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Grote karnavalsoptocht
houdt Vordenaren bezig

(Van onze kornavalsmedewerker)

Zo'n half jaar geleden begon het bestuur van De
Deurdreajers met de diverse voorbereidingen waarvan
al enkele festiviteiten achter de rug zijn. Uit de aan-
pak en de goede afloop hiervan kan gekonkludeerd
worden dat De Deurdreajers met zijn 16 jaar toe is
aan een „ni'je bokse" in de vorm van een karnavals-
optocht. Wij hadden hierover een gesprek met de
voorzitter van De Deurdreajers, Bert Smeets.

Op de vraag waarom juist dit jaar met een karnavals-
optodht is gestart antwoordde de heer Smeets dat dit
niet met een bepaald doel is gedaan. „Wij hadden te-
voren geen jaar in gedachten, maar wel hebben we ge-
tracht elk jaar het enthousiasme groter te maken
waardoor we de vinger aan de pols hielden. Bij de
voorbereidingen is ons gebleken dat de animo nu wel
zo groot is dat het verantwoord is een behoorlijk be-
drag uit te trekken om met een karnavalsoptocht te
starten.

De heer Smeets gaf ons een overzicht van deze voor-
bereidingen en gevoerde besprekingen waaruit bleek
dat er door een toch wel beperkte groep enorm veel
werk verzet moet worden. Dit bracht ons op de vraag
waarom De Deurdreajers eigenlijk zoveel hooi op de
vork nemen. „U moet begrijpen dat onze vereniging
een naam hoog te houden heeft op het terrein van
het karnaval in zijn geheel. Het is ons steeds gelukt
om de festiviteiten tot een goed einde te brengen,
maar dat heeft ons jaren van experimenteren gekost
en daar zijn wij nog mee bezig. Om deze vraag goed
en duidelijk te beantwoorden, zult u een beetje achter-
grondinformatie nodig hebben. Het is namelijk zo dat
De Deurdreajers hun residentie hebben in Kranen-
burg. Daar is de vereniging ook groot geworden en
heeft het populariteit verkregen. Als bestuur zijn we
nu aangeland in een beleidsfase waarin we dit sukses
kunnen kontinueren door ons alleen maar bezig te
houden in Kranenburg óf om de bekende naam op
passende karnavalistische wijze óók uit te dragen naar
Vorden. Dit laatste is voor het bestuur indertijd een
ingrijpende beslissing geweest. Het is ons gelukt om
voor drie jaar terug voor het eerst een bezoek te bren-
gen aan B&W in het gemeentehuis. Dit is een mijlpaal
in de historie van onze vereniging want hieromheen
hebben we stukje voor 'beetje het programma uitge-
bouwd. U ziet dus dat deze optocht niet van vandaag

op morgen van de grond is gekomen en dat we ook
organisatorisch terdege voorbereid waren.

Uit dit antwoord lijkt ons dat deze optocht een rede-
lijke kans van slagen heeft, maar voor een karnavals-
optocht zult u deelnemers moeten vinden die normaal
niets met karnaval hebben uit te staan. Hoe is u dat
gelukt'? „Zoals ik daarnet al zei, hebben we elk jaar
getracht meer mensen te interesseren voor het karna-
val en ook steeds meer mensen uit Vorden hierin te
betrekken, zonder echter het karakter van het Kra-
nenburgs feest aan te tasten. Dat is ons gelukt, waar-
door we een zekere achterban hebben welke is uitge-
smeerd over een groot deel van de gemeente Vorden.
Een ander belangrijk punt in het enthousiast maken
van verenigingen e.d. is indirekt het beleid van B&W
t.a.v. onze vereniging geweest. Doordat het kollege
ons als vereniging ontvangt in het gemeentehuis is het
mogelijk hieraan een uitbouw te geven in de vorm
van een karnavalsoptocht. Hierdoor is het voor de
deelnemers ook aantrekkelijker want zij zijn verzekerd
dat alles wordt gedaan om er een goed voorbereide
optocht van te maken waardoor zij zich optimaal kun-
nen presenteren. Dat dit voor hen een heel andere ma-
terie is, vind ik niet zo bezwaarlijk, want het grootste
deel van Nederland weet wel wat karnaval betekent
en daarop maakt Vorden beslist geen uitzondering.

Als reaktie op dit antwoord mogen wij stellen dat dit
kompliment van de heer Smeets aan B&W grote mo-
gelijkheden biedt op het gebied van aktiverende pre-
sentatie van de Vordense verenigingen. Dit samenspel
kan zeker nog uitgebreid worden hetgeen de Vordense
gemeenschap alleen maar ten goede komt. Terug naar
de heer Smeets met de vraag 'hoe de Vordense inwo-
ners welke niet op de een of andere wijze betrokken
zijn bij het karnaval, zullen reageren op deze optocht
en op het karnaval in zijn aeheel.

„Om met het laatste te Ö^Pmen, het is toch dacht ik
zo dat in heel Nederland de karnavalsschlagers be-
luisterd worden, er komen programma's via de tele-
visie, radio enz. kortom men krijgt een beeld van het
karnaval in zijn geheel. Dit is echter niet het echte
karnaval. Het echte karma^I wordt per plaats anders
gevierd. Het is geënt op^Bklelijke gebruiken en uit-
monstering maar het karakter wordt gekregen door
de inwoners zelf en daarom is het ook hun feest. Men-
sen uit Vorden die niets met karnaval te maken heb-
ben, kunnen door een goede presentatie van de plaat-
selijke karnavalsvereniging echter wel het eigen ka-

rakter terugvinden en dat geeft toch weer een bepaal-
de binding met alles wat er georganiseerd wordt, of
dat nu karnaval is of bv. de Avond vierdaagse. Het
eerste deel van de vraag sluit hierop aan nl. dat de
betrokkenheid met het plaatselijk gebeuren ook tij-
dens de optocht zal blijken. Wij hebben dit als ver-
eniging echter niet aan het toeval overgelaten, maar
hebben getracht door medewerking van de plaatselijke
verenigingen dié aandacht voor deze optocht te krij-
gen welke het, dacht ik, toch wel verdiend. Anderzijds
is uiteraard van belang wat er getoond wordt en wat
dat betreft mogen we gerust stellen dat De Deurdrea-
jers een groot vertrouwen hebben in de Vordense ver-
enigingen dat zij zich op die wijze presenteren dat het
plaatselijke karakter wat ik daarnet aanhaalde, dub-
bel en dwars tot uiting komt."

Dat is de heer Smeets ten voeten uit. En we moeten
zeggen dat De Deurdreajers hem wel na aan het hart
moet liggen. Vorden kan door deze karnavalsoptocht
ook in de karnavalstijd een trekpleister worden. En
als we dat zo eens bekijken is dat in goede handen bij
De Deurdreajers. Reden temeer om als uitgeefster van
dit blad een wisselbeker beschikbaar te stellen in de
veronderstelling dat zo'n optocht elk jaar terug dient
te komen.

WELK MEISJE
of jonge mevr. met enige kantoorervaring voelt
iets voor een afwisselende baan op een landelijk
gehuisvest klein reklame-adviesbureau ? Het werk
bestaat uit van alles en nog wat: brieven typen,
administratie, telefoon en bij gebleken geschikt-
heid en de nodige inwerktijd ook eenvoudig gra-
fisch werk. Ons kantoor is gelegen in de buurt-
schap Kranenburg. Indiensttreding: in de loop
van dit voorjaar in overleg met onze huidige
rechterhand, die gaat trouwen.

Bel eens voor informatie: Bureau Promotions
telefoon 05752-6807

SOL A .
Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841 .
Openstelling gemeentehuis:
maandag t\m vrijdagochtend van 8.00-12.30 uur
en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
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 vervolgen wij opnieuw de serie
„techniek/achtergronden van de gemeentebegro-
ting", nu de voorlaatste aflevering.

DE TECHNIEK/ACHTERGROND
VAN DE GEMEENTEBEGROTING
Tot aan dit artikel hebben wij het leven van de
jongste telg in 'het gezin „N" gevolgd tot aan de
tijd van zijn jeugd, waarin hij studeerde, aan
sport deed en in blakende gezondheid aan aller-
lei evenementen van ontspanning deelneemt.
Geen mens ontkomt in zijn leven echter aan
ziekte en ongemak en in deze omstandigheden
treedt de overheid als een uitkomst brengende
instantie op.
Het hoofdstuk „sociale zorg" is thans een be-
langrijk hoofdstuk op de begroting van het rijk
en van de gemeenten, maar het zal u bekend
zijn, dat dit in vroegere jaren niet het geval was.
Tn de loop van het vorig jaar is onder deze ru-
briek een uiteenzetting gegeven over de verschil-
lende soorten van 'bijstandverlening; als wij het
nu zullen hebben over de kosten van de sociale
zorg op de begroting van de gemeente, dan
gaan wij ons niet in onderdelen verdiepen, maar
bepalen wij ons tot het systeem van de finan-
ciering.
Zoals gezegd: de sociale zorg heeft pas in de
laatste jaren, beginnend vanaf de ti jd na de be-
vrijding een hoge vlucht genomen. Vroeger (en
dat is in deze artikelenreeks 150 jaar geleden)
was er op de begroting van de gemeente nauwe-
lijks iets over „armenzorg" te bespeuren. Of
het mocht dan zijn de post voor het salaris van

