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v.v. Vorden nam
afscheid van de heer
H. Emsbroek
Een tjokvolle zaal van 't Wapen van Vorden was er
zaterdagavond getuige van dat afscheid werd geno-
men van penningmeester H. Emsbroek. Dit gebeurde
op de jaarlijkse feestavond van de voetbalvereniging
Vorden, dat evenals vorig jaar ook nu weer een sfeer-
volle „happening" was. Dit was mede te danken aan
het feit dat de zaal ook nu weer prachtig was ver-
sierd. De versieringskommissie o.l.v. J. Jansen had
dan ook alle eer van haar werk.

De feestavond werd voor het tweede achtereenvolgen-
de jaar verzorgd door een aantal spelers met hun da-
mes van het vijfde elftal. Onder het motto: „Je zult
wel zien" werd een anderhalf uur durend programma
gebracht. Dit met begeleiding van het dansorkest
The Woodpeckers. Wilma Besselink bracht op voor-
treffelijke wijze enkele imitaties van Henk Elsink en
André van Duyn. Ook de moppen, schetsjes en niet
te vergeten 'het haremlied, waarbij de mannelijke le-
den van het gezelschap als „haremdames" fungeerden
bracht veel hilariteit bij het publiek teweeg. Dat Adam
Eva met een suukerbiete veur de kont sleug" was ie-
dereen in de zaal al gauw duidelijk want het lied werd
tot ver in de kleine uurtjes uit volle borst meegezon-
gen. Als blijk van waardering voor de verdiensten van
de heer Emsbroek bood het gezelschap hem een
prachtige maquette aan van de velden (kompleet met
verlichting) kleedkamers en kantine van de v.v. Vor-
den. Dit werkstuk was door H. Schouten in zijn vrije
tijd gemaakt.

Hoogtepunt van de avond was de huldiging van de
heer Emsbroek, die daartoe samen met zijn echtgeno-
te op het podium werd geroepen. Ruim 38 jaren is de
heer Emsbroek bestuurslid van Vorden geweest waar-
van heel veel jaren penningmeester en sekretaris. In
een lange toespraak schetste voorzitter L. de Boer de
veelzijdige kwaliteiten van „Henk van de Empo".

Tal van kadoos
werden de heer
Emsbroek
aangeboden
als dank voor het
zeer vele verrichte
werk !

De heer Emsbroek ontvangt hier een prachtige 'geschreven' oorkonde, rechts
van hem zijn echtgenote, die vanzelfsprekend ook deelde in de feestvreugde

„Mensen van uw soort moet je tegenwoordig met een
lantaarntje zoeken", aldus de voorzitter die een prach-
tige oorkonde met bijbehorend erelid maatschap van
de vereniging aanbood. Namens de leden werd de
heer Emsbroek een prachtige stereo platenspeler aan-
geboden. Vanzelfsprekend werd mevr. Emsbroek niet
vergeten.

Het „feestvarken" werd vervolgens toegesproken door
de beide ex-voorzitters W. Kuiper en J. Koster. Na-
mens de oud-bestuursleden werd hem een platenbon
aangeboden. Duidelijk onder de indruk van al deze
lovende woorden en fraaie kadoos sprak de heer
Emsbroek een dankwoord. „Ik heb het werk voor de
voetbalvereniging altijd met veel plezier gedaan, ik
hoop echter wel dat ons eerste elftal spoedig weer in
de Ie klas GVB zal uitkomen", aldus de heer Ems-
broek. ,

Als klap op de vuurpijl had hij nog een enorme ver-
rassing voor de vereniging in petto. Om de hartslag
konditie etc. te kontroleren^Épod hij symbolisch een£L

hometrainer aan, die dinsdagavond in de kantine zal
worden geplaatst. Rest nog te vermelden dat B. Nij-
erihuis en ook de heer Emsbroek werden gehuldigd
voor het feit dat zij 10 jaren in het eerste elftal heb-
ben gespeeld.
Zaterdagmiddag werd het programma van het kaba-
retgezelschap gebracht voor de pupillen en kleinere
junioren, waarbij de jongelui allen een bal kregen
aangeboden.

KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente
nieuws

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

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

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

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

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

Deze week komen twee onderwerpen ter spra-
ke, t. w.:
1. de agenda van de gemeenteraadsvergadering

van 29 januari a.s. en
2. het vervolg over de achtergronden van de

gemeentebegroting.

Ad. 1.
GEMEENTERAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert voor de eerste maal
in 1974 op dinsdag 29 januari a.s.; zoals door-
gaans, is deze vergadering openbaar, dus voor
alle burgers toegankelijk; uiteraard bent u
(weer) van harte welkom.
De gemeenteraad zal op die avond o.m. de vol-
gende onderwerpen behandelen:

a) krediet voor een bestemmingsplan voor de
kom van het dorp Vorden.
B&W stellen de Raad voor om een krediet van
ƒ 50.000,— uit te trekken op de gemeentebegro-
ting voor het ontwerpen van zo'n plan (terwijl
met nog zo'n bedrag in een later stadium moet
worden rekening gehouden). B&W motiveren
'hun voorstel als volgt:
de bebouwing in de kern van ons dorp moet
goed worden geregulariseerd: de vestiging van
bv. een milieuvervuilende industrie aldaar - on-
danks het bestaan van allerlei milieuwetten -
berokkent mogelijkerwijs meer schade aan het
gemeentelijk welzijn (en het dorpsaanzicht) dan
genoemd bedrag.
Dat de ontwerpkosten zo hoog zijn, betreuren
ook B&W, maar de (wettelijke) voorschriften
uit de Wet en het Besluit op de Ruimtelijke Or-
dening eisen nu eenmaal allerlei (dure) werk-
zaamheden, zoals ihet uitwerken van de kadas-
trale gegevens in een schetsontwerp, het opstel-

len van een funktie-overzicht van de dorpskern
door het Ekonomisch Technologisch Instituut
voor Gelderland, de besprekingen hierover op
bestuurlijk vlak en in allerlei kommissies (Pro-
vinciale Planologische Kommissie en de plaat-
selijke inspraakkommissie), het maken van
planboekwerken etc., etc.
Aansluitend aan dit voorstel, adviseren B&W
de Raad om een voorbereid ingsbeslu i t voor dit
komplan te nemen om (voorlopig) ongewenste
bouwaktiviteiten in de kern te vermijden;

b) een voorbereidingsbesluit voor o.m. de ver-
bouw van boerderijen aan de Baakseweg („Ol-
denkamp"), de Onsteinseweg nr. 7, de Kostede-
weg nr. 4 en de Larenseweg nr. 4, tot burger-
woning;

c) de aanbieding van de gemeenterekening 1972
en de rekening 1972 voor het gemeentelijk
grondbedrijf;

d) een voorstel tot het verlenen van krediet voor
het jaar 1974 voor de herbestrating, aanleg trot-
toirs en parkeerhavens in de bestemmingsplan-
nen Boonk, Zuid en Kranenburg. (In Boonk de
herbestrating op Het Jebbink, De Steege, de De-
canijeweg. Het Wiemelink, Het Vaarwerk en
Het Molenblidk; in Zuid aan de W. Alexander-
laan. Clauslaan, Van Vollenhovenlaan, Mar-
grietlaan en de Christinalaan; in Kranenburg
aan de Eikenlaan.)

e) twee verkopen van percelen, t.w. aan de In-
dustrieweg 7 en de Julianalaan 3;

f) verder stellen B&W voor om burgemeester
A. E. van Arkel met ingang van l maart 1974
ontslag te verlenen als ambtenaar van de bur-
gerlijke stand, zulks eervol en onder dankbetui-
ging voor de bewezen diensten.

