoon 1394

ORANJE-

FEEST TE

VIERAKKER

WICH-

MOND

Geachte adverteerder;

Het ligt in de bedoeling dat wij, evenals vorig jaar, 14 augustus verschijnen
met een speciale uitgave ter gelegenheid van het Oranjefeest te Vierakker-
Wichmond. Deze extra krant zal huis-aan-huis per post worden verspreid
in Baak, Hengelo Gld, Keyenburg, Olburgen, Steenderen, Toldijk, Vier-
akker Vorden, Warnsveld, Wichmond. Totale oplage plm. 8000 exemplaren.

Evenals vorige jaren vindt in Vierakker-Wichmond weer het bekende
Oranjefeest plaats en wel op 24 en 25 augustus. Het belooft dit jaar weer
iets geweldigs te worden met een grote optocht en tal van andere festivi-
teiten. Gezien de grote belangstelling in deze streek voor dit Oranjefeest
(het gehele programma zal in deze krant afgedrukt worden) en het grote
verspreidingsgebied, menen wij dat juist voor deze editie de reklamewaarde
der advertenties zeer hoog ligt.
Gaarne verzoeken wij u indien u belangstelling hebt, voor woensdag 8 aug.
kontakt met ons op te nemen over eventuele plaatsing van uw advertentie.

WEEVERS B.V.
Drukkerij-Uitgeverij Nieuwstad 12 - Vorden -Tel. 1404

Hierbij betuigen wij onze
hartelijke dank aan allen die
ons 50-jarig huwelijk tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt

L. Klein Haneveld
J. A. Klein Haneveld-

Dommerholt
Vorden, juli 1973
Pr. Clauslaan 13

Te koop boerenkoolplanten
en andijvieplanten
A. Dimmendaal, Vorden
Ruurloseweg 102

Gevraagd: meisje voor de
huishouding in gezin met 4
kinderen voor hele of halve
dagen. Zaterdags vrij
Mevrouw Kraus
Rhienderinklaan 19
Warnsveld Tel. 05750-19484

Gelegenheid tot het weiden
van vee op l ha na-weide
P. Baron v.d. Borch
Horsterkamp 6 Tel. 1395

Te koop 8 jonge konijnen
Vlaamse Reus groot soort
A.. J. Boers - Vorden
Het Wiemelink 29 Tel. 1872

Te koop 30 biggen
en dragende koe
Schotsman - Vorden
Heyendaalseweg l

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

D. BOERSM4
Dorpsstraat 6 - Vorden

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

SPEKLAPPEN
500 gram

500 gram RIBLAPPEN f 5,88
l kg voor

500 gram RUNDERLAPPEN f 3,98
l kg voor

DOORREGEN RUNDERROLLADE
500 gram

HAMBURGERS
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

f
f
f
f
f
f

1,98
1V
7,-
4,98
1,78
1,78

Voor de boterham
100 gram PEKELVLEES
150 gram GEBRADEN GEHAKT
150 gram BOTERHAMWORST .
150 gram KOOKWORST

95
99
89
84

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 —• Vorden

Volksfeest Delden
Op het feestterrein nabij café 't Zwaantje werd vrijdag- en
zaterdag het jaarlijkse volksfeest gehouden van de buurtver-
eniging Delden. Traditiegetrouw was ook ditmaal burge-
meester Van Arkel en zijn echtgenote aanwezig, zei het wel
voor de laatste maal als burgemeester van de gemeente Vor-
den. „Wel hoop ik de komende jaren dit feest ook mee te
kunnen maken". Woorden van dank sprak de heer Van Ar-
kel aan het adres van het „oude bestuur" dat zoals bekend
een half jaar geleden is vervangen door een geheel nieuw
jeugdig bestuur.
Voorzitter J. Hummelink sprak vrijdagavond eveneens woor-
den van dank aan het adres van het oude bestuur. De heer
M. H. Gotink, die 25 jaar de funktie van voorzitter van de
buurtvereniging Delden heeft vervuld, werd door de heer
Hummelink op het podium ontvangen waarna de heer Go-
tink onder luid applaus werd benoemd tot ere-voorzitter van
de buurtvereniging.