de „chirurgijn" van Spanckeren, die op 12 au-
gustus 1789 als gemeentegeneesheer was aange-
steld en daarvoor ƒ 85.— per jaar ontving. Cla-
ra Harbach was in die tijd vroedvrouw, met een
jaarwedde van ƒ 75,—. Er was in het jaar 1823
maar één onderstand post en dat was ƒ 2.25
voor reiskostenvergoeding voor een „zieke ar-
me". De ondersteuning van armlastigen was in
die tijden een zaak van de kerkgenootschappen;
bij ziekte en andere zorgelijke omstandigheden
was de buurtenplicht de enige uitkomst.
In de begroting van het jaar 1974 staat ver-
meld, dat de sociale zorg voor de gemeente een
tekort oplevert van ongeveer ƒ 240.000,—; hier
staat echter tegenover, dat de gemeente Vorden
in dit bedrag, dat niet aan het ministerie van
Sociale Zaken in rekening kan worden gebracht
een bijdrage uit het gemeentefonds krijgt, groot
ongeveer ƒ 115.000.—. Tn werkelijkheid geeft
de gemeente Vorden een bedrag van meer dan
één miljoen uit voor de sociale zorg. In onder-
delen (om maar enkele te noemen):
voor de gewone bijstand ƒ 160.000,—
pensionkosten bejaardencentra ƒ 450.000,—
idem in andere tehuizen (niet
zijnde verpleeginrichtingen) ƒ 95.000,—
verpleging in ziekenhuizen, sana-
toria en andere verpleeg-
inrichtingen ƒ 55.000,—
En dan geeft de gemeente nog ƒ 200.000,— uit
aan werkloosheidsuitkeringen, subsidiën gezins-
zorg, bijdragen aan geandikapten e.d. Tn enkele
gevallen krijgt de gemeente het volledige bedrag
der uitgaven weer van het rijk terug, meestal
echter 90 procent, zodat het tiende gedeelte toch
nog altijd voor rekening van de gemeente blijf t .
Vandaar dan ook dat gekonstateerde tekorten
(de salarissen van personeel en de administra-
tiekosten blijven geheel ten laste van de gemeen-
te).
Wij hopen nu maar, dat ons „gezin N" in haar
leven liefst in het geheel niet van de overheids-
hulp gebruik behoeft te maken. Eenmaal komt
echter het ogenblik, dat de gemeente aan iedere
ingezetene iets ten koste legt. Tot de taak van
de gemeente behoort immers de aanleg en het
onderhoud van begraafplaatsen en de zorg voor
de teraardebestelling. Een totale uitgaaf in 1974
van ƒ 40.000,—, waarin begrepen de salariskos-
ten van de grafdelver. Rente en aflossing is on-
der deze post niet verantwoord, omdat ten aan-
zien van de algemene begraafplaats geen leen-
schuld bestaat. Op zichzelf brengt de begraaf-
plaats voor de gemeente geen problemen met
zich mede. Dat was 150 jaar geleden wel anders.

Toen werd nog in het dorp bij (en in de kerk)
begraven. Uit de oude stukken blijkt, dat men
met het kerkhof (toen nog in de ware betekenis)
nogal inzat. Wij weten uit een voorgaand arti-
kel, dat men in dit tijd ook al begon te denken
aan de aanleg van de weg naar Ruurlo. De ge-
meenteraad vergaderde hierover en kwam tot de
konklusie dat de begraafplaats bekrompen was.
Letterlijk wordt er in de raadsnotulen geschre-
ven: „door het gevaar van buitengewone sterfte
door aanstekende ziektens de verlegenheid
censlags tot het hoogste punt zou komen te stij-
gen". Toch duurde het nog tot het jaar 1830,
dat men tot de aanleg van de algemene begraaf-
plaats op de plaats waar deze zich thans bevindt
kon overgaan.
Het gemeentebestuur van toen heeft daarmede
veel te doen gehad, want veel van het geschre-
vene in het oud-archief dezer gemeente handelt
hierover. Niets werd aan het toeval overgelaten.
Er moest ook nog een opschrift bij de begraaf-
plaats komen en wie, zo dacht de toenmalige
burgemeester, kon beter iets daarvoor opstellen,
dan de dichter Staring van de Wildenborch.
Op 13 jul i 1830 schrijft de heer A. C. W. Sta-
ring terug over het verzoek om spreuken voor
invull ing van de nissen achter de doodgravers-
woning. „Te kort", schr i j f t de dichter, „kunnen
naar mijn gevoel dergelijke spreuken niet zijn"
en voegt daarbij een tekening met de spreuken,
die men nu nog aan de binnenkant van de hek-
ken van de begraafplaats kan lezen: uit nacht
rijst morgenrood - het leven uit de dood.
Zo treffen wij op de algemene begraafplaats op
het oude gedeelte oude opschriften aan uit de
tijd van de oudste begravingen, niet echter voor
Albert Heuvink (geboren 8 april 1795); voor
hem is het „memento mori" niet op de begraaf-
plaats te vinden; alleen in het oud-archief,
waarin vermeld staat, dat genoemde Heuvink
„als matroos 3e kl. op 5 februari 1831 bij uit-
barsting van 's Koning Kannonneerboot nr. 2
voor Antwerpen met de Luitenant ter Zee als
commandant J. C. van Speyk is omgekomen".
Met deze herinnering aan de heldendood van
een Vordense ingezetene uit vroegere tijden be-
sluiten wij het verslag over de jaarlijkse kosten
van de gemeente Vorden bezien in het licht van
het wonen en werken van een doorsnee gezin.
In begrotingstaai noemt men dit onderdeel van
de begroting: de gewone dienst. Een tweede ge-
deelte van de begroting heet: kapitaaldienst.
Op deze laatste dienst zullen wij ingaan in de
volgende (en laatste) uiteenzetting over de tech-
niek/achtergronden van de gemeentebegroting.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

u ^^^^^^^^HBPB

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. G. O. N. Veenhuis 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 Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

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
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging dagelijks van 9-
9.30 uur in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vorden
telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

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

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

BURGERLIJKE..
STAND V

GEBOREN: geen. ONDERTROUWD: geen
GEHUWD: W .S. Bolt en W. H. M. Kettelerij; J. H.
Plekkenpol en H. G. Zweverink.
OVERLEDEN: J. Eskes, 85 jaar, weduwnaar, van A.
Asselman; H. den Engelse, 68 jaar, weduwe van K.
Pluister.
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Topper van de week

HERO
ERWTENSOEP

literblik van 218 voor

Topper van de week

DOPERWTEN
FIJN

literblik voor

^/lees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 stuks

Hamburgers
3 stuks

Roomsnitzels
3 stuks

Hachevlees
300 gram

Fijne verse worst
500 gram

VOOR EEN HEERLIJKE ERWTENSOEP:

Bovenbeen of Hips
500 gram

Varkenspootjes
3 stuks

Runderstoof lappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Fijne vleeswaren
150 gram GEBRADEN GEHAKT
100 gram GEKOOKTE LEVER
150 gram HAM nu

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST
150 gram SNIJWORST

Topper van de week

HEERLIJK
APPELGEBAK

van 179 voor

Topper van de week

KERSEN-
BONBONS

doos a 560 gram van 595 voor

groente er» f ruit

Malse sla
2 kroppen voor

Pracht bloemkool
per stuk

Hagelwitte champignons
250 gram

Heerlijke Jaf f a sinaasappelen
vol sap, per net

Citroenen
4 stuks

Moesgoudreinetten
2 kg

Panklare rode kool
500 gram

UIT ONZB ZOETE HOEK

Enkhuizer mergpijpjes
van 125 voor -^P

Chocolino's
(heerlijke chocolade koeken) per pak

Abrikozen of aardbeien pencee's
pak a 6 stuks voor

Rozemarijntjes
pak a 4 stuks voor

Franse cognac
'Joseph Guy'

Legner jonge jenever
liter.