Ad. 2.
DE ACHTERGRONDEN VAN DE
GEMEENTEBEGROTING (vervolg)

In de volgorde van behandeling van de gemeen-
tebegroting, zoals deze kan worden aangehou-
den met het oog or> de verdere ontwikkeling van
het jonge gezin „N" zou thans, na het onder-
wijs, het onderwerp „kuituur en rekreatie" aan
de orde zijn. Deze volgorde gaat niet helemaal
op, want in de praktijk is het niet zo, dat na het
onderwijs pas sport muziek, zang en andere
vormen van lichamelijke ontwikkeling en ont-
spanning komt. Neen. onze jeugdige inwoners,
of ze nu nog op de lagere school zijn. of reeds
meer algemeen vormend onderwijs volgen, doen
aan sport, beoefenen muziek en zang. gaan
craag naar de bibliotheek voor de jeugdlektuur.
En al de Vordense verenigingen zien met genoe-
gen de jonge leden in hun ledenregister ver-
meldt; niet alleen, omdat men door de jeugd de

toekomst heeft, het mes snijdt ook nog aan een
andere kant. Voor elk jeugdlid krijgt men van
de gemeente Vorden nog eens een extra subsidie
bedrag en dat is ook niet te versmaden.
Waarmede wij dus weer zijn aangeland bij de
gemeentebegroting, want de gemeente laat zich
op gebied van de bevordering van het vereni-
gingsleven financieel niet onbetuigd. Om ook
bij dit onderwerp meteen met het eindcijfer te
beginnen: in 1974 zal naar verwachting een be-
drag van rond ƒ 135.000,— voor sport en ont-
spanning worden uitgegeven. Van dit eindcijfer
gaat het grootste gedeelte naar de bibliotheek
(ƒ 40.000,—) muziekschool (ƒ 26.000,—) en het
Jeugdcentrum (ƒ 10.000,—). De gemeente Vor-
den zorgt voor de instandhouding van de sport-
velden en heeft hiervoor op de begroting 1974
rond ƒ 20.000,— uitgetrokken; dat wil niet
zeggen, dat dit gehele bedrag voor het onder-
houd van de sportvelden is bestemd; de ge-
meente heeft ook in de aanleg van de velden
geld gestoken en aangezien de gemeente niet zo
rijk is, dat ze het geld maar eventjes van de
spaarbank kan halen, moest ze daarvoor lenen,
en dat brengt elk jaar weer een uitgaaf voor
rente en aflossing met zich mede, voor de sport-
velden in 1974 ƒ 12.000,—. De kleinste uitgaaf-
onderdelen vormen de subsidiebedragen aan de
verschillende verenigingen (het kleinste geraam-
de subsidiebedrag ƒ 100,— het grootste bedrag
ƒ 3.100,-—). alles tesamen echter een uitgaaf
van ƒ 22.000,—.

Mocht u vroegere artikelen over de subsidie-
verordening van deze gemeente gelezen hebben,
maar er al weer wat van vergeten zijn. ter op-
frissing van uw geheugen het volgende:
De verenigingen krijgen: een vast bedrag, voor
elk jeugdlid een bedrag, een zeker percentage
van de totale jaarlijkse opbrengst aan ledenkon-
tributie en donateursgelden, alsmede een gedeel-
te van de uitgaven aan de leiders en direkteuren.
Het gemeentebestuur heeft door deze subsidie-
regeling zich tot doel gesteld: in de eerste plaats
de bevordering van sport en ontspanning, maar
ook wat de verenigingen zelf aangaat: het aan-
sporen tot zelfwerkzaamheid (hoe meer leden
en donateurs, hoe meer subsidie). Mogen wij er
nog een derde doel aan toevoegen: zelfwerk-
zaamheid van de inwoners door spontaan aan
het verenigingsleven mee te werken: aktief (als
lid) passief (als donateur) en ook zonder aan-
sporing van de kant van de verenigingen; dat is
pas burgerzin.

En zullen wij tot besluit van onze beschouwing
over het onderwerp sport en ontspanning de
kleine tegemoetkomingen van de gemeente aan
andere nuttige instellingen zoals: de Stichting
Gelders Landschap, Oudheidkundige ver. „de
Graafschap", Sticting Vrienden van de Gelder-
se Molen niet vergeten?

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

loKerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink H. Avondmaal

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier tevens kinderneven-
dienst
19.00 uur ds. G. O. N. Veenhuizen van Zutphen

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

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

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

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

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke cinsdagavond van 18.45 tot

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Rolien. dochter van H. J. Bosch en G.
Leunk; Renate Gerdien, dochter van D. Tromp en
G. Kusters.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: Geen.
Overleden: Geen.



Stapel

BIERGLAZEN
NU 6 STUKS

van 330 voor

Koopje !

CINERARIA
KAMERPLANT

nu

vlees en vleeswaren

Slavinken
3 stuks

Gelderse schijven 1
3 stuks Ij

Roomsnitzels
3 stuks

Hachevlees
300 gram

v

Hamlappen C pp
500 gram W J t V

Wiener snitzeis
per 100 gram

Varkensfricandeau
VAN DE HAM 500 gram * 5,48
Runderstooflappen O QO
500 gram ^ WJWW

Malse riblappen c ym
500 gram Vj B O

Fijne vleeswaren

Spotkoopje

VERONICA
PANTIES

voor

Jonker Fris

APPELMOES
LITERBLIK

voor

100 gram HAM 95
100 gram GEKOOKTE LEVER 99
150 gram SNIJWORST 119

150 gram HAMWORST 119
200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99

wwwwwwwwvw

groente en f ruit

Citroenen vol sap
4 stuks

Heerlijke sinaasappelen
'Jaffa' per net

Zoete clementines
(zonder pit) per net

Blanke witlof
500 gram

Harde uien
per kilo

Gekookte bietjes
500 gram

Soeppakket
per stuk

Cox Qrange
2 kilo .

ONS WlTNHOEK JE

Amontillado
2 literkruik van 875 voor

Fort Egg advokaat
'Siebrand' van 525 voor

Zwarte bessenwijn
MET JONGE JENEVER liter

HHMMMHMfli!

Legner jonge jenever
liter

Sonnema Berenburg
per fles

865 UIT ONZE
998 SLIJTERIJ

W.F. bessenjenever
liter

Piesporter Michelsberg
MOSELWIJN per fles

MARIE BISKWIE
doos a 400 gram ,

NOBO KOEKJES
diverse soorten per pak ....

HEERLIJKE STROOPWAFELS
van 98 voor

PRINCE FOURRE
vanille of chocolade per rol .

MINI SNICKERS
grote baal van 228 voor ....

LUXE DOZEN BONBONS
assorti van 275 voor

LUXE VRUCHTJES
lekker zacht snoepje nu —

VENCO DROP
dubbel pak van 125 voor

Schijven of stukjes ANANAS
1/2 blik nu

VAN HOUTEN CACAO
250 gram van 195 voor

LITERBLIK SPERZIEBOONTJES
van 109 voor

TOMATEN KETCHUP
'Delmonte' per fles

BAMBIX GRAANVLOKKEN
pak van 101 voor

EURO CRÈME HAZELNOOTPASTA
flakon van 159 voor

1HERSCHI VRUCHTENLIMONADE
literfles 95 Elke 2e fles

CALVE MAYONAISE
pot van 209 voor

FLAKON BLEEKWATER
van 55 voor ,

REUZE PAK FLEURIL
van 315 voor

LITERFLAKON SHAMPOO
van 189 voor

Prodent tandpasta (met gratis tanden-
borstel) 2 tuben van 294 voor
rOEPKOMMEN prachtige kleuren
van 115 voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Vrijdag 25 januari
VERHUIZEN wij naar
Noorsevveg 8 - Gorssel
Telefoon 05759-2873
Hierbij groeten wij alle
vrienden en bekenden
U bent van harte welkom
op ons nieuwe adres
D. LUICHIES
Het J'o;;e 52 - Vorden

Gelegciihe d tot verbouwen
van ma's ± l tot 2 ha
G. J. Onstenk - Vorden
Holskampweg 5 Tel. 1565

Te koop voederbieten
J. G. Groot Enzerinck
Deldenseweg 13 Vorden

BEHANG 1974
De nieuwe kollektie is
helemaal binnen !