Vrijdagavond toen o.a. het traditionele vogelschieten op het
programma stond, gelukte het de Amsterdammer L. Dorst
(met vakantie in Vorden) de romp van de vogel eraf te
schieten, hetgeen voor voorzitter Hummelink aanleiding was
om hem te kronen tot koning. De overige prijzen bij het
vogelschieten werden behaald door W. Onstenk (kop); H.
Memelink (rechtervleugel); G. Oldenhave (linkervleugel);
H. Uittenbogaart (na loting).
Bij het kegelen werden de prijzen behaald door 1. B. Ros-
sel; 2. W. Steenblik; 3. Joke Groot Nulent.
Vrijdagavond werd het feest voortgezet met een instuif,
waarna het feest werd besloten met bal m.m.v. de boeren-
kapel „Laorns Plezeer".
Zaterdagmiddag werd het feest vervolgd met schieten (vaste
baan, vrije baan), korfbalgooien, enz. Tevens had het be-
stuur voor de kinderen een aantal spelen georganiseerd. De
uitslagen van al deze wedstrijden waren als volgt.

Vogelgooien: 1. mevr. Wesselink; 2. mevr. Reüsink; 3. M.
Hummelink; 4. mevr. Broekgaarden; 5. mevr. Steenman.
Schieten (vaste baan): 1. L. Drost; 2. B. Rossel; 3. W. Sie-
belink.
Schieten (vrije baan): 1. Eilander; 2. Wormgoor; 3. L. Drost.
Kegelen: 1. B. Rossel; 2. D. Besselink; 3. H. Berendsen.
Dogkarrijden: 1. mevr. D. Gotink; 2. Kooiman; 3. B. Re-
gelink.
Kinderspelen 6 t/m 8 jaar: 1. Ria Vliem; 2. Bernadet Eu-
link; 3. Gerdien Kuiperij.
9 t/m 11 jaar: 1. Hermien Tiessink; 2. Ina Broekgaarden; 3.
Marion Eulink.
Een gezellig bal m.m.v. The Moonlightstars besloot dit
tweedaags feest van de buurtvereniging Delden.

Motorsport
De Vordense auto- en motorclub De Graafschaprijders legt
momenteel de laatste hand^an de voorbereidingen voor de
„Achtkastelenrit" die a.s. ^Bcend (27, 28 en 29 j u l i ) wordt
gehouden. Die voorbereidingen bestaan dan hoofdzakelijk in
het kreëeren van s laapiuimte voor de deelnemers,
l let is al weer /es jaar geleden dat de aktieve motorclub De
Graafschaprijders besloot om eens „iets aparts" te organise-
ren. Dit iets aparts is uitgeer icid tot een motorsporthappe-
n ing met deelnemers uit ^Kchillendc landen. (Vorig jaar
uit ibnnen- en buitenland ruim 300 deelnemers.)

DRIETAL ONDERDELEN
Deze „Achtkastelenrit" bestaat in feite uit een drietal on-
derdelen. In de eerste plaats de sterrit die voor elke deelne-
mer reeds in zijn eigen woonplaats begint en die als eind-
punt heeft de Kranenburg, om precies te zijn café Schoen-
aker aan de rijksweg Vorden-Ruurlo.
De inschrijving is reeds mogelijk bij de aankomstkontrole
op vrijdag 27 juli van 18.00-23.00 uur en op zaterdagmorgen
28 juli van 8.00-18.00 uur. Bij café Schoenaker kunnen de
deelnemers geheel gratis hun tentje opslaan, terwijl boven-
dien de mogelijkheid bestaat om tegen een geringe vergoe-
ding te overnachten in één van de padvinderstenten.
Voor de deelnemers aan de sterrit zijn door de organisatoren
extra prijzen beschikbaar gesteld bv. voor de verst wonende
deelnemer(ster), oudste deelnemer(ster), grootste motorclub,
grootste bromfietsclub, grootste buitenlandse club etc. lede-
re ingeschreven deelnemer/rijder ontvangt de Achtkastelen-
plaquettc of een hanger.