1395 UIT ONZE
895 SLIJTERIJ

Sherry

Zoete Spaanse wijn
per fles

495

295
PCD ROODMERK KOFFIE
500 gram
MOSELBLUMCHEN WIJN
koel serveren, van 348 voor

ADEL ROSA WIJN
(met jonge jenever) per fles

JUS D'ORANGE
grote fles voor

KARVAN CEVITAM
per fles deze week

PILSENER BIER
krat a 24 pijpjes voor

COLA GLAZEN
doos a 6 stuks van 234 voor

298Voor de schoonmaak !
SPUITBUS PELI HOOGGLANS

Hierbij GRATIS
1 flesje PELI TEAKOLIE

DIVERSE GEUREN TOLET AIR
spuitbus nu voor

REXONA DEODORANTZEEP
groot tablet van 126 voor

ARDITA LUIERS
pak a 15 stuks 150 Elke 2e pak

PALMOLIVE SHAMPOO
flakon van 277 voor

ROBIJN WASVERZACHTER
flakon van 248 voor

ANANAS
literblik nu voor

HERO ROZEBOTTELJAM
pot van 178 voor

KG KOFFIE SNELFILTER
500 gram van 422 voor

KNAKWORSTEN
jampot a 8 stuks voor

PRACHTIGE SNACKSCHALEN
voor slechts

Gaar in het pak BRINTA
pak van 102 voor

EDELWEISS CHOCOLADE ASSORTI
bakje a 150 gram

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Met vreugde en dankbaar-
heid aan God geven we
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje
HENRY

H. W. Ligtenbarg
W. Ligtenbarg-Wesselink
Gerry

Vorden, 31 januari 1974
Be r. van Hackfortweg 60

Bij deze betuigen wij onze
hartelijke dank voor de vele
felicitaties, bloemen en
kadoos die wij ter gelegen-
heid van ons 40-jarig
huwelijksfeest mochten
ontvangen

D. PardiJH
T. Pardijs-Wuestenenk

Vierakker, februari 1974
Beckenstraat l

Te koop nuchter rb. vaars-
kalf bij E. J. Gotink
Maalderinkweg 8 Vorden

Te koop voor of achter.
vierdel van een rb. schot
B. Verkerk
Overweg 17 Vorden

RESTANTEN BEHANG
De hele maand februari
Ook voor het aparte wandje
Vanaf f 2,50 per rol

Het gewone
vanaf f l,- per rol

Natuurlijk bij:
Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Meester schilder N.N.S
Ruurloseweg 35 - Vorden
Tel. 05752-1523

Te koop Sparta dames
bromfiets (groen) in prima
staat met gratis l jaar
verzekering
Prins Bernhardweg 8

Verloren op de Almenseweg
richting Vorden vanaf café
Lettink of 't Wiemelink of
Zutphenseweg: een gouden
armband (chinees goud)
met 5 edelstenen (4 groene
en l paars) Svp terug
bezorgen Fam. Ringlever
Zutphenseweg 85 Vorden

Kijkt u nog eens op de
agenda in het Contact
Juist: 2 maart Vorden s
Toneel geeft haar jaarlijkse
uitvoering !

NWWWVWWV^^

MARTIN JANSEN
en
JOSÉ WAENINK

verheugen zich, mede namens hun ouders, u
te kunnen mededelen, dat zij gaan trouwen
op woensdag 13 februari 1974 om 10.00 uur
ten gemeentehuize te Hengelo Gld, waarna
om 10.30 uur in de St Willibroduskerk te
Hengelo tijdens de Eucharistieviering hun
huwelijk zal worden ingezegend

Februari 1974
Vorden, Burg. Galléestraat 42
Hengelo Gld, Spalstraat 3

Toekomstig adres: Dorpsstraat 16, Vorden

H- ' ^
Dag-adres: zaal Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Kranenburg-Vorden
Receptie van 14.00 tot 16.00 uur

YOOR

Wapen- en Sporthandel

Maitens
sleede doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Meisje 15 jaar zoekt
vakantiewerk in winkel of
huishouding met kinderen
Tel. 05753-1548

U komt toch ook op 2 mrt.
naar het Jeugdcentrum,
want daar geeft het
Vordens Toneel
oen uitvoering !

Vordens Toneel nam
afscheid van het Nuts-
gebouw met een uitvoering
maar komt terug in het
Jeugdcentrum ook weer
met een uitvoering

De hele maand februari
Restanten behang
vanaf f l,- per rol

Natuurlijk bij:
Schildersbedrijf

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

Vordens Toneel
staat weer garant voor een
geslaagde toneelavond
op 2 maart

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

Te koop Simca 1000 GLS
type 1972 km stand 30.000
Te bevragen: Nieuwstad 89
Telefoon 05752-1925

Te huur aangeboden in
woning aan de Almenseweg
2 zit-slaapkamers of l zit-
en l slaapkamer; in beide
gevallen met gebruik van
keuken en douche
Brieven onder nr 45-1
buro Contact

Heden overleed zacht en kalm onze lieve zorg-
zame vader, behuwdvader en grootvader

J A N E S K E S
weduwnaar van Antonia Asselman

in de gezegende ouderdom van 85 jaar.

Vorden: D. ESKES
Z. M. ESKES-KLEIN IKKINK

Lochem: A. ESKES
GEZ. ESKES-LUEKS

Lochem: F. ESKES
J. ESKES-WENTINK

en kleinkinderen

Vorden, 2 februari 1974

„De Hoeve", Zutphenseweg 109

De begrafenis heeft plaats gevonden op woensdag
6 februari op de Algemene Begraafplaats Vorden

Heden is van ons heengegaan onze geliefde broer
en zwager

JAN ESKES
weduwnaar van Antonia Asselman

in de ouderdom van 85 jaar.

Vorden:
F. Bargeman-Eskes
A. Eskes-Pas

Vorden, 2 februari 1974

Voor al uw

voetbal-artikelen
WAPEN- EN SPORTHANDEL

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

Mais
poten en spuiten

Gaarne spoedige opgave, dan bent u
zeker van Ie soort pootmais!

OOK VOOR
GRASLAND INZAAIEN

Beleefd aanbevelend,

B. Seesink
Het Hoge 7 - Vorden - Telefoon 1572

GEMEENTE VORDEN
Yoorbereidingsbesluit
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat
de Raad dezer gemeente in zijn openbare verga-
dering van 29 januari 1974 heeft besloten dat be-
treffende de percelen:

A. Baakseweg (de 'Oldenkamp'),
B. Kostedeweg 4, Onsteinseweg 7, Larenseweg 4

en
C. Lekkebekje nabij het Schapenmeer,
een herziening van het Bestemmingsplan Buiten.
gebied 1970 wordt voorbereid.
Het besluit houdt verband met de restauratie van:
A. een boerderij,
B. de verbouw van boerderijen tot burgerwoning

en
C. de bouw van een transformatorhuisje
Het voorbereidingsbesluit - dat in werking treedt
op 2 februari 1974 - alsmede de betreffende (si-
tuatie-) tekeningen, liggen vanaf 4 februari 1974
voor een ieder ter gemeentesekretarie ter inzage

Vorden, 30 januari 1974

de Burgemeester
A. E. van Arkel

voormoowd,

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders brengen ter open-
bare kennis dat zij voornemens zijn, met inacht-
neming van artikel 19 van de wet op de Ruim-
telijke Ordening, aan de volgende heren|maat-
schappij vrijstelling te verlenen van de betref,
fende bepalingen van het bestemmingsplan
Buitengebied 1970:

A. aan de heer A. H. A. Bevers, Kon. Julianalaan
3 te Zutphen, voor de restauratie van de voor.
malige boerderij 'Oldenkamp' aan de Baakseweg;
B. aan de heren H. Nijenhuis, Onsteinseweg 7,

A. H. Kettelerij, Kostedeweg 4 en
G. J. Voskamp, Larenseweg 4,
alhier,

voor de verbouw van de op hun perceel aanwe-
zige boerderij tot burgerwoning;
C. aan de PGEM te Arnhem, voor de bouw van
een transformato/huisje aan het Lekkebekje nabij
het Schapenmeer.

De betreffende bouw- en situatietekeningen lig-
gen vanaf 4-2-1974 t.m. 18-2-1974 voor een ieder
ter gemeentesekretarie ter inzage: gedurende de-
ze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk
bezwaren tegen gemeld voornemen indienen bij
Burgemeester en Wethouders

Vorden, 30 januari 1974

Burgemeester en Wethouders van Vorden,
de burgemeester,
A. E. van Arkel

de sekretaris,
J. Drijfhout

SPECIALE AANBIEDING

werkschoenen
in leer met sterke rubberzooi

maten 40 t.m. 46 nu slechts

f24,90

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Voor uw cruforij/essen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

YORDEN
J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook btj:
G. J. Buunk instruktenr, tel. 1965
Autobedryf A. G. ïragter, tel. 1256

Radio en TV
ZOWEL IN KLEUR ALS ZWART-WIT

Kleuren TV v.a. f 1718,-
FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56 - Zutphen - Tel. 05750-13813 Vooraan in service . Vooraan in techniek

THUISWERK
Wij hebben thuiswerk voor enkele

gepensioneerde
mannen
Telefonische inlichtingen:

Nedac B.V.
Nieuwstad 2 Vorden

Afd. Personeelszaken - Tel. 05752-1773

aan
i maart

Haalüw
bromfietsplaatje
bij de
Rabobank.

Het nieuwe bromfïetsjaar begint 1 maart
1974. U denkt er toch aan! Dan hebt U
weer het nieuwe bromfietsplaatje nodig.
W.A.- CASCO- BRAND /DIEFSTAL.
Stap even binnen bij de Rabobank voor
zekerheid en goed advies. Vlak bij U in de
buurt. Het is zekerder en snel in orde.

Rabobank
zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken

Groene
Afdeling Vorden

Betaling kontributie
1974 ad f 17,50

Wij verzoeken u vriendelijk bovengenoemd bedrag vóór
l maart a.s. over te maken op één van onderstaande
rekeningen

Na deze datum zal u een kwitantie worden aangeboden,
verhoogd met f l,- administratie- en inkassokosten

De kontributie kan op de volgende manieren worden voldaan:

'GROENE KRUIS' — Afdeling Vorden

Per giro nr 84 79 03 Per Rabobank - Vorden nr 3664.04.962

Het bestuur



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

Kassakoopje PARIJSE WAFELS nu slechts f 0,98

Op woensdag 13 februari zijn wij in verband met ons
huwelijk de gehele dag gesloten
Om u in de feestvreugde te laten delen, hebben wij voor
dinsdag 12 februari een speciale aanbieding !

500 gram GEHAKT geen f 2,50 maar slechts . . . f 1,98

1000 gr. GEHAKT geen f 5,- doch voor de knalprijs van f 3,50

150 gram Heerlijke GEKOOKTE HAM . . . f 0,98

* UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Friko volvette kaas
iets belegen, 500 gram voor .................................

Magere melk
liter voor .......................................................

Vanille vla

VLEES vers van het mes
u/f onze keurslagerij

KEURSIAGER
'n goeiè slager

Mag. malse riblappen L c OQ
500 gram f VjVO

Doorr. runderlappen L n AQ
500 gram ™|™W

f 4,98Varkenslappen
MAGER 500 gram

Sukade lappen
500 gram

Dunne lende
500 gram

Paprika snitzeis
3 stuks

Roomsnitzels
3 stuks

4 6,48
f 2,10
f 2,10

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram HAMWORST

150 gram KATENSPEK iets aparts ....

250 gram ECHTE HAUSMACHER ....

Een hele droge METWORST

109
139
165
225

liter van 1 18 voor

Slagroom
liter van 156 voor

f2,98
f 0,55
f 1,05
f 1,39

Groente en fruit dagelijks
Sinaasappels Salustiana 2 kg .
Golden Delicious 2 kg . . .
Andijvie 500 gram
Citroenen 3 stuks
Kogelharde spruiten 1 kg . .
Groente en fr^feklame geldig f.m. zaterdag

Maandag:

Uien 1 frg

DIEPVrtlES
Iglo vissticks 10 stuks van 265 voor.
Zak patat è 1 kg van 210 voor . .
Bami schijven 4 stuks van 125 voor .

vers
f 1,89
f 1,38
f 0,68
f 0,68
f 1,18

f 0,88

f2,25
f 1,59
f 1,15

UIT ONZE BROODBOETIEK
VRUCHTENSCHNITTE ROYAL
heerlijk vrüchtengebak van 300 voor

APPELCARREES
4 stuks van 208 voor

ROGGE ROZIJNENBROOD
voor slechts

Naast onze grote sortering King Corn brood

steeds vers brood v. Van Groningen

EEN BOSJE FRESIA's met takje groen f 1,98
PEDRO DE RA VELA MONTILLA
per fles f 3,25 6 fles voor

VIVO JUS D'ORANGE
0.6 liter
HERO CERISE
liter van 148 voor

RAAK UP
liter
CALVE FRITESSAUS
0.65 liter

VIVO CHOC.HAGEL PUUR
500 gram
VIVO CHOC.HAGEL MELK
500 gram

VENCO DROP
gesorteerd, familiezak

OUDE WIJVENKOEK
'Klinkhamer'

KNORR VLEESJUS
2 zak
Reuze tubes COLGATE TANDPASTA
2 tubes van 435 voor

TOLET WC REINIGER
van 169 nu
DAMESVERBAND
'Vivo'

ROBIJN WASVERZACHTER
van 248 nu 229 Bij ons
VIVO HALFVOLLE KOFFIEMELK
ï/2 liter van 93 voor

VIVO MACARONI
normaal of snelkokend 500 gram

GEVULDE ERWTENSOEP
'Unox'

OLBA ROOKWORST
225 gram
VERSE CAPUCIJNERS
'Vivo'

PRINCE FOURRE VANILLE
van 124 voor
PRINCE FOURRE CHOC.
van 124 voor

ENKHUIZER CUPCAKES
6 stuks
VIVO MARIE BISKWIE
2 rol

TUNIS SPRITS
Van Welzen

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 11 febr. '74
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School voor alge-
meen vormend
biologisch en
agrarisch onder-
wijs bestaat 25 jaar

Woensdagmiddag 13 februari zal het bestuur van de
vereniging tot bevordering van het land-, tuinbouw-
en huishoudonderwijs (beter bekend als de vroegere
lagere landbouwschool) in 't Wapen van Vorden reci-
piëren ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de
school.

Toch wel een opmerkelijk feit wanneer men bedenkt
dat er de laatste jaren tal van landbouwscholen in ons
land van het tapijt zijn verdwenen. De school in Vor-
den telt momenteel ca 100 leerlingen, waarvan 9 meis-
jes, zo vertelde ons het hoofd van de school de heer
G. J. Bannink. De leerlingen komen, om bv. een greep
te doen, behalve uit Vorden uit Lochem, Ruurlo,
Keyenburg, Gorssel, Voorst, Oeken, Brummen enz.
De school is destijds opgericht op initiatief van de
plaatselijke afdelingen van de GMvL en de CBTB.
De juiste datum van oprichting was 7 juni 1948. Het
eerste bestuur dat gevormd werd, bestond uit A. J.
Lenselink voorzitter; W. H. Ruiterkamp; J. B. Weus-
tenenk; Th. Nijenhuis; Z. Regelink en A. G. Men-
nink. Laatstgenoemde heeft sinds de oprichting zit-

ting in het bestuur en bekleedt momenteel de funktie
van voorzitter.
Op 10 februari 1949 ging men officieel met de land-
bouwschool van start. Tn de oude muloschool aan de
Smidsstraat werden de 31 leerlingen met het toenma-
lige hoofd G. J. van Roekei ondergebracht. Het stre-
ven van het bestuur was vanzelfsprekend om zo gauw
mogelijk tot een „eigen" school te komen. Dankzij
een intense samenwerking tussen bestuur, de land-
bouwkonsulent, het ministerie van Landbouw en Vis-
serij en niet te vergeten het gemeentebestuur, was het
op l sptember 1952 zover dat de nieuwe landbouw-
school aan de Hengeloseweg in gebruik kon worden
genomen. Dit ging met grote feestelijkheden gepaard.
Men prees zich gelukkig dat er ook een lokaal was
voor landbouwwerktuigen, in dit tijd een unikum.
In 1965 (intussen was de heer H. W. Ellenkamp als
vaste leerkracht aangesteld) werd de heer Van Roekei
in Doetinchem benoemd. Hij werd opgevolgd door de
heer G. J. Bannink, voordien hoofd van de lagere
landbouwschool in Nijverdal en tot op heden nog
steeds hoofd van de school. Een jaar na de benoe-

ming van de heer Bannink werden de vakken hand-
vaardigheid en gymnastiek aan het lesrooster toege-
voegd.
Wanneer men momenteel het lesrooster bekijkt dan
treft men een grote verscheidenheid van vakken. We-
kelijks worden 79 lesuren (verdeeld over de vier klas-
sen) uitgetrokken voor het algemeen vormend onder-
wijs. Deze vakken zijn o.a. Nederlandse taal, Engels,
wiskunde, aardrijkskunde, maatschappijleer, biologie,
handvaardigheid enz. Daarnaast worden wekelijks
35 lesuren uitgetrokken voor de algemene vakkennis
bv. milieukennis, beheer van grond, water en lucht,
kennis en verzorging van plant en dier, vakvaardig-
heid, techniek enz.

De heer Bannink vertelde ons dat na het verlaten van
deze school het grootste gedeelte van de leerlingen de
middelbare agrarische school gaat volgen. Van daaruit
kan men eventueel naar de tropische landbouwschool,
de hogere bosbouwschool enz. Daarnaast bestaat voor
leerlingen die 4 jaar de school hebben gevolgd, de mo-
gelijkheid zich via het leerlingenstelsel (l dag per

week naar school) te bekwamen in bv. akkerbouw,
veeteelt, pluimvee, varkenshouderij, tuinaanleg enz.
Momenteel zijn er vier vaste leerkrachten aan de
school verbonden. Van hen verzorgt de heer G. J.
Bannink o.a. de vakken moderne wiskunde, biologie,
tekenen, Nederlandsetaai. De heer E. Snoeiynk neemt
o.a. scheikunde, bodemkunde, bemestingsvakken, bio-
logie en aardrijkskunde voor zijn rekening. De heer
A. J. Smeenk geeft o.a. les in Engels, muziek, zang,
plantenteelt, studielessen, natuurkunde en geschiede-
nis. De heer T. Zevenhoeken geeft alle lessen over
veeteelt, pluimvee, varkens (van deze vakken zowel
theorie als praktijk) en dierenverzorging. Door de
part-time leerkrachten worden gegeven de vakken
handvaardigheid (bv. landbouwwerktuigen en machi-
nes).

Uit dit alles blijkt wel overduidelijk dat de benaming
school voor algemeen vormend biologisch en agra-
risch onderwijs wel iets anders inhoudt dan simpel-
weg „lagere landbouwschool" zoals veelal (en dus ten
onrechte) wordt gezegd.

Graafschaprijders
vierden feest
De Vordense auto- en motorclub De Graafschaprij-
ders hebben zaterdagavond geheel in stijl de jaarlijkse
feestavond gevierd. De versieringskommissie o.l.v. de
heer J. van Ark had voor deze gelegenheid de zaal
aangekleed in het kader van de oliekrisis. De levens-
grote sheik aan de linkerkant van het toneel waakte
er voor dat do konsumpties deze avond niet op de bon
waren.

Voorzitter B. Pardijs liet in zijn openingswoord het
belangrijkste wel en wee de revue passeren, waarbij
hij een ieder die op enigerlei wijze iets voor de vereni-
ging heeft gedaan, hartelijk bedankte. Ook de grond-
eigenaren van het circuit Delden werden in het zon-
netje gezet.

Alvorens het feest door het Hameland Combo flink
op gang was gebracht werden de kampioenen van de
vereniging door de heer W. Bielderman gehuldigd.
Alle kampioenen kregen een beker aangeboden, ter-
wijl de dames een bloemetje in ontvangst namen.

Jaarvergadering
NCBO
Onder voorzitterschap van de heer B. Bekman kwam
de afdeling Vorden-Hengelo (Gld.) van de Ned. Chr.
Bond van Overheidspersoneel in zaal Eskes in jaar-
vergadering bijeen. Na een kort openingswoord wer-
den de verslagen van sekretaris Oosterink en penning-
meester Schuurman uitgebracht onder dankzegging
voor hun werk in dienst van de afdeling verricht.

Aangezien de penningmeester zijn funktie 25 jaar had
vervuld, werd hij toegesproken door de voorzitter on-
der overhandiging van een enveloppe met inhoud.
Na kontrole door de kaskommissie werd de penning-
meester dank gebracht voor zijn akkuraat beheer. Er
bleek een voordelig sald'o in kas te zijn. Bij de be-
stuursverkiezing werd de heer W. v. d. Zwan in het
bestuur gekozen, aangezien de voorzitter om persoon-
lijke redenen als zodanig had gemeend de voorzitters-
hamer te moeten neerleggen. De bestuursfunkties zul-
len door het bestuur onderling worden verdeeld. De
heer Schuurman dankte de heer Bekman voor alle ja-
ren waarin hij als bestuurslid de afdeling heeft ge-
diend en bood hem eveneens een enveloppe met in-
houd aan.

De heer Ploeg, distriktsbestuurder van de NCBO be-
handelde vervolgens op duidelijke wijze de heden-
daagse problematiek van de bond vooral wat de lo-
nen en prijzen aanging. De voorzitter dankte hem voor
zijn aandeel aan deze jaarvergadering.

Bij de aanvang van de vergadering werd op verzoek
van de voorzitter een ogenblik stilte in acht genomen
ter nagedachtenis aan de overleden leden A. W. Won-
nink en H. Oltvoort. Het nieuw ingeschreven lid de
heer Voerman, werd op hartelijke wijze in de afdeling
verwelkomt. Op verzoek van de voorzitter ging de
heer Ploeg voor in dankgebed.

Wat wo9] Brinken
Van alle vertelsels die k met de zondage en ni'jjaor
heurd hebbe is d'r èène die te mooi is um niet deur te
geven. Al mok d'r bi'j zeggen dak et ok maor van
heurn zeggen hebbe. Bi"] Hendrik en Drieka hadden
ze volk. Drieka was jeurig - breurs en zusters kwam-
men um eur te filiciteern en een borreltjen te drinken.
Drieka had es naoezien wat 'r an leuge flessen ston
en Hendrik naor darp estuurd um te zorgen dat d'r
weer wat onder de kor k kwam. En een flinke taart e
emaakt - daor had ze niks an bespaord. Ze mochten
et dan wieter nie aover de balke gooien - bi'j zo'n ge-
lègenheeid kwammen ze goed veur d'n dag • daor
wollen ze niks gien opzeggen aover hemmen. E'rs
wodden d'r een peusken epraot - toe kwam de koffie
- de taarte wier uutedeild en eprezen - ze was mera-
kels lekker. Jao - taarte maken, dat kon Drieka - dat
was bekend. Zie vertellen maor niet dat ze d'r dit
keer een bet jen pech met had ehad - niet met et bak-
ken, maor naotied. Ze had em effen op et anrecht
laoten staon, en toe had de katte d'r een stuk uute-
vretten. En Hendrik had ezeg: „Of i'j nou foetert -
dat helpt niks - i'j mot de deur e dichte hollen!" Ze
had et beschadigde stuk d'r afesneen en in de katte-
klomp esmetten „dar, vret dat dan ok maor op!" En
wieter was de taarte d'r even goed umme. Nao de
koffie en de taarte kwammen de flessen en de glaes-
kes op taofel. „Zoo, nou mot i'jluu maor es zeggen
wa'j drinken wilt", zei Drieka. „Ik zal effen de körke-
trekker halen." Ze leep effen vort, maor kwam weer
zonder körketrekker. Ze was wit um de neuze. „Hen-
drik, komp es effen hier", zei ze dof. Hendrik leep
eur nao, de dèèle op, de familie kek ok al gauw um
d'n hoek hen. Daor stonnen Hendrik en Drieka, zie
wenken eur - op de dèèle lei de katte dood - daor
schennen ze heel van aoverstuur te wezen. „Och, wat"
zei d'r èène, „et is toch maor een katte - i'j kont d'r
bi'j ons wel eene weer kriegen". Nee - dat was et um
neet. „Wi'j mot et zeggen Hendrik" zei Drieka. „Jao,
zeg i'j et maor", zei Hendrik. En toe kwam et hooge
woord d'r uut: „de katte had van de taarte evretten en
nou lei e dood. Wat nou?" Daor schrokken z.e alle-
maole van op - enkelen vuulen zik al beroeerd - èène
stok zik een vinger in d'n hals - ok al vergeefs. „De
dokter bellen", zei d'r in 't laatste eene. Gelukkig
hadden ze telefoon, maor de dokter was niet in huus.

„Melk drinken - volle melk drinken", zei mevrouw -
at et neudig was weeer bellen. De flessen gingen an
de kante - nou gien drank - et èène vergij bi'j et an-
dere - i'j zollen wat maken können - en de melkbusse

wier anesprokken - daor bunt de laatste tied weinig
feesjes ehollen waorat zoovölle edronken is. D'r wier
weinig ezeg - melk is gien praotwater. De vrouwluu
hadden et aover mensen die^£ leste tied onverwachts
estörven wazzen - de mans^J aover ziekten en bak-
teriën. Nee, de gezelligheid was d'r af, maor d'r was
d'r gelukkig ok gien èène die richtig ziek wodden.
Waor melk al niet goed veur is. Op een goeie tied
ging de visite weer op huus an ... D'n andren mar-
gen ston d'r al vrog een buurman an de deure. „Ik
wol ow effen zeggen da'k gisteraovend een katte van
ouw veur de auto ehad hebbe. Hie sprong d'r opens
veur en was op slag dood. Ik wol 't ow eers nog zeg-
gen, maor ik vernomme da'} volk hadden - toe he'k
um maor achter de dèèldeure hen esmetten . . .!"

Waorumme at ze um zoo bedanken veur de bood-
schap en met dat e wegree, Hendrik zoo mos lachen -
daor begrep de buurman niks van . . .

d'n Oom.

Dammen
Bij de aspirantenkampioenschappen van Gelderland
hebben Gerrit Wassink en Tjeerd Harmsma van de
Vordense damclub DCV zich aan de kop van de rang-
lijst genesteld. Beide spelers hebben 10 punten uit 6
partijen.

De uitslagen om het aspirantenkampioenschap van
distrikt oost voor vijftallen zijn als volgt:
Vorden A—Vorden B 6—4; Vorden B—Vorden C
8—2; Doetinchem—Zutphen 8—2; Vorden B—Doe-
tinchem 6—4; Vorden C—-Zutphen.2—8; Vorden C
—Doetinchem A—6; Zutphen—Vorden A O—10;
Vorden C—Vorden A 0—10.

Voor de onderlinge damkompetitie van de Vordense
damclub DCV werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: Lamers—Hoenink O—2; Hulshof—Groten-
huis 0—2; Klein Brinke—Dimmendaal 2—0; Ter

Beest—Rossel l—1; Breuker—Esselink 2—0; Nijen-
huis—Wiersma 0—2; Klein Kranenbarg—Oukes afg.;
Sloetjes—Wansink 2—0.

B. Buunk—D. Harmsen l—1; G. Brummelman—E.
Postma O—2; A. Berends—A. Lammers 1—1; R.
Bargeman—R. Stokkink 2—0; W. Heyink—A. Ab-
bink 2—0; A. Grefhorst—E. Baank 0—2; H. Teerink
—B. Buunk 2—0; A. Graaskamp—J. Oltvoort 0—2;
P. Zoerink—A. Bargeman O—2; M. Hesselink—H.
Beeftink 0—2; M. van Oei—<}. Buunk 0—2; A. Jan-
sen—G. Brummelman 2—0; N. Grotenhuis—N. Hue- »
tink 2—0.

Voetbal
De voetbaluitslagen van afgelopen weekend waren van
de v.v. Vorden: (afdeling zaterdag) Vorden l—Wilp
l l—1; Zelos 3—Vorden 3 5—1; (afdeling zondag)
Varsseveld 2—Vorden 2 2—0; De Hoven 6—Vorden
5 0—8.

VOETBALPROGRAMMA

Vorden l—Drempt 1; DVC 3—Vorden 2; Neede 5—
Vorden 3; Be Quick 4—Vorden 4; Vorden 5—Socii
5; Eibergse Boys 4—Vorden 6.

Volleybal
Tn de eerste klasse heren werden maandagavond in de
Hanzehal twee bijzonder spannende ontmoetingen ge-
speeld tussen Bruvoc en Isala en tussen Dash en SVS.
Beide duels eindigden na een enerverende strijd in een
2—2 gelijkspel, zodat er in de kopgroep weer enkele
gegadigden voor de titel bij zijn gekomen.
Dash nam het op tegen een op papier zwak SVS. Het
Schalkhaarteam slaagde er in om de eerste set met
gering verschil op hun naam te brengen 12—15 ter-
wijl het in de volgende partij ook „van dik hout zaagt
men planken" ging 13—15 voor SVS. Dash moest nu
alle zeilen bijzetten om zich in de kopgroep te kun-
nen handhaven en slaagde er met moeite in de derde
set te winnen 15—11. De vierde set bracht de balans
weer in evenwicht 15—9, eindstand 2—2.
Dash 2, nog steeds rode lantaarndrager, school na een
eerste setnederlaag tegen V&K 2 3—15 even uit zijn
slof 15—10, maar moest in de derde en laatste set
de winst laten schieten 2—15 en 6—15, eindstand
i T
l nJl

In de eerste klasse dames is er reeds een kleine af-
schiding te bespeuren, waar Dash nog steeds de lei-
ding heeft, op de voet gevolgd door de Zutphense
Wilhelmina-reserves. Beide teams waren deze week
vrijaf.
Overige uitslagen: heren 3e klas DVC 3—Dash 4 O—3
Bruvoc 3—Dash 3 3—0.
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Elke maandagavond badmintonclub in het
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker.
Iedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
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.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vorden s Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
ledere 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. ,

9 febr. Feestavond Kranenburgs Belang in zaal
Schoenaker

11 febr. Gespreksgroep NW
13 febr. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

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

Vorden
20 febr. Her v. vrouwengroep dorp
21 febr. Herv. vrouwengroep Wildenborch
21 febr. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
23 febr. 25-jarig bestaan NW afdeling Vorden
23 febr. Grote karnavalsoptocht en ontvangst in

het gemeentehuis van De Deurdreajers
23 febr. Karnaval voor gehuwden en verloofden van

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

Jeugdprins in de tent bij Schoenaker
24 febr. Vordense avond karnavalsvereniging De

Deurdreajers in zaal 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

1 mrt. Kaartavond v.v. Vorden in de kantine
2 mrt. Uitvoering Vordens Toneel in het

Jeugdcentrum
2 mrt. Jubileumfeest LR De Graafschap in

't Wapen van Vorden
7 mrt. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
9 mrt. Bal voor gehuwden in café-rest. 't Wa-

pen van 't Medler
11 mrt. Bijeenkomst NVEV (demonstratie)
21 mrt. Bejaardenkring 13.45 u. Jeugdcentrum
26 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
27 mrt. Herv. vrouwengroep dorp
15 april Meubel- en tapijtshow Helmink
17 april Herv. vrouwengroep dorp
24 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
11 mei Nationaal volleybaltoernooi Dash op

het Gemeentelijk Sportpark
15 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
5-8 juni A vond vierdaagse Vorden

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

Wacht
even
ik heb zo
een foto
van u!

Met de Polaroid kamera is de

bewijs j ot o in 15 se kond en gereed.

Een geschreven rapport wordt

overbodig.

Het was tijdens een vakantie in 1943 toen dr. Edwin
Herbert Land foto's maakte van zijn gezin. Zijn drie-
jarig dochtertje fotograferend vroeg het kleintje: „mag
ik ze eens zien papa?" Nee, dat kon niet, ze moeten
nog ontwikkeld worden. Dat kon het kind niet begrij-
pen en het zette de vader aan het denken. Waarom
eigenlijk? Waarom moeten we wachten. De straatfo-
tograaf kan het soms ook. Die heeft een ontwikkelbox
waarin hij een kiekje meteen ontwikkelt en meegeeft
aan de klant. In wezen is het procédé van het ontwik-
kelen ook niet moeilijk. Het idee liet Edwin Land,
stichter van de Polaroid Corporation (schittervrije
zonnebrillen) niet meer los. Het duurde echter nog tot
eind 1948, voor Edwin Land zijn Polaroid Landkame-
ra voor direkt klaar-fotografie lanceerde. Hoewel . . .
direkt? Het duurde in het begin een volle minuut,
maar die tijd is al lang tot 15 sekonden gereduceerd.
Overigens, geen hond^|g er toen iets in. Maar de
verkoop van het dire^Rdaar-systeem nam snel toe.

Momenteel zijn er sinds 1948 al ruim 26 miljoen Po-
laroid kamera's verkocht, een belangrijkdeel ook in
ons land. Wellicht schuilt het belangrijkste nut van
deze kamera in het fd^lat elke leek er meteen mee
kan omgaan. Kijk do<Mie zoeker, k i jk of de kamera
het signaal geeft ,.alles veilig", druk op de knop, trek
de flap er uit en kijk op het horloge of er 15 sekonden
verstreken zijn, trek het schutblad met ontwikkelpasta
los (gooi dat wel weg. denk om de milieuhygiëne) en
de foto ligt glanzend voor u klaar.

NRS-keuring
Door inspekteur Nieuwenhuis zijn van de volgende
eigenaren dieren in het NRS ingeschreven:
G. J. Pardijs: Gretha b 79 R. Hendrika b 79, Anne-
lies b 78; D. W. Bergman: Ruth 58 b 78, Geertrui 33
b 75; H. Boenink: Hiltje b 78, Bep b 77; R. J. Korne-
goor: Lena b+ 80; wed. Wuestenenk: Paulientje 37 b
77; G. H. B. N. Arends: Jo b 77; Th. Deenk: Jannie
20 b+ 80, Erika b 78, Renee b 77; G. J. Stegeman:
Lidia b 76, Laura b 79, Linda b 78; G. Th. Humme-
link: Dina 10 b 76; G. J. Vruggink: Grietje 2 b 77;
B. H. Norde: Janny b 79; B. Abbink: Marja 2 b 78;
E. J. ter Maten: Anetta b 73; G. H. J. Memelink:
Netty b 78, Nina b + 80; L. H. Visschers: Margo b 75,
Sara l b 77, Henriëtte 7 b+ 81; J. Groot Jebbink:
Marijke 4 b 78; Joh. Wentink: Katrien b 78; B. T.
Bennink: Dora 4 b 78; G. H. W. Mullink: Betsie 8 b
76; J. Arfman: Paulien 69 b 76, Gerda b 77. Dora b
76, Coba 70 b 77, Dina b 75; B. Toonk: Annie b 77;
G. H. Kornegoor: Gozien b 78, Geertruida b 75, Riek
b + 81; L. Groot Bramel: Mina 118 b 77. Mina 165
b 78. Annie b+80, Jannie b + 80, Hilda b 77; J. W.
Temmink: Roosje 5 b 76; D. A. Lenselink: Marga
b 79; D. Pardijs: Marleen b 77, Bontje b + 80, Johan-
na b 77, Betsie b 78; H. J. Berenpas: Beatrix b + 80,
Roosje b 77; C. G. Vliem: Coba's Thorwald b—74
def.; M. Kornegoor: Bertil b 77 def.; R. J. Korne-
goor: b voorl.; Joh. Rietman: Ebert b 78 def.; KI
Vorden: Harold b+ 82 def.

UIT DE OMGEVING

Prognose 1974

Bevolking van Nederland
Aantal 15 jaar en jonger

Blijft over om te werken
Aantal 65 jaar en ouder

Blijft over om te werken
Tn Rijksdienst

Blijft over om te werken
Tn militaire dienst

Blijft over om te werken
Gemeente-instellingen

Blijft over om te werken
In ziekenhuizen en sanatoria

Blijft over om te werken
Werkelozen, invaliden, avonturiers,
souteneurs en lichte vrouwen

Blijft over om te werken
Tn gevangenissen

Blijft over om te werken

12.500.000
3.700.000

8.800.000
3.500.000

5.300.000
1.300.000

4.000.000
250.000

3.750.000
2.750.000

l .000.000
150.000

850.000 -

848.000 -

2.000
1.998

2 man

Dat zijn u en ik. U en ik zullen in het jaar 1974 nog
harder moeten werken.

U vooral, want ik heb er schoon genoeg van om in
mijn eentje het hele spul draaiende te houden.
Daarom veel sterkte en sukses in het jaar 1974!

Eendagsbestuur CPB
gaf een feestavond
TOLDIJK Teneinde het bestuur eens te ontlasten
was tijdens de laatste bijeenkomst van de CPB afde-
ling Toldijk een ec^fcgsbestuur gevormd, die werd
belast met de verzWging van de bijeenkomst die
maandagavond in den Bremer was vastgesteld en
waarvoor een zeer goede belangstelling bestond.

De gebruikelijke opening werd verricht door mevr.
Nijkamp-Harmsen. jaarna enkele mededelingen wer-
den gedaan inzake 3K>ijeenkomst op 18 februari a.s.
op wiens avond door dr. Kamphuis en mevr. Zwie-
nink-Kuperi j een toelichting zal worden gegeven over
het werk van de EHBO en de jaarvergadering op 4
maart waaraan een fondue-avond is verbonden.

Als gast was deze avond aanwezig de heer J. Harren
vertegenwoordiger der GTW en chauffeur tijdens di-
verse uitstapjes, die een film liet zien welke was op-
genomen tijdens het bezoek bij de KRO-studio bij het
programma Tussen 12 en 2, alsmede opnamen tijdens
diverse dagtochten terwijl aan het slot een f i lm werd
vertoond die was opgenomen in de oosterse landen.
Aan het slot dankte mevr. v. Helvoort-Harenberg het
eendagsbestuur voor de goed verzorgde bijeenkomst
en de heer Harren voor zijn komst naar Toldijk.

Leesgezelschap III
STEENDEREN Voor het eerst na ruim 30 jaar
moest wegens omstandigheden voorzitter B. Z. Huls-
hof verstek laten gaan bij de jaarlijkse bijeenkomst,
aan wie nu de leiding was opgedragen aan de heer W.
H. Vervelde, die in zijn openingswoord de twee over-
leden leden herdacht.

Vervolgens werd van gedachten gewisseld over de
leesbeurten en de inhoud, waaraan het nieuwe week-
blad Slorry zal worden toegevoegd. Nadat het finan-
ciële gedeelte was afgewerkt bleef men nog een tijdje
gezellig napraten.

Jaarvergadering
Exokan
KEYENBURG - De vogelvereniging Exokan mag
zich verheugen in een zeer grote belangstelling, want
uit het verslag van sekretaris Bcrns bleek dat het le-
dental inmiddels gegroeid is van 37 naar 49 terwijl er
nog steeds leden bijkomen.

Deze mededeling ontlokte tevredenheid op deze jaar-
vergadering waar voorzitter Jansen allen een welkom
heette en waar tevens de prijzen welke gewonnen wa-
ren op de tentoonstelling, aan de leden werden uitge-
reikt.

Ook uit het jaarverslag bleek duidelijk dat de groei-
stuipen door Exokan goed zijn overleefd, er zijn 50
nieuwe kooien aangeschaft terwijl de jaarlijkse ten-
toonstelling een rekord-aantal inzendingen meemaak-
te. Voor het kweekseizoen 1974 zijn door Exokan
2700 stuks ringen besteld, een teken dat men nog wel
nieuwe broed verwacht.

G. Willemsen werd met algemene stemmen herbe-
noemd als materialenkommissaris. Nadat bij de kon-
tributiebetaling ook de ringen waren uitgedeeld en
met de wens dat ook de aanstaande vogelmarkt een
sukses mag zijn op 17 februari a.s., werd deze goed
bezochte ledenvergadering besloten.

Fancy-fair Ons Huis
HENGELO - De fancy-fair welke afgelopen week-
eind in Ons Huis werd gehouden ten bate van de
Stichting Ons Huis is een groot sukses geweest. Vrij-
dagavond was de opening en er was direkt al een
grote drukte te konstateren.

Er waren veel stands opgebouwd met o.a. sjoelen,
kegelen, kop van jut, bingo enz. tot ongeveer 20 afde-
lingen waar men terecht kon om verschillende prijsjes
te winnen (of niet).

Zaterdagmiddag was er fancy-fair voor de kinderen
die tevens gelegenheid hadden om leuke films te zien
alsmede poppenkasttcntoonstelling.

Ook zaterdagavond was het goed bezet bij de vele
attrakties. Men stelde toen reeds dat de fancy-fair
zeer geslaagd genoemd kan worden.

Geslaagd
KEYENBURG -- Te Zwolle slaagde de heer G. C.
B. van Aken voor het examen ambtenaar sport-rekre-
atiezaken. De heer Van Aken is thans reeds verbon-
den aan en werkzaam in het gemeentehuis te Hengelo
afdeling sportzaken. Deze - nog nieuwe - afdeling zal
onder zijn leiding verder gaan uitgroeien.

FOTO/FILM Foto en
11A D l A filmt'Ps
l ff ffl BC l 11 voor u getekend
V H l IH door CORK

Vuurwerk op kleurenfoto? Doe 't met
groot diafragma; belichtingstijd:
net zolang als het vuurwerk duurt.
Zet uw toestel daarbij op statief

of op de vensterbank. .

'n Tekenfilmpje maken? Vraag dan het
vouwblad over dit onderwerp aan bij de

Stichting
Amateur-
fotografie,
Singel 32,
Amster-
dam-C.

Nee, nee, nog
geen opname
maken! Nog even

kijken of hier niet een nog
betere beeldopbouw mogelijk is.
En maak ook 's een opname vanuit
een ander standpunt.

Wij hebben op ons pluimveebedrijf
plaats voor een

serieuze
medewerker
Voor woning kan wentueel
worden gezorgd

AANMELDING:

J. LUIMES
Dennendijk 6a - Warnsveld - Tel. 05752-1930

H.H LANDBOUWERS

Kalkstrooien?
Het adres voor kalk en andere
poedcrvormige meststoffen strooien

Kalk bevat 54% z.b.w. en 5% M.G.O.

TEVENS ALLE VOORKOMENDE
SPriTVVERKZAAMHEDEN
(Gediplomeerd spuiter)

Beleefd aanbevolen

Loonbedrijf HAARING
Beunksteeg 2 . Hengelo Gld - Tel. 05753-7361

GELDERS TARWE BROOD

de gezonde oase
in onze Welvaartswoestijn

Vers van uw warme bakker:

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 1384



Liever Lois dan namaak.

Ifooploisbij:

Lois jeans & jackets:
Ons hupse huismerk.

Zeer welbekend
als die vrije
broeken en
jasjes.

Van denim
of corduroy.
Die immer &
altijd ieder
perfekt pas
zitten.
Kies subiet

uit 6
klandere
kleuren.
Lois is
aantrekken

maar!
En da's

een
mieters
mooi

gezicht

Ook
voor

muurbloemen.

Zaterdags tot 5 uur geopend
ieans&jacket»

Best brood
EN ZOVEEL SORTERING !

Neem nou eens ons
GELDERS TARWE

of zo'n heerlijk melk vloerbrood

ECHT BROOD !

En dan ons
BYOLOGISCH DYNAMISCH
VOLKORENBROOD
gebakken van Loverendale meel

Natuurlijk hebben wij nog veel meer
soorten brood en broodjes

KOM ES AN

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

Weekendcronb/ed/ng

Zware Aabe dekens
1 persoons f 64,50

2 persoons f 79-50

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

ZONDAGMIDDAG A S.

Kompetitie

VORDEN 1 —
DREMPT 1

Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

Dames en heren sportfietsen vanaf f 199,—
Gazelle dames en heren sportfietsen v.a. f 253,—
Empo kinder meegroei fiets f 167,50
Een maat groter f 187,50

Empo toer dames en herenfietsen
met zwarte velgen f 332,
met chroomvelgen f 340,—

Enkele overjarige, hier en daar beschadigde
kinderfictsen tegen verminderde prijs

IT ontvangt animo zegels bij uw aankopen !

Rywiel- en Bromfietsbedryf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 Vorden Telefoon 1256

W.M.F, cassette
model Annette

6 persoons 40-delig
in mahonie kist
normale prijs f 284,-

nu f 179,75

Koerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat Vorden

N W 25 jaar NVV

Jubileum
Feestavond
op zaterdag 23 februari a.s.
in 't Wapen van Vorden (F. P. Smit)
Aanvang 20 uur Zaal open 19.15 uur

Met medewerking van het

Kottens Revue gezelschap T.O.E.P.

BAL NA

Voor toegangsbewijzen kunt u zich
vervoegen bij de bond van het NVV
waarvan u lid bent voor 16 febr. a.s.

Het bestuur van het NVV af d. Vorden:
Voorz. G. Koerselman jr, Het Kerspel 19 Vorden
Sekr. H. Slagman, Almensew. 38 Vorden tel. 2160
Penn. G. Kamerling, Het Jebbink 41 Vorden
telefoon 1940

NVV 25 jaar NVV

Reklame
Vrijdag zaterdag

* MAZARIE0TAARTJE
* SCANDINAVISCH

GEBAK

BANKETBAKKERIJ

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

ÏÏBJJ

rt

Afscheid burgemeester
van Ar kei
Op donderdag 28 februari a.s. zal onze burge-
meester, in verband met het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd, zijn ambt neerleggen.
Zoals u uit de huis-aan-huis circulaire hebt ver-
nomen ligt het in de bedoeling een gezamenlijk
geschenk van de burgerij en het verenigingsleven
aan te bieden.

Uw bydrage hiervoor kunt u storten of over-
maken bij onderstaande banken.

RABOBANK KRANENBURG
rek. nr 1551-00-009 of gironr bank 864310

RABOBANK VORDEN
rek. nr 3664-14-410 of gironr bank 862923

AMROBANK VORDEN
rek. nr 4879-18-827 of gironr bank 824808

NUTSSPAARBANK VORDEN
rek. nr. 9231-00-008 of gironr bank 949214

Tijdens de afscheidsreceptie, die zal worden ge-
houden op donderdag 28 februari van 5-7 uur in
hotel Bakker, zal het kado worden aangeboden

Namens het komité van aanbeveling,
Het werkkomité:
J. H. Jansen
Mw. de wed. M. Klein Brinke-Gotink
A. H. Reuver

Gevraagd in herstellingsoord

'deDecanije'
te Vorden

arbeids-
therapeut(e)

Part-time

Aanmelding bij de direktrice tel. 05752-1481

Voor al uw

f a mi ƒ/e-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

Wofif'nggids
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.deWildejrBV
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

FRICANDEAU
500 gram

SPEKLAPPEN
500 gram ...

f5,98
f 3,98
f5,48
f5,88
f2,28

Voor de boterham
100 gram BOERENMETWORST 85
100 gram GEBRADEN GEHAKT 70
100 gram PEKELVLEES 98
150 gram BOTERHAMWORST 89
250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

A.s. maandag 11 februari de hele dag gesloten

Stichting voor
Maatschappelijke Dienstverlening

„De Graaf schap-Zuid"
Kastanjelaan 15 - Hengelo Gld

Wij vestigen uw aandacht op de
wijziging van ons

TELEFOONNUMMER

hetwelk voorj^n zal zijn:

05753-23^

Wij zijn van maandag t.m. vrijdag telefonisch
bereikbaar onder bovenstaand nummer van
8.30-17 uur voor het makji van afspraken
gezinshulp, bejaardenhulp^^ maatschappelijk
werk

Bovendien zyn wy in Vorden bereikbaar op de
navolgende spreekuren in de Konsistoriekamer
van de Gereformeerde Kerk, telefoon 2129

Spreekuren maatschappelijk werkster:
dinsdagavond van 18-19 uur en donderdag van
9-10 uur

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
dagelijks van 9-9.30 uur

Spreekuren leidster bejaardenhulp*
'op maandag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur

Oranje Vereniging
VORDEN

In verband met de viering van
Koninginnedag 1974 houdt de oranje-
vereniging op

maandag 11 februari a.s.
om 8 uur 's avonds haar
LEDENVERGADERING
in hotel 't Wapen van Vorden
(F. P. Smit)

Alle leden worden verzocht
aanwezig te willen zijn

Het bestuur

UNIEK :

Zelf verf in de winkel
laten maken!
(KEUZE UIT 850 KLEUREN)

Voor de doe-het-zelver is er in de verfhoek groot
nieuws. De Historgroep heeft een kleurmeng-
machine bij de fa Harmsen geplaatst, waardoor
het nu voor u als konsument mogelijk is om in
de winkel zelf de verfkleur van uw keus te laten
maken. U kunt kiezen uit 850 kleuren en dat in
3 soorten nl: hoogglans, zijdeglans en 3 Latex
verven

Zo'n mengmachine biedt enorm veel voordelen,
u heeft nu een aanmerkelijk grotere keuze, nu zijn
er van elke soort 850 kleuren plus de al bestaande
kleuren. U kunt een stukje gordijn of vloerbe-
dekking mee naar de winkel nemen.
U kunt nu op ons
overzichtelijke kleuren.kijk-paneel (met daglicht
en kunstlicht) de precieze kleur, die u wenst uit-
zoeken.

Als wij de pasta aan de basisverf hebben toege-,
voegd aan de hand van de kodering (die wij ook
aangeven op de bus verf waarmee u naar huis
gaat, zodat u later exakt dezelfde kleur weer
kunt bijkrijgen) gaat de bus in een schudmachine
en na enkele minuten is het produkt klaar.

Deze unieke service wordt u alleen
geboden bij :

Doe-het-zelf centrum
HARMSEN
Schoolstraat 6 Vorden - Telefoon 05752-1486

Een uitgebreid assortiment

Lederwaren
in uitstekende
kwaliteit
vindt u bij

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Schoenenhuis
Jansen

Ook de laatste opruimings-
restanten moeten weg !

Daarom vanaf vandaag

Elk tweede paar dames-,
heren- of kinderschoenen

voor de

lhalve prijs i
Als tweede paar wordt steeds het
goedkoopste paar gerekend

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

biedt u dit voordeel, juist in een tijd
dat de prijzen razend snel omhoog
schieten !



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

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

JAPONNEN
STOFFEN
EN VOERING

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

Assuranfiebureau van de GELD. MIJ. VAN LANDBOUW
Roermondsplein 20 - ARNHEM - Telefoon 085-422442
Insp. A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14, Warnsveld, Tel. 05750-16871 (8-9 uur v.m.)

„AUTO-RISICO"
Tarieven voor verzekering van Personen-auto'g ingaande l december 1973. Enkele voorbeelden:

Katalogusprijs
inkl. B.T.W.

t.m. f 5000,-
t.m. f 7000,-
t.m. f 9000,-
t.m. f 11000,-
t.m. f 13000,-
t.m. f 15000,-

W.A-
premie

f 192,-
f 192,-
f 192,-
f 228,-
f 228,-
f 264,-

All-Risks-premier No-claimkortins: na 2 verzeke-
Land.

bouwers

f 432,-
f 456,-
f 504,-
f 576,-
f 624,-
f 768,-

Parti-
kulieren

f 492,-
f 516,-
f 564,-
f 636,-
f 684,.
f 828.-

Partik. boven
20.000 km

f 612,.
f 636,-
f 684,-
f 756,-
f 804,-
f 948,-

rinKsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

A « /W15%
Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn wij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen

^ W.A.-dekking tot f 1.000.000,- ^ Groene kaart gratis

VV Gratis extra ongevallen-inzittenden.verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen

•A- Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan

-rV Personen auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaksepteerd worden na een
Veilig Verkeer Nederland keuring of A.N.W.B, veiligheidskeuring

ZITDAG TE VORDEN: iedere derde vrydag v.d. maand van 10-11.30 uur in 't Wapen van Vorden

HENGELO (GLD)

Zondag 10 februari
Muziek: Herman Lippinkhof

met Bel Cantos

I.AMMERS
de grote maten-specialist !
Raadhuisstraat 18 Vorden
Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrijdag-
avond van 7-9 uur

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klokken,
stoelen, tafels, kabinetten
goud en zilver en groot-
moeders t\jd artikelen

MAAS
Vordenseweg 2 -Hengelo G
Tel. 05753-1637

Uit goed voor u
Dus 2 maart naar
Vordens Toneel !

Slapen
onder dons

is slapen onder
Irisette.

Slapen onder dons is
elke nacht opnieuw een

heerlijk avontuur. Daarom
- een goed advies - doen!

Maar ga niet avonturieren
met de kwaliteit.

Kies Irisette,
een merk met jarenlange
ervaring in donsdekens

en lakenovertrekken.
Kom onze nieuwe dessins

A bekijken.

éfiirisetóe
'n heel betrouwbaar bedgenoot

Zaterdags tot 5 uur geopend

f£\ Irisette donsdekens zijn
S'tfÜ' '• goedgekeurd door de Ne Jcrl.indse

•**«*f Vereniging van Huisvrouwen.

Wij maken onze spaarders er op attent
dat er dagelijks tijdens de kasuren
gelegenheid is de

RENTE
op de spaarboekjes te laten
bijschrijven

Rabobank
de bank voor iedereen

Vorden - Ruurloseweg 21
Wichmond - Dorpsstraat 9

METAALWARENFABRIEK

van Dijk en Boere
v.h. Nieuwveld N.V.

Vraagt

PERSONEEL
Industrieweg 4 - Vorden - Telefoon 05752-1733

Assurantiekantoor LENSINK
Eligiusstraat 62 - Aalten - Telefoon 05437-3066

MEDEDELING:
Als u pas getrouwd bent of trouwplannen hebt,
kunt u zich bij ons l Jaar gratis verzekeren
en wel voor:
1) Brand en uitgebreide gevaren-verzekering,

zowel huis als huishoudelijke inboedel
2) Aansprakelijkheidsverzekering voor het gezin
3) Glasverzekering

VRAAGT INLICHTINGEN !

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

EN TOCH . . IS

ONBETWIf

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Assurantiekantoor LENSINK
Postbus 80 Aalten Telefoon 05437-3066

BROMFIETSVERZEKERING
WA + Buitenland dekking f 39,70 per jaar
Wij verzorgen alle verzekeringen

Inlichtingen worden gaarne verstrekt en alle
bescheiden thuis bezorgd

Adresseer uw brief aan:
Antwoordnr 10 - Aalten (postzegel hoeft niet)
Tevens alle financiering, en persoonlijke leningen

GEVRAAGD

voor zo spoedig mogelijk een flink

meisje
of jongen
die ons wil helpen in de supermarkt
Leeftijd 17 tot 20 jaar

Reiskosten vergoeding
5 daagse werkweek
l maal per maand lang weekend vrij

Supermarkt

J. LENS
Hellenkamp 2 - Warnsveld - Telefoon 05750-14872

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24);
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus
Ie Lees dan uw Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

welke
SPECIALE AANBIEDING t.m. 17 februari
of zolang de voorraad strekt

Kruiwagens
80 LITER
(gelakt) van 75,30 voor f £2 50
goed geschikt voor boer, aannemer en
hobbiïst

140 LITER
(polyester) van 194,75 voor ... f <J JQ _
vooral geschikt voor de boer voor transport
van meelbrokken van silo naar de trog

V.L.C. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

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

Hebt u iets te koop ?
Plaats dan eens een
'Contactje' en u zult
zien, dat Contact
gelezen wordt !

Kontakt met Contact!

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoedcrs

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Notaris H. van Hengel
Groene Kruisstraat 19 Hengelo Gld

Vraagt

medewerkster
voor gevarieerde werkzaamheden als:
ontvangst kliënten
type- «-n administratief werk

Leeftijd plm. 18 jaar

Mavo-opleiding gewenst

Super-benzine
79,8 cent

KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden

Te koop
accu 12 Volt 60 anip.
A. Eggink
Bcatrixlaan 10 Vorden

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

Voor TAPIJT
natuurlijk naar:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Zie wekelijkse aanbiedingen