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

Natuurlijk bij:
Schildersbedrijf

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

G. W. Eijerkamp
Vorden

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

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

Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobby bladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

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

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

MOETEN UW FOTO'S
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPHIJN
Centrum - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Voor al uw
familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

gaat u natuurlijk
naar

D rukken j Wee vers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

V«MMWMMMMWi^^

Rektifikatie

(Inplaats van kaarten)

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

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

In de N.H kerk te Vorden zullen wij om 15.00 uur
ri.m. tijdens een dienst, die geleid zal worden door
de weleerw. heer ds J. C. Krajenbrink, een zegen
vragen over ons huwelijk

Van 16.30-18.00 uur kunt u ons gelukwensen in
't Wapen van Vorden (F. P. Smit), Dorpsstraat
te Vorden

OLGA SIEBELINK
JAN OORTGIESEN

Toekomstig adres: Kempenlaan 22, Stadskanaal

Heden ontvingen wij het bericht, dat van ons is
heengegaan, na een langdurig doch moedig ge-
dragen lijden, onze lieve zuster en schoonzuster

HENDRIKA JOHANNA NORDE
echtgenote van A. J. Jansen

op de leeftijd van 69 jaren

Wij zijn dankbaar voor hetgeen zij voor ons is
geweest

Vorden: D. Norde
G. Norde-Norde

Zutphen: A. Grendel-Norde
H. Grendel

Vorden: G. J. Vreeman-Norde
G. Vreeman

Vorden: J. Norde
W. A. Norde-Grotenhuijs

Vorden: J. Meijerman-Norde

Vorden, 21 januari 1974

Inplaats van kaarten

JOHAN BARGEMAN
en
GERRIE BEUZEL

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op don-
derdag 31 januari a.s. om 10.30 uur ten
gemeentehuize te Lochem

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Laren Gld. door
ds I. Kandel

Vorden, Wildenborchseweg 25
Laren Gld, Verwoldseweg 31
Januari 1974

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in Café
'De Exelse Molen' te Exel

WMMMNWWJW^^

Voor uw autorijlessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. II. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

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

HENGELO (GLD)

Zondag 27 januari
Muziek: Les Cigales

met zang van Arne Jansen

3bars vol gezelligheid

mMfiWimwm^
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PAUL FRANSSEN
en
ANfiE BIJLMER

hebben het genoegen u kennis te geven van
hun voorgenomen huwelijk

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden op
zaterdag 2 februari a.s. te 14.00 uur in de
Parochiekerk H. Antonius van Padua,
Ruurloseweg 99, Vorden-Kranenburg

Aerdenhout, Rijnegomlaan 10
Vorden, Enzerinckweg l
Januari 1974

Gelegenheid tot gelukwensen van 16.00 tot
17.00 uur in hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden

Toekomstig adres: Rijnegomlaan 10,
Aerdenhout

op voertijd

Hendrix' Voeders
ontwikkelde een uniek
systeem voor
drinkwatervoorziening.

U kunt hiermee 50% op

Wij vragen

Cassières
boven 18 jaar

5-daagse werkweek

JANSEN
Vivo Supermarkt
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308

mestvarkens'en uw varkens alle
voordelen van
brijvoedering bieden.

hendrix' voeders
Vraag inlichtingen bij de verkopers:

G. BONGERS
Vorden - Telefoon 05752-1327

GEMEENTE VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun be-
sluiten van 14 januari 1974 de bestemmingsplan-
nen Brinkerhof 1973 nrs. l en 2
vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 3 mei 1973
resp. 17 juli 1973 - geheel hebben goedgekeurd.
Voornoemde besluiten van Gedeputeerde Staten
liggen met de betreffende bestemmingsplannen
van 28 januari t.m. 28 februari a.s. ter gemeente-
sekretarie voor een ieder ter inzage

Aangezien niemand tegen onderhavige bestem-
mingsplannen bezwaar heeft gemaakt (noch bij
de gemeenteraad, noch bij Gedeputeerde Staten)
en omdat de bestemmingsplannen geheel zijn
goedgekeurd, kan alleen de inspekteur van de
ruimtelijke ordening gedurende de zojuist ge-
noemde termijn beroep bij de Kroon instellen.

Vorden, 21 januari 1974

de Burgemeester voornoemd,
A. E. van Arkel

Restanten
BEHANG

nu zeer
voordelig!

SCHILDERSBEDRIJF EN VERFHANDEL

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

Profiteert nu nog
t.m. a.s. zaterdag 26 januari
van onze

Opruiming

e« mode
/chooldermciA

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

VRIJDAG ZATERDAG

Reklame
Januari punten
per stuk f 0,80

Eigen fabrikaat

chocolade krakelingen
per 150 gram f 1,75

ZATERDAGS:

Berliner bollen en
Appelbeignets

BANKETBAKKERIJ

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

Bespreek tijdig
uw vakantiereis!

U kunt bij ons o.a. boeken voor:
* HOTELPLAN

* FIT VLIEGREIZEN

* VRU-UÏT AUTOVAKANTIEREIZEN

* RENTAHOME
(bungalows en appartementen

* REDERIJ KETEL (Rijncruises)

* N.S. REIZEN

* ARKE REIZEN

* G.T.W. REIZEN

De reisgidsen liggen voor u klaar !

Rabobank
de bank voor iedereen

Vorden Ruurloseweg 21 Wichmond Dorpsstraat 9

Bakker
HOF

Het Hoge - Vorden
Telefoon 05752-1394

Wegens vakantie gesloten
van maandag 28 januari t.m. maandag 4 februari



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

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij

[KEURSLAGER
'n goeie slager

Kassakoopje Barky heerlijke CHOCOLADE REEP 3 stuks voor 95

UIT ONZEZUIVELAFDELING

Yoghurt f O 85
liter per pak \Jj\J\J

Chipolata vla L A KQ
]/2 '"ter van 66 voor l \J^\J\F

f 0,89

Mag. malse riblappen f c CO
500 gram l WjUO

Doorr. runderlappen
500 gram

Fricandeau
500 gram

Soeppakket

f4,68
f 6,38
f2,28
f 1,65
f 1,65
f 0,79
T 1,98
L
T

Vrijdag en zaterdag Nasi & BaITIl f 1QQ
uit eigen keuken 500 gram slechts l J V%J

f 2,98

Gehaktballen
3 stuks

Gelderse schijven
3 stuks

Bitterballen
10 stuks voor

Varkenslever
500 gram

woensdag Gehaktdag

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

ONDANKS DE BRAND WEER VOLOP ROOKWORST

Vanille- of choc. vla
'DOMO' liter .

Groente en fruit dagelijks vers
Hagelwitte bloemkool . f 1,48
1 kg Mandarijntjes zonder pit f 1,88
Soepgroente 150 gram . f 0,48
Jaffa sinaasappels 2 kg - f 1,78
(14 stuks)

Groente en fruifrek/ame geldig t.m. zaterdag

amsd<Maandag en lag:

Zuurkool 500 gram f 0,38

DIEPVRIES
Iglo vissticks 10 stuks . . . .
Vanille roomijstaart van 395 voor .
Iglo spinazie 450 gram van 89 voor

f 2,39
f 3,59
f 0,75

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
100 gram ROLPENS \/ö

109
98
98

250 gram KOOKWORST

150 gram GEHAKT

100 gram WILD ROLLADE

UIT ONZE BROODBOETIEK
DRENTS APPELTAART van 219 voor

SUIKERBROOD van 179 voor

MINI BOLLEN é 9 stuks van 111 voor ....

189
159
99

Naast ome sortering King Corn brood steeds

BrOOd van bakker Van Groningen

VIVO AFWAS
van 89 voor

WASA WASVERZACHTER
literfles van 145 voor . ...

VIVO VRUCHTENWIJN
liter

MARTINI
wit - dry - rood

VIVO CASSIS
liter

PEPSI COLA
liter

POPLA TOILETPAPIER
van 138 voor 125, bij ons ..

79
98

245
495
119
99

109

VIVO SLASAUS
0.75 liter .

VIVOJAM AARDBEIEN
FRAMBOZEN-BESSEN
OF KERSEN van 122 voor

CHOCOLADE VLOKKEN
melk of puur

WESSANEN
CACAO

UNOX TOMATENSOEP
3 blik van 345 voor ...