TOERTOCHT
Zaterdagmiddag v ind t het tweede deel van de „Achtkastelen-
rit" plaats. Om 14.00 uur gaat men van start voor een ge-
zamenlijke toertocht door de prachtige omgeving van Vor-
den. Deze toertocht is a l t i jd een imponerend schouwspel.
Om een paar honderd motoren als een lange sliert door
Vordens dreven te zien rijden is dan ook geen alledaags
gebeuren.
Zaterdagavond is er e.en grote feestavond m.m.v. The Wood-
peckers. Tevens worden dan de prijzen uitgereikt.
Zondagmorgen is er gelegenheid om weer voldoende zuur-
stof in te ademen. Om half tien vindt dan nl. een ochtend-
wandeling plaats waarbij onderweg een kopje koffie wordt
gedronken.
Het laatste onderdeel van de „Achtkastelenrit" is een oriën-
teringsrit die zondagmiddag wordt gehouden. Aan eze oriën-
teringsrit die volgens KNMV-reglement wordt verreden, kan

iedereen deelnemen. De lengte van de rit is ca 50 km. Er
wordt gereden in een A- en een B-klasse.

EEN WEEK TE VROEG
De kontaktman gedurende de gehele „Achtkastelenrit" is de
heer H. G. Klein Brinke. Het sekretariaat is in handen van
de heer D. J. Rouwenhorst (telefoon 05753-1284). Het ge-
heel is opgenomen in het zomerprogramma avn de VVV die
tevens haar medewerking verleent evenals de O.K uit Lo-
chem.
Afgelopen weekend heeft een dergelijk motorsportgebeuren
plaats gevonden in Hilchenbach bij Siegen. Leden van De
Graafschaprijders die daar aanwezig waren, hebben van
Engelse deelnemers het verzoek gekregen om reeds woens-
dag a.s. hun tentje in Vorden te mogen opzetten. Ook ver-
schillende Duitse motorsportenthousiasten hebben te kennen
gegeven vroegtijdig in Vorden aanwezig te willen zijn om
maar niets van deze sportieve happening te willen missen.
Jl . zaterdag waren reeds een zestal motorrijders uit Duitsland
naar Vorden gekomen, die zich een week in de datum had-
den vergist! Zij hebben beloofd zaterdag a.s. terug te komen.
De Graafschaprijders zullen ze met open armen ontvangen.

Geslaagd
Voor het diploma boekhouden van de Ned. Associatie voor
Praktijkdiploma's slaagden de heren A. J. Stoltenborg, A. G.
Winkel en G. J. van Zeeburg.
Aan de HTS te Zwolle afd. bouwkunde slaagde, met 3x uit-
muntend, M. Meijerink, Het lebbink te Vorden. Voor zijn
naam mag hij nu de titel ing. dragen.
Op de kleermakers vakexamens gehouden te Utrecht, be-
haalden Willemien Bargeman haar B-brevet als dameskleer-
maakster en Willy Bos zijn A-brevet dameskleermaken, bei-
den werden zij opgeleid bij dames- en herenkleermakerij
Aartsen te Vorden.

PETIT RESTAURANT

DE ROTONDE
ANWB bondsrestaurant

Vraagt

vakantie-
hulpen

voor de bediening

N. H. A. VAN GOETHEM
Kerkstraat 3 - Vorden Telefoon 05752-1519

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

9 aug. Dameskoor in 't Wapen van Vorden
11 aug. Bal voor gehuwden in 't Wapen van 't Med-

ler gebr. Eykelkamp
16 aug. Plenaire vergadering Dorpscentrum in het

Jeugdcentrum
24 sept. Bloedafname Rode Kruis in de lagere land-

bouwschool te Vorden

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

RAAK!
Zijn de laatste koopjes in de grandioze

OPRUIMIN
1 ' . ' " •

bij modemagazijn

TEUNISSEN - RUURLO

De laatste ZOMER JAPON N EN .

BLOUSES

PULLOVERS . . . .

KINDERJURKJES . . .

TUINBROEKEN . . .

REGENMANTELS EN COATS

BLAZERS

Vrijdags koopavond

nu f 5,- f 10,- f 15,-

nu f 5,-

nu f 5,-

nu f 5,-

nu f 20,-

nu f 39,50

. . n u f 19,80

Gratis koffie



TAPIJT-AANBIEDING!
Nylon vilttapijt

vanaf f 8,95 per m*
Plastik op vilttapijt

vanaf f 7,95 per m'

