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Prinses
Christina
27 jaar
De geruchten rond een eventuele
verloving van onze jongste Oranje-
prinses zijn weer verdwenen
al schijnt zij wel zeer goed bevriend
te zijn niet een van haar broeders
in de kunst.

Die kunst (zang) blijkt haar erg
veel goed te doen. De laatste keer
dat wij haar in Nederland zagen
zag zij er z,eer charmant uit.

Daarvan getuigt de foto die wij
hierbij afdrukken ter gelegenheid
van haar 27e verjaardag op
maandag 18 februari.
Wij wensen haar temidden van
haar vrienden een gezellige dag toe.

(Nadruk verboden)

Afscheid burgemeester
Nog een paar weken en dan moet burg. A. E. van
Arkel het, wat betreft zijn burgemeestersloopbaan,
voor gezien houden. Niet minder dan 27 jaren heeft
hij in Vorden het ambt van burgemeester bekleed.
Gedurende al die jaren is hij er in geslaagd om „zijn"
Vorden naar buiten uit te dragen als zijnde „het acht-
kastelendorp met de fietsende burgemeester". Zowel
in binnen- als buitenland verwierf hij met deze fiets-
tochten een zekere faam. Dit tot meerdere eer en
glorie van de plaatselijke middenstand, want de va-
kantiegangers hebben Vorden altijd weten te vinden.
Voor zijn verdiensten ontving burgemeester Van Ar-
kel een paar jaar geleden van de Stichting Fiets een

gouden speld.
In 1947 werd de heer Van Arkel in Vorden tot bur-
gemeester benoemd, na daarvoor 1,5 jaar als waar-
nemend burgemeester van Neede te nebben gefun-
geerd. De heer Van Arkel had al vroeg interesse in
alles wat zich in en rondom een gemeentehuis af-
speelt. In 1926 was hij werkzaam op het gemeentehuis
van Ruurlo, waar zijn vader in 1917 burgemeester
was geworden.

Tot 1939 bleef de heer Var^Rrkel in Ruurlo, waar
hij tevens de akte middelbare staatsinrichting behaal-
de. In~genoemd jaar 1939 werd hij benoemd op het
gemeentehuis van Weesp, waar hij de afd. militaire
zaken en burgerlijke stand onder zijn hoede kreeg.
Gedurende de oorlogsjaren jttic heer Van Arkel ge-
ruime tijd ondergedoken geprest o.a. in Geesteren,

Haarlo en Markelo. Na nog een poosje in kamp Wes-
terbork te hebben doorgebracht, keerde hij in 1945
naar Weesp terug, waarna hij, zoals reeds omschre-
ven, in augustus van dat jaar naar Neede vertrok.
Toen hij in 1947 naar Vorden kwam, telde de ge-
meente 5400 inwoners (inmiddels ruim 7000). In de
27 jaren dat de heer Van Arkel burgemeester van
Vorden is geweest, is er veel tot stand gekomen. Om
een greep te doen: zo is in Vorden het bejaardencen-
trum De Wehme, de landbouwschool en de landbouw-
huishoudschool gebouwd.
Verder is het Molenplan, plan Boonk, plan Zuid en
het uitbreidingsplan Kranenburg en Medlertol tot
stand gekomen. Inmiddels is het dan ook zover dat
binnen niet al te lange tijd de eerste spade in de
grond kan worden gestoken in het nieuwe bestem-
mingsplan Brinkerhof. Bovendien zijn in Vorden alle
scholen gerestaureerd en zijn een vijftal kleuterscho-
len gebouwd. Voorts is elektrifikatie en waterleiding
gerealiseerd, terwijl de kom van het dorp op het aard-
gasnet werd aangesloten. Ook heeft Vorden de be-
schikking gekregen over een prachtig industrieterrein,
f n 1976 werd de rioolwaterzuiveringsinstallatie ge-
bouwd. Daarnaast zijn in Vorden drie spaarbanken
verrezen t.w. de Nutsspaarbank. Amrobank en de
Boerenleenbank te Kranenburg. Ook het materiaal
van de brandweer werd aan de eisen des tijds aange-
past.
Gedurende al deze jaren was burgemeester Van Arkel
en zijn echtgenote vrijwel altijd present op de Oranje-
feesten in de buurtschappen, zodat met de bewoners
een hechte band ontstond. Ook toneelavonden, zang-
avonden, kontaktavonden (van welke vereniging of
school dan ook) mochten zich vaak in zijn belangstel-
ling verheugen.
De verdienste voor de plaatselijke WV (waar hij nog
steeds voorzitter van is) hebben we in de aanhef reeds
gememoreerd. Donderdag 28 februari zal er 's mid-
dags ter gelegenheid van 't afscheid van burgemeester
Van Arkel. in de raadszaal een buitengewone raads-
vergadering worden gehouden. Na afloop van deze
vergadering is er in hotel Bakker een receptie voor
genodigden.

Z » L V C n V. l T E' O F L S T » * «.

KOERSELMHL 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

Zoals vorige week reeds vermeld, volgt vandaag
(o.m.) de laatste aflevering van de serie „De
techniek/achtergrond van de gemeentebegro-
ting". Verder komen nog enkele aanvragen om
een hinderwetvergunning ter sprake.

DE TECHNIEK/ACHTERGROND VAN DE
GEMEENTEBEGROTING
Vorige week eindigden we de beschouwing over
de zgn. „algemene dienst" van de gemeentebe-
groting; wij zegden toe om deze week nader in
te gaan op de zgn. „kapitaaldienst" van de ge-
meentebegroting.
Maar wij moeten u in dit verband bij voorbaat
teleurstellen als u zoudt denken hierin veel we-
tenswaardige feiten over de huishouding van de
gemeente te vinden. De begroting in haar ge-
heel moet namelijk door het kollege van Gede-
puteerde Staten worden goedgekeurd. Zouden
alle kapitaalsuitgaven (bijvoorbeeld voor 1974:
de verbetering van wegen, bouw van nieuwe
scholen, ook de aankoop van het kasteel Vor-
den met de verbouw tot gemeentehuis) in de
begroting opgenomen zijn, dan zou het uitblij-
ven van de uiteindelijke goedkeuring van de be-
groting stagnerend werken op de uitvoering van
het vele werk van de gewone dienst. Neen, ka-
pitaalsuitgaven worden steeds bij afzonderlijke
begrotingswijziging geraamd, meestal gelijk met
de raadsvergadering waarin het desbetreffende
onderwerp aan de orde komt.
Herinnert u zich nog. dat wij aan het begin van
de artikelenreeks hebben uiteengezet, dat de
gemeente Vorden er financieel wel goed voor
staat, maar ook moet lenen als ze een groot
werk wil laten uitvoeren? Wel, als de raad het
goedvindt en de centen voor rente en afschrij-
ving kunnen nu en in de toekomst zonder be-
zwaar elk jaar gevonden worden, wat let het de