145

99

99
119
250

VIVO HALFVOLLE KOFFIEMELK
liter van 167 voor

UNOX ROOKWORST
250 gram

UNOX ROOKWORST
350 gram

VIVO DOPERWTEN 'FIJN'
1/1 blik

ENKHUIZER MERGPIJPJES
nu

KLAVERTJE VIER
'Nobo'

2 STUKS VIVO BLOKREPEN
a 100 gram van 138 voor

129
189
249

99
99
99
119

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 28 januari 1974
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PRINS JAN DE EERSTE
NIEUWE VORST VAN DE
DEURDREAJERS
Met een groots opgezet en zeer geslaagde installatie-
ceremonie is het karnavalsjaar 1974 van De Deur-
dreajers in Vorden-Kranenburg ingezet. In de prin-
selijke residentie zaal Schoenaker te Kranenburg kon-
digde voorzitter H. Smeets een bijzondere avond aan.

Na de aanwezige Deurdreajers welkom te hebben ge-
heten begon de voorzitter met er op te wijzen dat
er deze avond zowel een nieuwe Prins, President,
Raad van Elf en Tanzmarikes geïnstalleerd zouden
worden. Zoals gebruikelijk bij De Deurdreajers treedt
elk jaar de Prins en zijn gevolg af. Dit is niet het ge-
val met de President doch om gezondheidsredenen
kon de heer J. van Langen deze funkt ie in de vereni-
ging niet meer vervullen. Hierdoor werd het een drie-
delige installatieplechtigheid wat volgens de voorzitter
op moeilijkheden stuitte doordat de Prins en zijn ge-
volg niet tijdig hun opwachting in de residentie kon-
den maken wegens een te laat aangevraagde extra toe-
wijzing voor benzinebonnen. In hun plaats waren een
groep oldc wieven bereid gevonden om deze avond
met hun aanwezigheid op te vrolijken waarvoor de
voorzitter hen erg dankbaar was. Op zijn uitnodiging
en onder de muzikale tonen van een polka kwamen de
oldc wieven vanachter de bar tevoorschijn en maakten
enkele rondjes in de zaal. Zij waren geheel verkleed
en kompleet met maskers en andere hulps tukken.
Voorzitter Smeets verzocht het langste olde wief uit
de groep bij hem op het podium te komen en daar
te worden voorgesteld aan de Deurdreajers. Onder
grote hilariteit van de aanwezigen ontdeed „zij" zich
op verzoek van de voorzitter van de kleding en mom-
bak waarna de heer P. Eykelkamp tevoorschijn kwam.
De heer Smeets stelde hem voor als de nieuwe Presi-

dent van de vereniging en verzocht de heer Eykel-
kamp hem op de installatievragen bevestigend te ant-
woorden. Hierna kreeg hij de ketting en de steek
waarna hij op het symbool van de Deurdreajer de
eed aflegde om de Prins ten alle tijde bij te staan en
de leiding van Raad van Elf en Tanzmarikes op zich
te nemen. Hierna nam hij de leiding van de installa-
tieceremonie van de voorzitter over en stelde als eers-
te de Prinsenkapel The Flamingo's voor welke reeds
vorig jaar waren geïnstalleerd. Hierna verzocht hij
aan acht olde wieven zich eveneens van hun omhulsel
te ontdoen. Het bleken allerminst olde wieven maar
charmante Tanzmarikes te zijn nl. A. en R. Gotink,
A. van Bronkhorst-Nijenhuis, L. Haverkamp, M.
Koers, R. Gal, M. Tankink en A. Eggink. Na het ont-
vangen van de funktie-onderscheidingen werden zij
door handoplegging op het symbool van de Deur-
dreajer geïnstalleerd. President Paul verzocht hierop
aan tien van de elf overgebleven olde wieven een ge-
daanteverwisseling te ondergaan. Na het nodige geruk
en getrek aan de kleding waren de aanwezigen er al
snel achter dat dit geen figuren waren die zich dage-
lijks van deze kleren ontdeden. Het bleken dan ook
de leden van de Raad van Elf te zijn nl. H. Besselink.
J. v. d. Pers, H. Sessink, W. Besselink, J. Hui t ink .
B. Overbeek, W. Nijenhuis, T. Polman en H. Bleu-
m i n k en J. van Druten. Nadat ook zij hun onder-
scheidingen hadden ontvangen volgde dezelfde cere-
monie als bij de Tanzmarikes.

Er was nu nog slechts één old wief over en de aan-
wezigen waren het er over eens dat het dé Prins
moest zijn, maar wie?. President Paul verzocht ook
..haar" op het podium, doch niet om zich geheel te

Foto van Prins en
President, ge-

nuiakt in de
residentie van de

Prins,
-aal Schoenaker
links Prins Jan

de Eerste
(J. Weernink)

rechts
President Paul

(P. Eykelkamp)

Foto: J. Dol p hij n

De foto links-
onder toont Prins

Jan de Eerste
tijdens de
polonaise.

Foto: Braakhekke

ontdoen van de kleding, de mombak moest nng op
zijn plaats blijven. Nadat de President de installatie-
procedure had beëindigd met het omhangen van de
cape, ambtsketen, scepto^^n het opzeren van de
steek, verzocht hij het n^Broak te verwijderen.
Met een lu id alaaf begroette de nieuwe Prins zijn on-
derdanen en zette direkt een grandioze polonaise in
waarbij allen konden konstateren dat de nieuwe Prins
niemand minder is dan de heer J. Weernink, bij vele
Deurdreajers geen onbek^JLe en een fervent suppor-
ter van de karnavalsverempng.

Na de polonaise volgde het tweede deel van de instal-
latieprocedure. President Paul vroeg de nieuwe vorst
onder welke naam hij wenste te worden bijgeschreven
in de analen van de vereniging en hoe hij wenste te
worden aangesproken. Dit bleek eenkorte maar krach-
tige naam te zijn nl. Prins Jan de Eerste.

In zijn maidenspeech dankte Prins Jan de Raad van
Elf en Tanzmarikes voor het in hem gestelde vertrou-
wen door dit jaar onder zijn bewind het karnaval van
De Deurdreajers tot een van de grootste in de historie
te laten worden. Tevens dankte hij de aanwezige
Deurdreajers voor deze prachtige ontvangst en hoopte
dat zij ook tijdens de komende karnavalsfeestcn zo
spontaan feest zullen vieren. Aan het einde van zijn
speech verzocht hij President Paul zijn proklamatie
voor te lezen. Deze elf punten werden door de aan-
wezigen aanhoord en met een luid alaaf bekrachtigd.

Prins Jan de Eerste opende hierna het karnaval 1974
met een dans met zijn echtgenote.
De Prins en gevolg, muzikaal ondersteund door de
Prinsenkapel brachten de onvervalste karnavalssfeer
snel op een hoogtepunt. De Tanzmarikes droegen hier
hun steentje nog toe bij met een dansje, waarna tot
in de kleine uurt jes de karnavalsschlagers niet van de
luch t waren. De Deurdreajers kunnen met een groot
vertrouwen het seizoen tegemoet zien.

Zondag werkten Prins Jan de Eerste, President Paul
Raad van Elf en Tanzmarikes nog een druk program-
ma af. In de morgenuren werd een bezoek gebracht
aan de Verenigde Ziekenhuizen te Zutphen om daar
enkele Deurdreajers te gaan bezoeken. Dit werd door
de patiënten zeer gewaardeerd en met aangepast ge-
luidsvolume deden De Deurdreajers van zich spreken.

Zondagmiddag waren zij aanwezig bij de voetbalwed-
strijd Ratti l—Socii l om het bestuur en spelers van
Socii hun dank over te brengen voor het vermeende
medewerking verlenen voor het uitstellen van de wed-
strijd Socii—Ratti op de zondag dat De Deurdreajers
naar Valkenburg togen voor hun bezoek aan de kar-
navalssociëteit De Mirlitophile. Prins Jan de Eerste
verrichtte wel de aftrap maar kon niet verhinderen
dat Socii met O—3 de Rattianen in het zand deden
bijten. Na afloop was er in de residentie van de Prins
uiteraard nog de mogelijkheid om elkaar wat beter
te leren kennen.

Adverteren in Contact biedt u
nog meer mogelijkheden
Per 1 februari zal de Advertentiegids uit Ruurlo door Drukkerij Weevers B.V. Vorden
gedrukt worden en als zodanig overgenomen worden. Hierdoor kunnen wij onze ad-
verteerders nog meer mogelijkheden bieden door een uitbreiding van het versprei-
dingsgebied.

Wij verschijnen met CONTACT nu in de volgende plaatsen:
Editie Vorden: gemeente Vorden.
Editie Hengelo (Gld.): Hengelo, Keyenburg, Wichmond, Vierakker, Velswijk, Toldijk,
Baak, Steenderen, Olburgen, Bronkhorst.
Editie Ruurlo: gemeente Ruurlo, Barchem en de buurtschappen Linde-Wiersse, Wol-
fersveen, Varssel, Halle-Heide, Mariënvelde, Dijkhoek-Borculo.
Door kombinatie in de drie edities is het nu mogelijk te adverteren in een groot ver-
spreidingsgebied.

Kopij voor de edities dienen als volgt binnen te zijn op ons adres Nieuwstad 12:
Editie Vorden: uiterlijk dinsdag 17.00 uur, verspreiding woensdag in het dorp per be-
zorgers en donderdags buitengebied per post.
Editie Hengelo (Gld.): uiterlijk woensdag 17.00 uur, verspreiding vrijdag per post.
Editie Ruurlo: uiterlijk vrijdag 17.00 uur, verspreiding (voorlopig om de 14 dagen) in
Ruurlo woensdag per bezorgers in het buitengebied donderdags per post.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot H. E. v. d. Wal slaagde voor
het drogistendiploma-. Proficiat.

Gespreksgroep NVV
Benzine op de bon. Vuilniszakken niet meer te kr i j -
gen. Gedwongen arbeidsverkorting in sommige be-
drijven. Het zijn maar een paar onderdelen van de

energiekrisis waar we middenin zitten. Ook de vak-
beweging wordt er keihard mee gekonfronteerd. Maar
er zijn meer milieuproblemen. Moet er wel of niet
geboord worden naar aardgas in „milieugebieden".
Moeten we steeds maar weer proberen om de werk-
gelegenheid op peil te houden. Moet Schiphol uitbrei-
den of niet. Zijn we voor of tegen de bouw van een
nieuwe kernreaktor? De vakbeweging loopt voortdu-
rend aan tegen vraagstukken van milieu en grond-
stoffenschaarste. Vaak gaat het daarbij vooral om de
werkgelegenheid die er mee gemoeid is.
Geen wonder dat het NVV met veel leden intensief
over deze zaken wil diskussiëren. In het kader van de

gesprekken over de maatschappijvisie van het NVV
komen in het gehele land groepen bijeen om van ge-
dachten te wisselen over „vakbeweging en milieu".

Ook in Vorden komt zo'n groep bij elkaar. Tn deze
serie gespreksavonden is ook een toneelvoorstelling
opgenomen. Het gezelschap Sater zal in een optreden
proberen de milieuproblematiek zo konkreet mogefijk
te presenteren. Deze voorstelling vindt plaats op
maandag 11 februari in Arnhem. Men kan ook mee-
praten in zo'n gespreksgroep. Voor de vakbeweging
gaat het immers om meer dan groene zeep en onge-
kleurd toiletpapier.

Jan en Mini Boesman
De afdeling Vorden van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen en Jong Gelre hadden voor hun kul tu-
rele avond de heer en mevr. Boesman uitgenodigd om
te komen vertellen over hun avonturen als ballon-
vaarders. Jan en Mini Boesman zijn in Nederland
beslist de meest ervaren ballonpiloten.

Mevr. Boesman vertelde over merkwaardige beleve-
nissen boven Suriname, over haar vluchten boven de
Alpen. Hawai en Afrika. Er was voor de aanwezigen
gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor de meest
originele vraag was een prijs beschikbaar. Tot slot
werd een kleurenfilm vertoond over een wedstrijd per
ballon in Engeland.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

VOOR BEROEP BEDANKT
Ds. Krajenbrink heeft bedankt voor het beroep naar
de Hervormde gemeente van Bredevoort. Dit verhei>
gende bericht werd zondagmorgen voor de aanvang
van de dienst aan de gemeente medegedeeld. Aan het
einde van de dienst, nadat de zegen was uitgesproken,
werd ds. Krajenbrink gezang 427 vers 5 toegezongen.
De predikant bedankte de gemeente voor het toege-
zongen lied en niet minder voor het medeleven van
velen in de afgelopen spannende weken waarin deze
moeilijke beslissing genomen moest worden. Tevens
deelde ds. Krajenbrink mede dat door hem voorlo-
pig geen nieuw beroep in overweging zou worden ge-
nomen. Deze laatste mededeling werd door de aan-
wezige gemeenteleden met een niet vaak in een kerk-
gebouw gehoord dankbaar handgeklap beantwoord.
Voor de gehele gemeente Vorden is dit verheugend
daar ds. Krajenhrink op velerlei gebied zeer aktief is.
Speciaal voor het Jeugdcentrum mag hij gezien wor-
den als één der gangmakers.



Uw echte slager biedt u deze
week weer kwaliteit vlees en
vleeswaren tegen scherpe prijzen!
Bij aankoop van een rookworst grof of fijn

500 gram zuurkool voor 25 cent
A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

RIBLAPPEN
500 gram ..

BIEFLAPPEN
500 gram ..

f 3,98
f4,98
f5,48
f 5,98

Voor de boterham
100 gram GEBRADEN KALSPATéé 70
100 gram GEBRADEN GEHAKT 70
100 gram PEKELVLEES 98
150 gram BOTERHAMWORST 89
250 gram KOOKWORST (stuk) 140

Ook nu weer
HEERLIJKE NASI EN BAMI

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

Speciale aanbieding

Zweedse Muilen
(met voetbed) in zwart en
bruin maten 36 t-m- 46 slechts

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

Bezorg uw advertentie
s.v.p. op tijd

grote

inruil-actie
keu ken uit zette n

Tot
23 februari

korting
op alle Sola Elite pannen, fluitketels, vergieten,
duplo schalen , keuken-garnituren enz.

BIJ inruil ontvangt; U f .10,- f. S O,-tot zelf»
ruim f.3O,- par stuk terug.
Opeen complete kaukanuitzat kunt U f.1OO,-
tot f. 8OO,- beaparan.

Beschikt: U niet over Inruil-artikelen:
GEEN NOOD: Uw Sola leverancier
zorgt voor een oplossing, zodat U
toch van deze actie kunt profiteren.

sola ONBEPERKT GEGARANDEERD

T.m. a.s. zaterdag kunt u nog profiteren

van onze grandioze

Op onze

textielafdeling
diverse kortingen van 10 tot 60 procent

Hebt u onze unieke aanbieding

MATRASSEN
al gezien (hoofdkussen gratis)

De speciale koopjes op

tapijt en meubelen
slaat alles !

Doef als velen voor u, grijpt uw kans!

ZIE ETALAGE's

Uw zaak voor woninginrichting en textiel

Voorlopig geen aard-
gas voor Kranenburg
Kranenburg zal voorlopig nog niet op het aardgasnet
van de GAMOG worden aangesloten. Er zi jn, ook als
de huidige nieuwbouw zal zijn voltooid, nog te weinig
aansluitbare percelen waardoor de kosten voor de lei-
dingaanleg te hoog worden. Men moet namelijk clan
een geheel nieuwe leiding leggen vanaf het dorp hoe-
wel de huidige leiding tot aan de weg naar het zwem-
bad ligt, aldus de GAMOG.

Op de algemene ledenvergadering van de buurtver-
eniging Kranenburgs Belang in zaal Schoenaker, kon
voorzitter H. Wiggers vele leden verwelkomen welke
over bovenstaand onderwerp lange tijd diskussieer-
den. Een handtckeningenaktie zal ook geen baat heb-
ben omdat de GAMOG ook in de zeer nabije toe-
komst geen reden ziet om Kranenburg aan te sluiten.

Sekretaris H. Wesselink liet het wel en wee van de
vereniging, die thans 72 leden telt, de revue passeren.
Door de gemeente is het afgelopen jaar hard gewerkt
om Kranenburg meer leefbaar te maken. De u i t r i t van
de Ganzesteeg is verlegd terwijl een groenaanplanting
is geplaatst. De Banenkamp waar men nu bezig is
met de bouw van vier woningen, is eveneens verhard.

Met een bijdrage van het R. K. kerkbestuur is er een
nieuwe brugleuning gekomen in de verbindingsweg
Ruurloseweg-Eikenlaan langs Bos. Momenteel is men
bezig met de troüoiraanleg langs de Eikenlaan en met
het verharden van de weg langs de kleuterschool.

Tijdens de rondvraag kwam de erbarmelijke toestand
van de verbindingsweg Ruurloseweg-Eikenlaan ter
sprake. De voor enige jaren opgebrachte zandlaag
bli jkt een verkeerde samenstelling te hebben. Bij nat
weer is de weg een grote modderpoel. Men wil pro-
beren hier wat aan te doen in samenwerking met de
eigenaren.

VOOR/lt UW

In onze opruiming wapen- en Sporthandel

stee.it doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Te koop Auto S mica 1968
voor f 150,-
Willem A k-xanderlaan 6
Vorden

Te koop
In i rh t i .LT MRY vaars

' Ing
D. A
Zomervreugdwe

:;• voor-
lopig ingeschreven MRY

stiertjes bij L. Groot B;;
Wiersscrbroekv,
Vorden

!
oude grammofoons, pathe-
foons (defekt geen bezw.)
B. G. te Lindert
De Hanekamp 23 - Vorden

Te koop konsumptie
en voeraai dappelen
lage prijzen D. M. Wullink
D 136 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1427

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje
Della Anthonet (DELIA)

D. J. Beeftink
A. W. Beeftink-Eggink
Winanda

Vorden, 22 januari 1974
Gazoorwee l

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat Vorden

HYPOTHEKEN.
via de

BONDSSPAARBANK

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

Prijsstijgingen
vindt niemand leuk

OOK WIJ NIET!
Onze prijsstijgingen zijn het gevolg van kostenstijgingen
(gestegen grondstofprijzen, duurdere energie, hogere
lonen). Die stijgingen hebben wij en onze leveranciers
niet in de hand.
Er zijn mensen die dat niet willen geloven.
Zij treden sterk met hun mening in de publiciteit.
Dat is hun goed recht.

Maar het is uw recht om bij alles wat u daarover hoort,
leest of ziet, te bedenken:

1. Wij stellen niet zomaar onze prijzen vast. De prijzen
zijn aan de kontrole van de Minister van Ekonomische
Zaken onderworpen.

2. Het verschil tussen inkoopprijs en verkoopprijs is niet
onze winst. Handelsmarges zijn geen winstmarges.

3. In de handel heerst een moordende konkurrentie.
Dit houdt voor u de prijzen zo laag mogelijk.

4. Die konkurrentie is ieder jaar voor duizenden zelf-
standige ondernemers te veel.

Meer den één miljoen mensen werken in ons land bij de
middenstand. Dat willen wij - ook in uw belang -
zo houden.

Daarom: wees kritisch op ons en onze prijzen, maar ook
op wat ze van ons zeggen !

De middenstand van Nederland
KVO afdeling Vorden



Jubilea bij
Ambtenarenbond
De jaarvergadering van de Alg. Bond van Ambtena-
ren afd. Vorden-Hengelo stond in het teken van het
40-jarig lidmaatschap van de heer G. J. Wolters en
van het 25-jarig lidmaatschap van de heren H. Baank
en L. Kuiperij . Voorzitter A. Ploeger was zeer ver-
heugd over de grote opkomst voor deze vergadering
en deelde mede dat het ledental van de afdeling reeds
de 70 is gepasseerd. Wel een bewijs van vertrouwen
dat in onze vakbond wordt gesteld. Er blijven echter
nog steeds problemen die om een oplossing vragen.
De verdergaande demokratisering van het bedrijfsle-
ven is pas een beginfase en zal op langere termijn ef-
fekt moeten sorteren. Daarom is scholing en vorming
van het grootste belang. We zullen met zijn allen de
zaak kritisch moeten blijven volgen, aldus voorzitter
Ploeger.
Daarna was het woord aan de distriktsbestuurder de
heer E. Knol, die memoreerde dat we in een zeer
moeilijke ekonomische toestand verkeren. De vak-
bond dient alles in het werk te stellen om de werkge-
legenheid veilig te stellen en de prijzen in de hand te
houden.

De heer Knol huldigde hierna de jubilarissen en her-
innerde eraan dat 40 jaar onafgebroken lid van de
vakbond een niet geringe opgave is geweest. De heer
Wolters was in de jaren dertig lid geworden en voor
die tijd was hè een offer om de kontributie te betalen
in verband met de ekonomische wereldkrisis. Ook de
heren Baank en Kuiperij werd dank gezegd voor hun
medewerking en aktiviteiten van de vakbond in de
afgelopen 25 jaar. De heer Wolters ontving uit handen
van de heer Knol het gouden insigne terwijl de heren
Baank en Kuiperij de zilveren insignes in ontvangst
mochten nemen. De echtgenotes werd een bloemetje
aangeboden. De gouden jubilaris dankte namens de
jubilarissen voor de hulde.

Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.
Iedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Elke woensdagavond Badmintonclub in het Jeugdcen-
trum.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
Iedere donderdagavond t ra ining volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
Tedere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

23 jan. Herv. vrouwengroep dorp
24 jan. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
24 jan. Lezing Nutsdepartement Vorden
24 jan. Hervormde vrouwengroep Linde
24 jan. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
25 jan. Kaartavond v.v. Vorden in de kantine
26 jan. Bal voor gehuwden in zaal Langeler

te Hengelo
28 jan. Ledenvergadering buurtver. Delden in

café 't Zwaantje
2 febr. Dropping pupillen v.v. Vorden

start bij de kantine
7 febr. Ledenvergadering KPO
7 febr. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
9 febr. Feestavond Kranenburgs Belang in zaal

Schoenaker
13 febr. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
14 febr. Ledenvergadering Industriebond NVV
16 febr. Feestavond Sparta in 't Wapen van

Vorden
21 febr. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
23 febr. 25-jarig bestaan NVV afdeling Vorden
23 febr. Karnaval voor gehuwden en verloofden van

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

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

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

tent bij Schoenaker
22 febr. Gert en Hermienshow en karnavalsbal

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

Boggelaar
25 febr. Karnavalsbal bij café de Boggelaar

2 mrt. Uitvoering Vordens Toneel in het
Jeugdcentrum

7 mrt. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
11 mrt. Bijeenkomst NVEV (demonstratie)
21 mrt. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
26 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