Zwaar nylontapijt met foamrug
400 cm breed van f 109,- voor f 98,- per meter

Parade tapijt
400 cm breed vanaf f 89,-

Desso tapijt
400 cm breed vanaf f 89,

100% wollen tapijt (Parade) 380 cm breed van f 169,-

Slaapkamertapijt van f 59,- f 69,- en f 79,- per meter

BergOSS tapijt 400 cm breed nu f 98,- per meter

Nylon keukentapijt mooie kleuren
zware kwaliteit f 34,50 per m

Nylon keukenloper 100 breed
vanaf f 18,95 per mtr

Nog enkele coupons tapijt
o.a. 470x400 465x400 750x400 650x400

A l ons kamerbreed tapijt wordt
gratis en vakkundig door ons gelegd
(behoudens coupons)
en met 5 jaar slijtgarantie l
Zie onze tapijthal Uit voorraad te leveren

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

AAKBIEDING

200 liter inhoud

Diepvries-
kist

Neemt weinig plaats in en heeft veel
ruimte voor het bewaren van uw
diepvriesprodukten

± 200 LITER VOOR

f 450,-
Diepvriezers zijn er vanaf 70 liter
inhoud

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752.1879

Tot en met a.s. zaterdag 28 juli

duurt nog onze

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden

Binnenkort beginnen de kursussen voor het

Praktijkdiploma BOEKHOUDEN

Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de
kursus voor beginners (examen juni
1974) en bij de kursus voor gevor-
derden (examen december 1973)

Opgave zo spoedig mogelijk bij:

D. LUICHIES
Het Hoge 52 - Vorden - Tel. 05752-2004

Heerlijk
VERS KNAPPEND BROOD

EN BROODJES

LEKKER GEBAK

en nog veel meer artikelen hebben
wij voor u. KOM ES AN !

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

Moeten uw foto 's
vakwerk zijn?

Dan uw reportages en bruidsfoto's
van

Foto Dolphijn
Centrum . Vorden - Tel. 05752-1313

Voor één van onze pluimveebedrijven zoeken wij,
op korte termijn een assistent voor onze
bedrijfsleider, die als

pluimvee-
verzorger
bij de verzorging van slachtkuiken-
ouderdieren kan assisteren

Gedacht wordt aan een jongeman van ± 18 jaar
die ook genegen is, bij toerbeurt, weekend-dienst
te vervullen

Een goede kracht kan rekenen op
een ruime beloning

Voor inlichtingen en sollicitatie:

PLUIMVEEBEDRIJF

'Boggelaar' B. V.
Boggelaar 3 - Warnsveld - Telefoon 05752-1919

t.a.v. de heer J. H. v.d. Boom

onze herensalon
is wegens VAKANTIE
gesloten van 31 juli t.m. 13 aug.

Dames- en herenkapsalon

HEERSINK
- Telefoon 1215

ZATERDAG 28 JULI
de gehele dag

gesloten
4ttentie.'

Met ingang van 4 augustus a.s. zijn
de openingstijden van onze zaak op
zaterdagen gesteld op:
9 UUR V.M. TOT 4 UUR N.M.
Andere dagen ongewijzigd

DOE HET ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6, tel. 05752-1486

Op ons atelier is plaats voor

EEN PIENTER

meisje
Gratis opleiding voor wettelijke vak-
diploma's dames- en herenkleding

werkkring die levenslang voordeel biedt!

Dames- en Herenkleermakerij

Aartsen
Vorden - Stationsweg 12 - Telefoon 1427

Gevraagd in herstellingsoord

'de Decanije
te Vorden

huishoudelijke
hulp
Telefoon 05752-1481

ONZE ZAAK IS VAN

30 jul i t.m. 8 augustus

gesloten
wegens vakantie

JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

ZUTPHENSEWEQ 11 - VORDIN - TELEFOON 1505

Wij zijn wegens VAKANTIE

gesloten
van 30 juli t.m. 11 augustus

Remmers
Nieuwstad 46 - Vorden

Wij gaan van

27 juli
fof en met 73 augustus

met

vakantie

Wij hopen u daarna, geheel uitgerust
weer met onze adviezen te dienen

Tof ziens.1

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

Onze schoonheidssalon

is wegens vakantie

gesloten
van 30 juli t.m. 12 augustus

De drogisterij blijft geopend.'

Weet u dat wij iedere
vrijdagavond DUBBELE
zegels geven?

Drogisterij - Parfumerie
DROGISTERU Schoonheidssalon

'H „DE OLDE MEULLE'

J. M. van der Wal & Zn
Dorpsstraat 9 - Vorden

T.m. zaterdag nog

restanten
tegen

EXTRA LAGE
PRIJZEN

in onze

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden