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

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

in 't Wapen van Vorden
5-8 jun i Avondvierdaagse Vorden

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

Puzzel voor het
Ned. Rode Kruis
„Ik ben er stil van." Dat zei mevr. G. Bien-Tol uit
Volendam maandagavond 14 januari toen zij hoorde
dat zij de hoofdprijs - een Philips kleurentelevisie - in
de Rode Kruiswoordpuzzelaktie nr. 4 had gewonnen.
„Al vele malen heb ik aan dit soort puzzels meege-
daan, maar nooit heb ik wat gewonnen, zelfs geen
troostprijs. Vroeger heb ik zelf ook loten verkocht,
voor de SUS, en dan hield ik er wel een stuk of vijf-
tien voor mezelf. Maar ook dat waren altijd allemaal
nieten. Vorige week zei ik tegen mijn man: „Nu moe-
ten we toch eindelijk eens iets winnen". En ziedaar,
de hoofdprijs, een kleurentelevisie, geweldig, ik ben er
stil van."
Inderdaad was mevr. Bien even stil toen zij het grote
nieuws hoorde van haar dochter die de telefoon aan-
nam. Zelf lag zij ziek op bed, maar toen haar dochter
riep wat er aan de hand was, kwam ze direkt aan de
telefoon. „Volgend jaar trouwt weer een van onze
kinderen. Die televisie li jkt mij een pracht van een
kado. Ja, zelf hebben we al TV, maar hij komt toch
uitstekend van pas. Tk ben echt blij dat ik weer aan
deze Rode Kruisaktie heb meegedaan".
Steeds weer opgetogen geluiden bij de winnaars en
winnaressen van de puzzelaktie, die ook in dit blad
wordt gepubliceerd. Het Rode Kruis heeft voor dit
doel van het bedrijfsleven honderden fraaie prijzen ge-
kregen, zodat er voor de lezers alle reden is om deel te
nemen. Intussen steunt men de vakantieprojekten van
het Rode Kruis voor chronisch zieken en invaliden.
In maart gaat de Henry Dunant weer varen en ont-
vangen de speciale tehuizen weer hun eerste gasten.
Mede dankzij deze aktie. Doe dus vooral mee. Met
meer kaarten, dan hebt u meer kans.
De oplossing van puzzel nr. 4 luidde: Verstuur nu
snel de kaart. Verreweg de meeste inzenders hadden
dat gevonden. Maar op één van de kaarten die de no-
taris trok - voor de prijs van een achtdaags Ie klas
.kriskras-abonnement van de Spoorwegen - bevond
zich geen gulden extra aan postzegels, zodat de be-
treffende ..winnaar" achter het net viste. Men denke
er dus goed aan. als men per briefkaart inzendt, om
genoeg postzegels bij te plakken. Trouwens, meer dan
een gulden mag ook. Graag zelfs.

Lezing NCVB
Voor de afdeling Vorden van de NCVB hield mevr.
Van Zanten uit Deventer een lezing met dia's over
geestelijk gehand i kapten. Deze gehand ikapten. ook
wel schaduwkinderen genoemd, worden in onze maat-
schappij dikwijls als minderwaardigen gezien. Door
hun handikap. ontstaan voor, tijdens of na de ge-
boorte, blijven deze kinderen geestelijk achter.
Voor de ouders is dit zeer moeilijk te aanvaarden. In
ons land zijn een kwart nd^)en gehand ikapten, welk
aantal jaarlijks toeneemt, ̂ r laatste 15 jaar is er veel
tot stand gekomen ten gunste van deze mensen. He-
laas hebben de kerken pas in 1962 ingezien dat ook
voor de kerk hier een taak^gt. Een gehandikapt kind
vraagt ontzettend veel li<flP en geduld en een spe-
ciaal gerichte opvoeding. Dit is in een gezin praktisch
onmogelijk. Dan zijn er de inrichtingen waar men be-
ter is ingesteld op verschillende facetten. Bovendien
staat een team artsen altijd gereed. Het opmerkelijke
van deze kinderen is dat ze een bijzondere gave bezit-
ten nl. hun blijheid. Ook de barmhartigheid jegens de
ander is dikwij ls groter dan bij gewone mensen, aldus
mevr. Van Zanten. Voorzitster mevr. Van Oei bracht
de spreekster dank voor haar uiteenzetting.

CHU ARP KVP
op één lijst
Naar ons werd medegedeeld zal 'bij de komende ge-
meenteraadsverkiezing te Vorden een samenwerking
ontstaan tussen de drie konfessionele partijen. De drie
kiesvereniging nl. van de Christelijk Historische Unie
de Katholieke Volks Partij en de Anti Revolutionaire
Partij zullen onder de naam Christelijk Demokratisch
Appel (CDA) op één lijst aan de verkiezing deelne-
men. De besluiten daarvoor zijn door de kiesvereni-
gingen goedgekeurd en na de verkiezing zal deze
groep één fraktie vormen.
Op dit moment hebben de afzonderlijke partijen een
zestal zetels in de raad. In het huidige stadium wordt
er gewerkt aan de samenstelling van een program van
aktie dat met de beginselverklaring het uitgangspunt
van de te voeren politiek zal zijn. Van de partijen
zullen naar evenredigheid kandidaten op de kandida-
tenlijst worden geplaatst.

Jaarvergadering
KPO
Na de opening werden pater Sutorius, mej. Hutten en
de heer Hint alsmede alle dames welkom geheten
door de voorzitster welke tevens van de gelegenheid
gebruikte leden en huisgenoten een voorspoedig 1974
te wensen ook voor wat de vereniging betreft.
Door mevr. Koers-Gerritsen werd het jaarverslag
voorgelezen waarna mevr. Garritsen-Nijenhuis het
financieel verslag voorlas welke een batig saldo ver-
toonde.
Bij de bestuursverkiezing werd mevr. Scholten-van
Deelen herkozen en mevr. v. d. Sligte-Oostelaar als
nieuw bestuurslid gekozen. Hierna nam de voorzitster
afscheid van mevr. Koers-Gerritsen en dankte haar
voor het vele werk voor de KPO verricht in de afge-
lopen zes jaren.
Na de pauze was het woord aan de heer Hink en mej.
Hutten die de avond verder verzorgden voor Her-
wonnen Levenskracht waarvan vroeger het werk uit-
sluitend gericht was op tbc -bestrijd ing en waarop men
nu is overgegaan op astmapatiënten. De inleiders ga-
ven een opsomming van al het werk van Herwonnen
Levenskracht waarbij ook dia's werden vertoond. Na
afloop werden zij door de voorzitster hiervoor har-
telijk dank gebract.

Boomchirurgie
doet in Vorden
uitstekend werk

Twee boomchirurgen, de gebroeders Copijn uit Groe-
nekan (Utrecht), zijn de laatste tijd druk bezig me( het
opereren van oude en zieke of voor de omgeving ge-
vaar opleverende bomen in de gemeenten Vorden en
Steenderen. ^É|
De gebroeders Copijn zr^rnier vorige week mee be-
gonnen. In Vorden zijn zij bezig met de restauratie
van een eik en twee paardekastanjes op het dorps-
plein. Deze drie bomen zijn zo'n twee eeuwen oud en
hun groei moei nodig wt^r worden gestimuleerd. De
rekonstruktie van het l^pspunt waar de oude eik

staat is van nadelige invloed op deze boom geweest.
In Steenderen moeten vijf bomen een operatie onder-
gaan. Te weten twee paardekastanjes bij het gemeen-
tehuis, twee beuken aan het Marktplein en een beuk
bij het kerkhof.
De operatie in Vorden kost de gemeente ongeveer
18.500 gulden. Zij heeft dit geld er echter graag voor
over, want de bomen in kwestie vormen al jaren een
welhaast onmisbaar element in het dorpsbeeld.
De operatie in Steenderen kost deze gemeente een
kleine 12.000 gulden.

\ fmwv
Voetbal

Het programma van de v.v. Vorden ziet er voor het
a.s. weekend als volgt uit. Afd. zaterdag: Vorden l —
Sp. Dieren l ; Vorden 2—Sp. Ambon 2; Sp. Ambon l
—Vorden 3. Afdeling zondag: Vorden l—GWVV 1;
Pax 2—Vorden 2; Vorden 3—Diepenheim 2; Hercu-
les 2—Vorden 4; Vorden 5—Warnsveldse Boys 4;
Socii 4—Vorden 6.

Volleybal
In de kopgroep van de dames Ie klas begint de span-
ning te stijgen nu Wilhelmina 2 op gelijke hoogte is
gekomen met Dash door een 3—O zege op V en K 1.
Zij hebben voor de 16 punten echter een wedstrijd
meer nodg gehad dan de Vordense dames die ditmaal
vrijaf hadden.
Bij de heren speelden ook Dash l en 2 niet, zodat zij
op de ranglijst ongeveer dezelfde plaatsen behielden.
Heren: Wik 2—Dash 3 3—0; Dash 4— Bruvoc 3 3—0.

Dammen
Voor de onderlinge damkompetitie van de damvereni-
gin«' DCV werden de volgende wedstrijden gespoeld:
Grefhorst-Abbink 1-1, Brummelman-Teerink 1-1. Br.n-
kerink-Baank 0-2, Heyink-De Bruyn 2-0, A. Graaskamp-
Klein Brinke 1-1, Beeftink-Oltvoort 1-1, Bimnk-R. Stok-
kink 0-2, Lammers-Steenbreker 2-0, Abbink-E. Stokkink
1-1, A. Teerink-Gosselink 1-1, Reuver-H. Graaskam]- ! - )
R. Gosselink-Huetink 1-1, van Oel-Klumpenhouwer 0-2

Middenstand
in de branding
Op uitnodiging van de Vordense Winkeliers Veren
en het KVO (Koninklijk Verbond van Or.dcirei,
sprak de heer Zwarts plv. sekretaris van het KVO in
Het Wapen van Vorden over het onderwerp 'Be Midden-
stand midden in de Branding, maar hoe kunnen wij toch
een veilige koers varen'.
De welbespraakte heer Zwarts had een aandachtig ge-

hoor vanuit de zaal. Er kwamen diverse vragen naar
voren o.a. van de heer De Jonge die vaak voor de mid-
denstand in de bres heeft gestaan en dit ook nu nog
doet. De kleine middenstand wordt nog steeds in een
hoek gedreven, denk maar eens aan het aantal onder-
nemers dat zeer veel uren moet maken, om zijn zaak
draaiende te houden!

De heer Zwarts wist op al deze vragen een goed ant-
woord te geven, hijvroegzich echter wel af of al deze
middenstanders dan ook achter het KVO gaan staan,
om iets te ondernemen.

De heer Remmers voorzitter van de afdeling Vorden
van het KVO dankte aan het slot de heer Zwarts voor
zijn zeer boeiende uiteenzetting en wenste dat velen
zich zullen aansluiten bij het KVO.

15-jarig bestaan Ned.

Touwtrekkers Bond
De touwtrekkers aangesloten bij de Nederlandse
Touwtrekkers Bond hebben zaterdagavond tijdens de
jaarlijkse feest- en propaganda-avond de kampioens-
ploegen uit de verschillende klassen van het seizoen
1973 letterlijk en f iguur l i jk in de bloemetjes gezet en
hen op waardige wijze gehuldigd. De feestavond
stond ditmaal echter in het teken van het 15-jarig be-
staan van de bond waartoe het bondsbestuur in zaal
Spiekerman in Meddo recipieerde.

Nadat de voorzitter de leden-verenigingen had be-
dankt voor hun goede inzet en steun in het afgelopen
seizoen kwam hij met de mededeling dat de heer
Pouw, burgemeester van Wehl, in het hoofdbestuur
de funktie van president te bekleden, wat voor de
NTB ongetwijfeld een grote stap vooruit is.

Hierna verschenen de kampioensploegen beurtelings
voor het voetlicht. In de 720 kg A-klasse Heure uit
Borculo; 720 kg B-klasse Eibergen; 720 kg C-klasse
Noordijk; 640 kg A-klasse Vorden; 640 kg B-klasse
Eibergen; 640 kg C-klase Bizons uit Beltrum; 560 kg
klasse Vorden; Jeugdklasse Ketels, Zieuwent.

Bondsvoorzitter Markink reikte de bekers persoonlijk
uit aan de leiders van de kampioensploegen terwijl de
teams uit 720 A, 640 A, 560 en Jeugdklasse behalve
de wisselbeker ook een persoonlijke herinneringsme-
dalje ontvingen. Elke ploeg werd met het meters-
lange versierde touw omhangen. De charmante Miss
Meddo en Miss Jonge Kracht overhandigden elk team
bloemen.

De TTV Heure mocht uit handen van de voorzitter
voor de eerste maal de te winnen Fair Play Cup in
ontvangst nemen. Deze ploeg was geselekteerd door
een speciale jury. De jeugd van Ketels werd tweede
en Houvast derde.



Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

'DE ROTONDE' vraagt:

flink en vriendelijk

meisje
of

jongeman
die ons de weekends wil helpen
in de bediening

WERKTIJDEN IN OVERLEG

PETIT-RESTAURANT

„De Rotonde"
ANWB bondsrestaurant N. H. A. v. Goethem
Kerkstraat - Vorden . Telefoon 05752-1519

Gevraagd:

metselaar

H. GrootRoessink
Hengeloseweg 7, Vorden. Tel. 1437

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Confectiebedrijf

AMMERS
Raadhuisstraat 18 Vorden

Verkoopt rechtstreeks
aan publiek
VOORDELIGE JAPONNEN

(met jasje) vanaf f 47f50
speciaal grote maten

OVERGOOIERS

t.m. maat 52 f 49,50

CORDUROY

1.50 breed, per meter f 14f50

GEWEVEN TERIENKA RUITEN

1.50 breed, per meter f 12,—

EFFEN TERLENKA

voor pantalons, per meter ... f 10f—

Geopend voorlopig elke dinsdag, en donderdag-
middag van 2-6 uur en vrijdagavond» van 7-9 uur

JEZUS CHRISTUS

hef antwoord op uw vragen !

Bezoekt de

evangelisatie samenkomst
op zaterdag 2 februari a.s. 's avonds
om 8 uur in het Jeugdcentrum

Met muziek en getuigenissen van jonge mensen
die teleurgesteld in drugs en sex in Jezus hun
Heiland en Verlosser vonden

Wij gaan door met onze radikale WINTEROPRUIMING!
Enorme koopjes in al onze afdelingen
o.a. JAPONNEN nu 110,- f20,- f39,50 f59,50

KINDERJURKJES f 5,- f 10,- f 12,50

Ook in onze afdeling

MEUBELEN EN WONINGTEXTIEL

stunt koopjes !

KINDERJASJES f 19,80 f 39,50 f 49,50 T.m. zaterdag 26 januari 10 procent korting op

Werkkleding - Huishoudtextiel - Korsetterie - Lingerie

Op onze WINTERSTOFFEN 10-25 procent korting Ondergoed - Herenmodes

Modemagazijn TEUNISSEN Ruurio

ALLE SOORTEN DRUKWERK

Briefpapieren

Toegangs bewijzen
Loonstaten
Raambiljetten
Rekeningen
Orderbloks

Enveloppen
Prijslijsten
Convocaties, ens.%n

Alsmede alle
familiedrukwerken

Drukkerij Weevers b.v.
Drukkerij-Uitgeverij Nieuwstad 12 • Vorden - Tel. 1404

H u dor a rolschaatsen

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat Vorden

Zoekf u brood

waarin geen vetten worden verwerkt?

Dus zuiver brood, gebakken v
t;irw:\ v /n i e r , gist en wat zout?

T BROOD U i :

biologisch dynamisch
volkorenbrood

van de \
tarwekorrels, verbouwd oy
bio'o£isohe boerderij in Z e e w i n d

Haal <Uvo s ' u v i . - i l i l r n b i j :

A. G. Schurink
Burg. Gal l r<-s t r ; i : i . t 46 - Vorden . Telefoon 1877

ZONDAGMIDDAG A.S.

Kompetitiewedstrijd

VORDEN l -

GWVV 1

Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

wclto
Hebt u onze prachtige

Welkoop - Tuingids
al ontvangen en de bestellijst

ingevuld?

Zo niet, dan vlug een halen want:
bestellijst inleveren voor 15 februari geeft
recht op

15 PROCENT KORTING

op alle groente- en bloemzaden.

V.LC. De Graafschap
Afdeling Welkoop

Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurio: Stationsstraat 12 - Vorden: Stationsweg 20

"GAMOG" weet alles over gas
En helpt u ook graag.

Makkelijk dat „GAMOG" een infor-
matiecentrum heeft, waar u altijd aan
kunt kloppen met uw gas-problemen.
„GAMOG" bezit de vakkennis en de
ervaring om u afdoende te helpen.
Bijvoorbeeld wanneer u van een gas-
kachel over wenst te gaan op centrale
verwarming.
Bel „GAMOG" maar, dan komt het voor
elkaar.

Wat wilt u weten ?
In ons uitgebreid informatiecentrum ziet
u veel op het gebied van A
aardgas en gashaarden /A
en heteluchtverwarming.
U bent van harte welkom.

"GAMOG" verhuurt ook
Bij „GAMOG" kunt u keukengeisers,
badgeisers en gasboilers huren.
U hoort ook van ons welke prestatie die
apparaten leveren en wat het u kost.
Desgewenst geven we u een
demonstratie.

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