gemeente dan om te lenen; daar zijn altijd wel
geldschieters voor te vinden. Maar zo eenvoudig
ligt dit, ook op dit moment, nog steeds niet.
Net als op het gebied van de benzinedistributie
- over het nut waarvan de regering stelling
neemt tegenover vele politieke partijen en in-
stanties -, zo is er ook een stellingname over en
weer over het nut van de zogenaamde centrale
financiering tussen regering en kringen van ge-
meentebesturen. Centrale financiering betekent,
dat de overheid nauwkeurig in de gaten houdt
wat de gemeenten aan geldleningen nodig heb-
ben; en als het toelaatbaar is, krijgt een ge-
meente uitsluitend van de Bank van Nederland-
se Gemeenten een geldlening toegewezen. Elke
maand wordt over de stand van de geldmidde-
len en de voor een zeker tijdvak toegestane ka-
pitaalsuitgaven een opgaaf naar de provincie
gezonden. De gemeente mag tot een zekere
grens (op z'n eenvoudigst gezegd 25 procent van
het totaal der jaarlijkse inkomsten volgens de
begroting) nog schulden maken wegens reke-
ning-courant gelden of kasgeld leningen, maar
komt men daar overheen, dan is „Leiden in
last" en moet men zien, dat er een geldlening
wordt toegewezen. En dat is geen eenvoudige
zaak, want er wordt verlangd, dat het werk, of
de uitgaaf waarvoor de lening benodigd is, ur-
gent is, wat ongeveer inhoudt, dat door uitstel
van het werk, bv. de bouw van een school, de
gemeente echt in moeilijkheden zou komen.
Vorden verkeert nu nog in de bevoorrechte po-
sitie, dat het nog enige tijd vooruit kan.
Tijdens de behandeling van de gemeentebegro-
ting is onder „Gemeentenieuws" van CON-
TACT het een en ander verteld over de be-
staande plannen van de gemeente voor de toe-
komst. Voor het jaar 1974 wordt voor alle be-
staande plannen een kapitaalsinvestering van
ƒ 1.350.000,— geraamd; er van uitgaand, dat
vele van deze plannen nog veel voorbereiding
en overleg met toezichthoudende instanties vra-
gen, dus in 1974 niet of op z'n gunstigst gedeel-
telijk zullen kunnen worden uitgevoerd, kan
men stellen, dat Vorden nog niet bij de minister
aan de bel behoeft te trekken.
Maar als het jaar 1974 voorbij is zal het voor de
gemeente wel uitkijken worden. Want een ande-
re manier om aan het gewenste geld te komen is
er niet. Geen huurkoop (koop op afbetaling) zo
dit voor grote objekten al mogelijk is; zelfs als
alle ingezetenen spontaan een zeker bedrag als
lening bijeen zouden brengen, zal door Arnhem
en Den Haag een onverbiddelijk ..neen" te ver-
staan worden gegeven. Want ook dan wordt er
beslag gelegd op gelden van de zogenaamde ka-
pitaalmarkt.
Tot slot van onze financiële beschouwingen nog
even een inzicht in de schuldenlast van de ge-
meente. Het restant van de niet afgeloste lenin-

gen op l januari 1974 bedroeg bijna 12 miljoen,
waarvan bijna 9 miljoen wegens woningbouw.
De rente en aflossing van deze schulden be-
zorgt de gemeente geen hoofdpijn, want het
wordt zonder moeite in de begroting van de ge-
wone dienst ingepast.
Nieuwe investeringen (bv. de aankoop van het
kasteel Vorden met de verbouwing) brengen
nieuwe lasten aan rente en aflossing met zich
mede, maar ook dat behoeft nog geen bezwaar
te vormen, al de begroting nog maar voldoende
ruimte heeft, zoals in Vorden nog wel het ge-
val is. Of dat de oude investeringen uit vroeger
jaren op een zeker moment geheel zijn afge-
schreven, waardoor er weer ruimte komt.
Zijn al deze gunstige omstandigheden niet meer
aanwezig en komen er geen hogere inkomsten
uit het gemeentefonds of uit de belastingop-
brengsten, dan is Vorden in last.
De hoop uitsprekend, dat wij allen nog vele
jaren getuige mogen zijn van gezonde plaatse-
lijke financiële omstandigheden, besluiten wij
deze artikelenreeks over de techniek/achter-
grond van de gemeentebegroting.

AANVRAGEN OM
HINDERWETVERGUNNING
De volgende personen hebben bij Burgemees-
ter en Wethouders een vergunning ingevolge de
Hinderwet aangevraagd:
1. de heer A. G. Schotsman, Hamsveldseweg

10, voor het oprichten, in werking brengen
en houden van een veehouderij met mestop-
slag. alsmede de opslag van dieselolie en
propaangas op perceel Hamsveldseweg 10,
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie
D nr. 1600.

2. De heer J. ter Maten, Zutphenseweg 123
voor het oprichten, in werking brengen en
houden van een veehouderij met mestopslag.
alsmede de opslag van dieselolie, petroleum
en propaangas op perceel Zutphenseweg 123
kadastraal bekend gemeente Vorden sektie
I nr. 965.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk
bezwaren in te brengen bii het gemeentebestuur
tot uiterlijk 18 februari 1974.
Voorts heeft ieder de gelegenheid in persoon of
bij gemachtigde mondeling bezwaren in te bren-
gen in een openbare zitting ten gemeentehuize
op dinsdag 26 februari 1974 te 10.00 uur.
Zij, die niet in persoon of bij gemachtigde op
bovenbedoelde zitting zijn verschenen, zijn niet
gerechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig
schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en niet
op de zitting zijn verschenen, zijn wel tot beroep
gerechtigd, indien zij niet woonachtig zijn in een
gemeente, waar ingevolge artikel 9, lid l, onder
b, of lid 3, der hinderwet, openbare kennisge-
ving moet geschieden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

loKerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. C. Krajenbrink H. Doop (kinderneven-
dienst); 19 uur Interkerkelijke zangdienst ds. J. Vee-
nend aal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. v. d. Sijs te Warnsveld, tevens kin-
dernevendienst; 19 uur Interkerkelijke zangdienst in
de Herv. kerk, voorganger ds. J. Veenendaal

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 Harmsma, telefoon (05752) 1277

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 avond s 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 cinsdagavond van 18.45 tot
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: geen. ONDERTROUWD: geen. GE-
HUWD: geen.
OVERLEDEN: B. C. Eyerkamp, 85 jaar, weduwe
van E. Wijers; W. Jansen, 75 jaar, echtgenoot van
L. J. Schuppers.



Hoog geprezen - Laag geprijsd

OVENVERSE
SPIJSBROODJES

pak a 5 stuks

Hoog geprezen - Laag geprijsd

UNOX
TOMATENSOEP

4 borden blik

98
vlees en vleeswaren

Roomsnitzels
3 stuks

Fricandeilen
3 stuks

Gelderse schijven
3 stuks

Hachevlees
300 gram

Runderstoof lappen
500 gram

2,38
1,48
1,48
2,38
3,98

Malse riblappen c
500 gram V J

ry.

'1,40
Hamlappen c pp
500 gram WjCufJ

Wiener snitzeis
per 100 gram

Royaal soeppakket • 9 58

Fijne vleeswaren
150 gram BOTERHAMWORST 89
250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 99

150 gram HAMWORST 119
150 gram BOERENMETWORST 119
200 gram GELDERSE KOOKWORST (aan stuk) 99

Hoog geprezen - Laag geprijsd

GEVULDE
BOTERCARREES

pak a 6 stuks

Hoog geprezen - Laag geprijsd

RAAK
CASSIS

literfles

98
groente en f r uit

JAFFA Abron van gezondheid!
Speciale aanbiedingen

Grote Jaffa sinaasappelen 4 QO
per net mJ\J%J

Elk 2e net 50 cent goedkoper!
Grote Jaffa grape fruits -1 QO
per net • • \J \f

Elk 2e net 50 cent goedkoper!
Jaffa sinaasappelen 4 QO
net a 10 stuks IjWW

Elk 2e net 50 cent goedkoper!

Witlof
500 gram

Vers bami-pakket
per stuk

Panklare witte kool
per stuk

Cluny Whisky
van 14.95 voor

Jamaica Rum
'Vetter' 995
Claerijn Jonge Jenever

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Citroen Brandewijn
liter voor

Beaujolais 545
zolang de voorraad strekt ^ ***

Amontillado
MET GRATIS GLAS ! 2 literkruik van 9.25 nu 725

BRUINE OF WITTE IJSCUPS
per bakje

BASTOGNE KOEKEN
van 142 voor

BOKKEPOOTJES
heerlijk koekje per pak

HELLEMA KOFFIEKOEKEN
± 18 stuks voor maar

LANGENBERG DROP
diverse soorten per zak

MARSH MELLOW
zacht snoepje voor ,

BRABANT WAFELS
groot pak nu ,

Uit onze diepvries
BITTERBALLEN 12 stuks

FRIKANDELLEN
4 stuks

KROKETTEN
8 stuks van 178 voor

KUIKENPOULET
500 gram

SLAGROOM-MANDARIJNENSNIT
voor

APPELFLAPPEN
zak vol
BOLLETJE PANEERMEEL
2 pak

HERSCHI VRUCHTENSINAS 95
elke tweede fles

HERO DOPERWTEN extra fijn
ï/2 literblik van 145 voor

THEEZAKJES
doos a 20 stuks voor

KIP- OF VERMICELLISOEP
'California' 2 zakjes van 130 voor

CALVE PINDAKAAS
jampot van 180 voor

MOOIE GROTE BIEZENTAS
van 325 voor

KOFFER SUNIL ZEEPPOEDER
van 745 voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Voor uw hartelijke blijk van
belangstelling en medeleven
dat wij in grote mate van
u mochten ontvangen tijdens
haar verblijf in het zieken-
huis en na het heengaan
van onze lieve moeder
en oma

Bertha
Honriëtto Bielderman

wed. van Gerrit Emsbroek
betuigen wij u onze
oprechte dank

Doetinchem:
G. Bruil-Emsbroek
H. Bruil
Vorden:
J. W. Emsbroek
G. J. Emsbroek-Huetink
en kleinkinderen

Vorden, februari 1974

Voor uw blijken van mede-
leven, betoond bij het over.
lijden van mevrouw

Johanna VVyers-Carbaat
betuigen wij u onze
welgemeende dank

Namens de familie:
E. Wijers

Vorden, februari 1974
'de Holtmaot'
Zutphenseweg 103

Te koop oude radio en tv
Helmink
Schuttestraat 15 Vorden

Verhuisd:
Henk en Elly Westerveld
Margrit en Karin
van Het Kerspel 4 Vorden
naar: G. A. Brederode-
straat 5 Rijssen (Ov)
We hebben in Vorden een
fijne tijd gehad, waarvoor
hartelijk dank!

Te koop bromfiets merk
RAP met beenschilden en
windscherm, weinig gelop.
Pr. Bernhardweg 8

Te koop een dressoir en een
uittrektafel met 4 stoelen
alles eiken De Hanekamp 11

Gelegenheid tot het inscha-
ren van jong vee bij
A. Rossel
Nijlandweg 2 Wildenborch

Te koop bromfiets merk
Zundapp bouwjaar 1971
D. A. G. Pardijs, Vorden
Okhorstweg 5

Woningruil
Apeldoorn-Vorden
Aangeboden: eengezins-
woning 3 slaapkamers,
grote keuken, woonkamer
Gevraagd:
zelfde woning te Vorden
Imkersdreef 406 Apeldoorn

Te koop
gashaard merk Bocal
Bloemendaal
't Hoge 82 Vorden

B.z.a. hulp in de huishoud.
voor 1 4 2 morgens p. week
bij oudere dame of bejaard
echtpaar
Brieven onder nr 46-1
buro Contact - Vorden

Te koop grijze kolenhaard
en een Solex bromfiets
Almenseweg 41 Vorden

JAPONNEN

STOFFEN

EN VOERING
nergens voordeliger

LAMMERS
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 z.g.o.h. Simca 1000
Spec. wit km stand 50000
b.j. 1970 Te bevragen
Niesink
Poelsweg 12 Keyenburg

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Te koop
party gegalvaniseerde
afzethekken
lang 1.80 m hoog 70 cm
f 25,- per stuk afgehaald

C. W. Seegers
Drempt bij Doesburg
Zomerweg 21
Tel. 08334-2722-2936

CARNAVAL
Te huur prachtige dames-,
heren- en kinderkostuums
Tel. 05750-12219
na 19 uur

Heden is van ons heengegaan, in de Verenigde
Ziekenhuizen afd. Martinetsingel te Zutphen, nog
tijdig voorzien van de H. Sacramenten der Zieken
onze zorgzame moeder en oma

JOHANNA ALEIDA DONKERS
weduwe van

Gerardus Antonius Hendrikus Steenbreker
op de leeftijd van bijna 80 jaar

Kinderen
en kleinkinderen

Vorden, 7 februari 1974
Ruurloseweg 67

De uitvaart heeft plaatsgevonden op maandag 11
febr. op het rk kerkhof te Kranenburg-Vorden

Voor

werkkleding
naar

WONINGINRICHTING
- MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Heden overleed na een ziekte van enkele maan-
den, onze lieve broer en zwager

WILLEM JANSEN

in de ouderdom van 75 jaren

Wij zullen hem in liefde gedenken

Arnhem: J. G. Vaags-Jansen
G. H. Vaags

Doesburg: F. A. Schotman-Jansen
Drempt: G. A. J. Jansen
Vorden: J. H. Oldenampsen.Jansen

D. Jansen
Gorssel: A. B. Stroomberg-Schoemaker

D. C. Stroomberg

De krematie heeft te Dieren plaatsgevonden

Brood
zo oud als de wereld en toch elke dag
opnieuw weer vers !

Van de Warme Bakker:

VAN

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

Heden werd nog onverwacht uit ons midden weg-
genomen, mijn lieve en zorgzame man, onze
vader en opa

WILLEM JANSEN

op de leeftijd van 75 jaar

Vorden: L. J. Jansen-Schuppers
Haaksbergen: J. E. Lutje Schipholt-Jansen

L. Lutje Schipholt
Zutphen: W. F. Jansen

H. M. Jansen-Stern
en kleinkinderen

Vorden, 9 februari 1974
Burg. Galléestraat 59

De krematie heeft 13 febr. plaatsgevonden

Nieuw !

ZUIVER WOLLEN

BREIGAREN
welke ook in de wasmachine en in
de centrifuge kan

10 NIEUWE KLEUREN

BREIGAREN
100 procent acryl, per bol

98 cent

Zie onze grote sortiment !

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER I DOEN !

Zondag 17 februari

INTERKERKELIJKE
ZANGDIENST

in de

Hervormde Kerk
TE VORDEN

Aanvang 19.00 uur

Voorganger: ds J. Veenendaal

Thema: Weest niet bezorgd voor uw leven . . .

Medewerking verlenen:
Sinie van Haaren fluit
Arie Wullink trompet
Gijs van Schoonhoven orgel

Wilt u het liedboek meenemen?

Café-Restaursnt

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Wij zijn verhuisd
naar

Spalstraat26
Hengelo G ld.
Als vanouds blyven wy voor u
bereikbaar !

Assurantie- en Makelaarskantoor

Gerrits-Lammers B.V.
Telefoon 1400 bij geen gehoor 2237

Reklame
Vrijdag - Zaterdag

GRAND GALA

LIQUEUR BEKERTJES

DESSERT LAUSANNE

BANKETBAKKERIJ

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

Hotel-Café-Restaurant

Bakker - Vorden
Telefoon 05752-1312

Vraagt voor de morgenuren
van 9-12 uur

EEN FLINKE

vrouwelijke

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

Grote verkoop
WQ komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, In de maten 2 x S, S x 4,
3 x 5, 4 x 6 enz. enz.

Maandag 18 februari a.s.

10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.UO uur bfl café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur bU café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene troprnbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers (alle
kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (z. mouwen), tropenschoe-
nen tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en khakl),
dekens, Marine- truien, sokken, brandweer, en politlejassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jaasen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Party nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbel* jasjes, waterdicht, flzor-
sterk, voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppen-seta, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor f 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf f 19,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 f 23,50.
Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 et
per meter.

Fa W. Veenstra & Zn -
Telefoon H51 ENORME KEUZE

. _ _ _ _ _ _ _ _ . - - - . _ .

G Slijterij'Wijnhandel SMIT
DORPSSTRAAT 10 — VORDEN — TELEFOON 05752-1.191

JONGE GANZEBOOM per liter f 9f85

BRANDEWIJN per liter f 10r05

Jong- C'aerijn MET GRATIS BORRELGLAS

WODKA ERISTOW van 13,95 voor 11f95

3 FLESSEN ROSé WIJN 8,95

Don Mandoso SHERRY Pale Dry 5,95

Ricadonna VERMOUTH (met gratis glas) 3/4 Itr 4,55

2 literflessen HEERLIJKE MOEZEL 9,95

Bij ieder krat Keüer Bier MOOI BIERGLAS !

Bestellingen voor 10 uur gedaan, worden dezelfde dag nog bezorgd

l
l
l

Denkaan
i maart

Haal Uw
bromfietsplaatje
bij de
Rabobank.

Het nieuwe bromfietsjaar begint 1 maart
1974. U denkt er toch aan! Dan hebt U
weer het niéuwe 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 H
zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken



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

Kassakoopje 3 ROLLEN MENTOS voor f 0,69

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij

J V>- M

KEURSLAGER
n goeie slager

Mag. malse riblappen
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram

Magere runderlappen
500 gram

Speklappen
500 gram

Hamburgers
3 stuks

Gelderse schijven
3 s»uks

Gehaktballen
3 stuks

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

Vrijdag en zaterdag N d SJ & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts

f5,38
f4,48
f5,98
f2,18
f 1,65
f 1,65
i 1,50
i 2,98
f2,50

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Yoghurt f 0,85

f 0,59
Bloertipap f O 75
liter van 83 voor " 9 " "

liter van 98 voor

Chocolade vla
/ liter van 68 voor

Groente en fruit dagelijks
Witlof 500 gram . . . . .
Worteltjes geschr. 500 gram .
2 kroppen sla
CoxOrange 2kg
Groente en fruitreklame geldig t.m. zaterdag

Maandag en dinsdag:

Zuurkool 500 gram . . . .

vers
f 0,79
f 0,39
f 0,89
f 1,58

f 0,39

DIEPVRIES
Friki bitterballen 12 stuks
Friki frikandellen 4 stuks
Friki kroketten 4 stuks .
Friki vissticks 10 stuks

f 0,98
f 1,09
f 0,89
f 2,09

Eerste it VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram PALINGWORST 5/8

150 gram ZURE ZULT ƒ O

150 gram BOERENMETWORST |0

300 gram BOERENLEVERWORST 159

UIT ONZE BROODBOETIEK
TOMPOEZEN 5 stuks van 225 voor

DUITSE BROODJES 5 stuks

DRENTSE APPELTAART

HOTEL CAKE van 196 voor

198
69

198
179

FA DOUCHE SCHUIM
van 960 voor 895, bij ons ...

VIVO COLA
liter
SISI SINAS
liter

DROOGKOKENDE RIJST
1 kg
PASTA CHOCA puur
500 gram

PASTA CHOCA melk
500 gram ,
RODEO KOFFIE
500 gram

EUROMA NOOTMUSKAAT
50 gram

590
79
89
198
109
145
325
125

UNOX GROENTESOEP
1 blik

REXONA TOILETZEEP
2 stukken van 170 voor.
TOILETAIR
voor

VIVO MINI PANTY'S
5 stuks 36-40
VIVO MINI PANTY'S
5 stuks 40-42

WAFELDOEKJE
voor

VIVO FILTERZAKJES
nr 6
SCOTCH KEUKENROLLEN
2 stuks

99
119
198
475
475

59
95

195

VIVO CHOCOLADE DRANK
liter

UNOX SMAC
340 gram

UNOX SMAC
200 gram
WORTELTJES
Duyvis

KERSEN BONBONS
150 gram
VIVO REPEN
8 stuks

AMSTERDAMMERTJES
Driehoek

69
249
149
129
139
99
99

Oofc zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 18 tebruari
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Donderdag 14 februari 1974 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
„Baron" is nog lang
geen „0-Twello"
Beschrijft Paul van Vliet in zijn conference dat er
heel wat kunstgrepen aan te pas moeten komen om
„O Twello" in het „geweer" te brengen.
Bij de stierenvereniging Delden speelt dit alles nog
niet. Op de gehouden jaarvergadering werd nl. beslo-
ten om geen nieuwe stier aan te kopen aangezien „Ba-
ron" van de heer Lutje Willink uit Borculo nog
steeds „z'n koetje staat". Wel gaat het dekgeld om-
hoog.

Uit 'het jaarverslag van de heer B. Rossel bleek dat
de vereniging thans 29 leden telt. Het jaarverslag van
penningmeester G. Jansen gaf melding van een batig
saldo.

PVDA besprak
fraktiebeleid
Onder voorzitterschap van mevr. v. d. Heide-v, d.
Ploeg hield de PvdA afdeling Vorden een zeer goed
bezochte ledenvergadering.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende leden
mevr. v. d. Heide en de heren Krol, Koerselman jr,
en Wolsing herkozen. In de dagelijkse bestuursfunk-
ties kwam geen wijziging.

Naar aanleiding van gestelde vragen kwamen de on-
derwerpen plan Brinkerhof, benoeming nieuwe burge-
meester, de werkwijze van de diverse raadskommissies
bestemmingsplan voor de kom van het dorp, een
nieuw dorpshuis etc. uitvoerig aan bespreking toe.
Wat betreft de nieuwe algemene politieverordening,
waarvan gezien de bepalingen en voorschriften nog
bijna alles bij de burgerij onbekend is, wilde de ver-
gadering bij een volgende gelegenheid graag nader
tekst en uitleg, daar men meende dat deze nieuwe
verordening onvolkomenheden bevat en aan sommige
artikelen niet de hand wordt gehouden.
Aan alle leden is een schrijven gezonden over de te
volgen gang van zaken voor de kandidaatstelling voor
de komende raadsverkiezingen. Op 14 maart zal op
een speciale ledenvergadering de definitieve volgorde
van de kandidaten op de PvdA-lijst worden vastge-
steld.

Oranjever, besprak
koninginnefeest
Gezien het su'kses van de feesten op 5 mei van het vo-
rige jaar, heeft de Oranjevereniging in Vorden ook nu
weer een beroep gedaan op de plaatselijke sportkom-
missie om de Oranjevereniging behulpzaam te zijn
bij het organiseren van het a.s. Koninginnefeest. Dit
betekent dat de sportkommissie het middagprogram-
ma zal verzorgen. Binnenkort hoopt men het pro-
gramma bekend te maken.

Het ochtendprogramma zal vrijwel gelijk zijn aan vo-
rig jaar d.w.z. vogel schieten, schijf schieten, enz. nabij
café Eskes. Voor de jeugd en volwassenen staat een
oriënteringsrit op het programma, terwijl de kleintjes
in het Jeugdcentrum een filmprogramma krijgen aan-
geboden. Op het marktplein zal kermis worden ge-
houden, terwijl in verschillende horecabedrijven gele-
genheid zal zijn tot het maken van een dansje.

Jubileum
H. J. Nijenhuis
Donderdag jl. herdacht de heer H. J. Nijenhuis de
dag dat hij 25 jaar in dienst was bij de firma J. W. Al-
bers. In een bijeenkomst van alle medewerkers en me-
dewerksters van de firma, vergezeld van echtgenoten
en verloofden, werd dit jubileum gevierd.

De jubilaris werd toegesproken door de oudste fir-
mant, de heer H. S. J. Albers. In zijn speech wees hij
er op dat Nijenhuis gedurende al die jaren de zaak
met grote ijver, trouw en eerlijk heeft gediend. Een
bijzondere prestatie is het geweest om 24 jaar als
chauffeur schadeloos te rijden. De waardering van de
firma werd onderstreept met het aanbieden van een
enveloppe met inhoud, mevr. Nijenhuis ontving bloe-
men.

De heer K. Hoetink, pakhuischef, prees de kollegiali-
teit van Hendrik Jan, mede waardoor in die afdeling
van het bedrijf een uitstekende samenwerking van
het personeel is. Ook de heer Hoetink overhandigde
een enveloppe met inhoud, aangeboden door de ge-
zamenlijke medewerkers(sters). Na het officiële ge-
deelte bleef het gezelschap nog geruime tijd gezellig
bij elkaar.

Tentoonstelling
in de bibliotheek
Gedurende de maand februari wordt in de leeszaal
van de bibliotheek in Vorden een boekententoonstel-
ling gehouden van en over detektives. Er zijn zowel
Engelse als Nederlandse schrijvers vertegenwoordigd
en er is getracht naast de moderne schrijvers ook ou-
dere een plaats te geven. Verder zijn er enkele boe-
ken over Scotland Yard, kriminele recherche, FBI,
e.d. De tentoongestelde boeken zijn voor het grootste
deel afkomstig van de Provinciale Bibliotheekcentrale
te Velp.

*

lationale Actie Rode Kruiswoord-
PUZZCI •••• i medewerking van U w nieuwsblad

Helpt het
Rode Kruis
helpen

Doe mee
aan deze
puzzel

*

Groot 2fln uw kamen bij deze puzzel-
actie die met medewerking van dit blad
wordt georganiseerd ten bate van het
Rode Kruis-project „Geef gehandicapten
een vakantie". BIJ deze zevende puzzel
valt weer voor duizenden guldens aan
prijzen te winnen.
Met een gulden extra op de briefkaart
of het girobiljet met uw oplossing maakt
U kans op één van de tientallen prijzen
die het Nederlandse bedrijfsleven ter
beschikking heeft gesteld. Wat U kunt
winnen, voor welk doel deze actie Is en
hoe U moet Inzenden staat hieronder
allemaal aangegeven.

Prijzenpakket
Voor de trouwe deelnemers wachten straks als
elndhoofdprijzen ojn. een DIckson stacaravan van
ƒ 10.000 van DIck WIssInk te Willeskop en een
Mark-orgel van ƒ 2295 van Benelux Musical
Instruments te Rijswijk.
En ook deze week worden er weer fantastische
prQzen uitgeloot,

Zo zf In er de volgende
hoofdprijzen:

f. Een kleurentelevisie van Philips Nederland •
ƒ 2595.

2. Een Starlet 353 naaimachine van SInger n.v.,
Amsterdam • ƒ 549.

3. Een Stereo Cassette Recorder, Vereniging
Centra, Amersfoort • ƒ 389.

4. Een Moulinex-grllI, Moulinex B.V., Rotterdam *
ƒ255.

5. Een oud hollandse fauteuil, Meubelfabriek
Annevelink B.V., Brummen - ƒ 250.

6. Een Prisma Electronic horloge, Jansen, Post &
Cocx b.v., Amsterdam - ƒ 229.

Voorts tal van andere, grote prijzen:

\ Een pakket EFSI-mlnïatuurauto's van ƒ 90 (World
Present b.v., Roermond), een koffiezetapparaat
van ƒ 75 (Douwe Egberts Nederland b.v., Utrecht),
een luxe aluminium huishoudtrap van ƒ 62,50
(Industrie-en Handelsonderneming „Bijstede" b.v.,
Nunspeet), een schoenenwaardebon van ƒ 50
(Herman's Schoenen b.v., Utrecht), een tricot

\ herenpyama van ƒ 36,50 (Slr Edwin b.v., Wilder»
vank), een handzaag van ƒ 35,50 (Sandvik Staal
n.v., Schiedam), een kalkoen van ƒ 25 (Produkt-
schap Pluimvee en Eieren, Zeist), een blikradio
van ƒ 25 (Coca Cola Export Corporation, Amster-
dam), een doos kauwgom-mix van ƒ 24 (Maple
Leaf b.v., Amsterdam, een puzzelwoordenboek

In onderstaand diagram vult U nu de letters In die U op de gelijlc-
genummerde vakjes van de puzzel hebt gevonden. De zin die bij
een goede oplossing ontstaat, stuurt U op elders aangegeven
wijze In.

Horizontaal:
f. vaartuig • 4. Iemand die op
wild Jaagt • 8. frans lidwoord -
10. kauw - 11. langspeelplaat -
13. serie -16. met dank (afk.) -
17. boomdeel • 19. plaats In Gel-
derland • 20. bevel - 21. Jong
schaap • 23. niet dik - 25. tijd-
maat - 26. fatsoenlijk - 28.
een weinig - 30. nuttige dieren -
32. europeaan - 34. klein soort
hert - 36. driehoekig voorzell -
38. spil - 39. gewicht van verpak-
kingsmiddelen - 41. pers. vnw. -
42. muzieknoot - 43. muzieknoot
- 45. onbep. vnw. - 46. veilig.

Verticaal:
1. ombultellng - 2. hectollter
(afk.) - 3. Europeaan - 5. grote
bijl - 6. bevel - 7. navlgatiemld-
del - 9. rustplaats - 12. lid van
het gezin - 14. rivier In Utrecht •

- 15. steen - 16. metron (afk.) -
18. brandvrije ruimte met Ijzeren
deur - 20.'pollepel - 22. opper-
vlakte maat - 24. een zekere -
27. mooi - 29. open plek In het
bos - 30. grote afstand - 31.
bouwland - 33, ut supra (afk.) •
35. roem - 37. ons Inziens (afk.)
- 39. gesloten - 40. oppervlakte
maat - 42. de dato (afk.) - 44.
eerste kwartier (afk.).

van ƒ 16,50 (Uitgeverij Lultlngh B.V. Publishers,
Laren N .-H.), een koffieset met pot, filter en zak-
jes van ƒ 16,50 (Filtropa Maastricht), een auto-
washandschoen Giemme NT van ƒ 10,95 (Fa. G.
van Amersfoort, Zeist) en een verzorgingspakket
Pokon-Chrysal van ƒ 6,15 (H. P. Bendien b.v., Naar-
den).

Voorts zijn er meer dan honderd blocnotes met
ballpoint In een bijzondere omslag ter beschik-
king gesteld, zodat in elk geval ook bij een deel-
nemer van dit blad een aantrekkelijke prijs
terecht komt.

el van de
tie

Jaarlijks brengen vijfduizend gehandicapten een
week vakantie door aan boord van de (nieuwe)
J. Henry Dunant en In de twee vakantiehuizen
van het Nederlandse Rode Kruis. Dat kost geld.
GejAht U nu bijeen kunt puzzelen. Talloze chro-
nis^Pzieken en invaliden zullen er U dankbaar
voor zijn. En niet alleen zij, ook hun familieleden
door wie zij week in week uit worden verzorgd.
Indirect krijgen ook die de gelegenheid even op
adem te komen. Doe dus vooral mee aan deze
Rode Kruiswoordpuzzelactie.

Zó inzenden
U stuurt de gevonden slagzin op een brief-
kaart ^naar net speciale adres van het
Nederlandse Rode Kruis,
Postlaan 11. 's-Gravenhage.
Plak naast de gewone frankering (30 cent)
minimaal ƒ 1,— (maximaal ƒ 5,—) aan gel-
dige postzegels. U kunt net zoveel oplossin-
gen inzenden als U wilt, mits voldoende
gefrankeerd.
U kunt ook uw oplossingen op een glrobilfet
(geen girobetaalkaart) schrijven. Maak aan
tenminste ƒ 1,— óf zoveel U wilt over op
giro 3046011 van het Nederlandse Rode
Kruis te 's-Gravenhage.
Uw oplossing moet op 27 februari binnen zijn.
Op 4 maart trekken In Bergen (N.H.) notaris
Van Beusekom uit 'sGravenhage en notaris
Brons uit Bergen de fantastische prijzen.

De vergunning voor deze puzzelactie ten
bate van de Rode Kruis-vakantieprojecten
voor chronisch zieken en Invaliden is ver-
leend door de Staatssecretaris van Justitie,
bij besluit van 31-10-73. nr. L.O. 700/143/230.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

KINDERNEVENDIENST IN DE HERV. KERK
A.s. zondagmorgen 17 februari wordt in de plaatse-
lijke Herv. kerk gestart met een experiment: de zgn.
„kindernevendienst". In overleg van Zondagsschool-
leiding, Jeugd werkgroep en Herv. kerkeraad is hier-
toe besloten.
Het is de bedoeling dat de kinderen in de leeftijd van
ca 5-12 jaar zo mogelijk samen met de ouders naar de
kerk gaan en ook samen in de kerk plaatsnemen. Kin-
deren die alleen komen, worden door de leiding van
de Zondagsschool graag „opgevangen" bij de toren-
ingang van de kerk. De kinderen maken de kerkdienst
(zondagmorgen ook de doop van vijf kinderen) mee
tot aan de preek. Tijdens naspel van een te zingen lied
gaan de kinderen van de Zondagsschool en alle kin-
deren die dat willen, samen met de Zondagsschoollei-
ding naar het Jeugdcentrum aan de Insulindelaan.
Hetzelfde bijbelgedeelte dat in de prediking aan de
orde komt (zondagmorgen: Mattheus 9:9-14) wordt
daar dan in drie groepen (ingedeeld naar leeftijd) aan
de kinderen verteld.
Na de dienst kunnen ouders en kinderen ook weer
samen naar huis gaan. Vooral voor de gezinnen bui-
ten 'het dorp is dat van belang. Dit kan omdat Herv.
kerk en Jeugdcentrum vrij dicht bij elkaar liggen. Het
is de bedoeling de kindernevendienst te houden op de
Ie en 3e zondag van de maand (een Jeugddienst en
een Doopdienst). Op de andere zondagen van de
maand komen de kinderen samen ook in het Jeugd-
centrum aan de Insulindelaan. Dus niet meer in de
school aan Het Hoge. In april zal bezien worden hoe
dit alles gaat.
Elke zondagmorgen is er voor de kleinste kinderen
kindercrèche, kinderoppas, in het zaaltje achter de
kosterswoning (zie de advertentie elders in dit blad).

INTERKERKELIJKE ZANGDIENST
Zondag a.s. 17 februari wordt in de Herv. kerk een

interkerkelijke zangdienst gehouden. Als thema is ge-
kozen: „weest niet bezorgd voor uw leven . . ." Voor
verdere bijzonderheden verwijzen wij naar de adver-
tentie elders in dit blad.
De zangdienstkommissie verwacht dat ook ditmaal de
kerk goed gevuld zal zijn en zij hoopt dat deze dienst
ons een stapje dichter bij het gestelde doel zal bren-
gen nl. komen tot een bloeiende interkerkelijke sa-
menwerking. Het is gemakkelijk om zo'n viermaal per
jaar samen te gaan kerken, maar verdwijnt hierdoor
wel onze drempelvrees? Het zou jammer zijn dat het
bij die viermaal per jaar zou blijven. Misschien brengt
deze dienst ons weer dichter bij die ene Kerk van Je-
zus Christus.

BEZOEK AAN DE WILLIBRORDUS-ABDIJ
Een groep kateohisanten van de Herv. kerk zullen op
zondagmiddag 24 februari een bezoek brengen aan
de Willibrordus-abdij gelegen in de bossen van de
Slangenburg bij Doetinchem.

ONTMOETINGSAVOND
VORDENSE BEJAARDEN
De leiding van de Vordense Bejaardenkring, die zich
zoals bekend, beijvert om voor de 65-plussers uit ons
dorp en omgeving elke veertien dagen een gezellige
middag te organiseren (gezellig én nuttig), heeft het
plan het nu eens anders als anders te doen.

Men stelt zich voor om (vermoedelijk eind mei) een
ontmoetingsavond -te houden waar alle oudere Vorde-
naren worden verwacht. Over het programma is nog
weinig bekend, maar de leiding van genoemde be-
jaardenkring wil alles doen om deze avond zo aan-
trekkelijk mogelijk te maken. Er zijn plannen om een

ieder die hiervoor in aanmerking komt persoonlijk
uit te nodigen. Dus niet alleen de leden van de be-
jaardenkring. Men ziet deze avond als een gelegenheid
om met leeftijdsgenoten eens een avond gezellig samen
te zijn. Nadere bijzonderheden over programma, da-
tum enz. volgen te zijner tijd.

Pleeggezinnen
gezocht
De Stichting Europa-kinderhulp zoekt ook voor deze
zomer weer vakantiepleeggezinnen die bereid zijn Ne-
derlands, Frans, Duits en Engels sprekende kinderen,

die door omstandigheden van uiteenlopende aard (ar-
moede, gezins- en huwelijksproblemen e.d.) nooit met
vakantie kunnen gaan, gedurende 3-4 weken een on-
vergetelijke tijd te bezorgen.
De leeftijd van de kinderen ligt tussen 6 en 13 jaar,
zij worden medisch gekeurd en zijn verzekerd. Bij een
verblijf in een normaal funktionerend gezin zijn de
kinderen veel meer gebaat dan bij dagelijkse tochtjes
maken door Nederland. De logeerpartij behoeft dus
niet duur te worden.
Voor nadere inlictingen kan men zich in Vorden wen-
den tot de heer J. M. Bijlsma, Het Gulik 8.

Grote belangstelling
bij uitvaart Zeno Th.
J. F. Baron
van Dorth tot Medler
Onder zeer grote belangstelling is donderdagmiddag
de maandag in zijn woning overleden Zeno Th. J. F.
Baron van Dorth tot Medler (104 jaar) in leven oud-
burgemeester van Duiven, bijgezet in het familiegraf
op het R. K. kerkhof te Kranenburg.
In Duiven werd 's morgens door pastoor Jansma een
plechtige requiemmis gehouden waarbij velen uit de
burgerij aanwezig waren. Namens de inwoners van
Duiven, Groessen en Loo sprak burgemeester J. A. G.
Kemme van Duiven een afscheidswoord.

's Middags werd in de St. Antonius van Paduakerk te
Kranenburg een plechtige uitvaartdienst gehouden
door pater Helmich uit Huissen. Namens de Souve-
reine Orde van Maltha, waarvan Baron van Dorth
van 1942-1953 baljuw was, had Baron E. van Voorst
tot Voorst uit Wassenaar, gekleed in het uniform van
deze ridderorde, plaats genomen op het priesterkoor.

Een groot aantal belangstellenden, familieleden, het
voltallige kapittel van de Orde van Amtha afd. Ne-
derland, burgemeester Kemme van Duiven e.a. woon-
den de dienst bij. Het stoffelijk overschot werd na-
dien bijgezet in het familiegraf waarbij Mr R. E. Ba-
ron van Dorth tot Medler namens de familie dankte.



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,
verhoogxi 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

Zoekt u
NIEUW TAPIJT

* VOOR UW WOONKAMER
* KEUKEN-SLAAPKAMER
* OF UW TRAP

Kom dan eens met ons
praten!

Alles uit voorraad te leveren en betaalbare prijzen

Zie onze tapijtshowroom

Uw tapijtzaak:

In verband met de a.s. voorjaarsdrukte zoeken wij
zowel voor VASTE als voor TIJDELIJKE dienst
(ca 3 maanden) enkele

Magazijnbedienden
die in de magazijnen met LJzerwaren, Gereedschappen,
Huishoudelijke artikelen e.d. zullen gaan meewerken om
onze afnemers zo goed mogelijk te bedienen

Leeftijd 17-45 jaar

Praktisch geen sjouwwerk door de vele, moderne
hulpmiddelen als rollenbanen e.d.

Een hoge toeslag op het CAO-loon door een speciaal
daarvoor ontworpen beloningssysteem, waarbij men
zelf de beloning kan beïnvloeden

Dagelijks tijdens de werktijden alsmede op maandag-
avond van 7.00-8.00 uur stellen wij u gaarne in de
gelegenheid te informeren naar de arbeidsvoorwaarden
enz. Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch
kontakt opnemen (telefoon 05750-8.55.51 vragen naar
de heer H. G. de Maag)

REESINK n.v. Havenstraat 7 Zutphen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Van 20-23 februari

gesloten
H.LUTH

Nieuwstad 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 NV>
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. 216(j
Penn. G. Kamerling, Het Jebbink 41 Vorden
telefoon 1940

NVV 25 jaar NVV

De nieuwste

voorjaars-
schoenen

al gezien
bijWullink?
Beslist gaan kijken

't is de moeite waard!

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Sir Edwin
sportieve mode

Truien - Vesten - Pullovers
Coltruien - Schaatsmutsen - Sjaals
Wanten - Warme wollen sokken en
kousen

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
steeds doeltreffendi

Zutphenseweg Vorden

Karnavalsvereniging

DE PLAGGENSTEKKERS
gaat dit jaar echt karnaval vieren in de feesttent op het terrein naast
cafe-wegrestaurant De Boggelaar, Vordenseweg 82, Warnsveld

Vrijdagavond 22 februari van 20 tot 23 uur

Gert en Hermien show
Voorverkoop entreekaarten: Superette J. Krijt, Wich-
mond; Sigarenmagazijn Eyerkamp, Vorden; Sigaren-
magazijn Hassink, Vorden; Sigarenmagazijn H. Wilde-
beest, Zutphen; cafe-wegrestaurant De Boggelaar,
Warnsveld, cafetaria 't Spiker, Warnsveld

Daarna van 23.00 tot 01.00 uur
KARNAVALSBAL verzorgd door DE WOODPECKERS

Zaterdagavond 23 februari van 19.30 tot 01.00 uur

Groot bal met De Musketiers
Zondagmiddag 24 februari speciaal voor alle jongeren

Avro's TOP POP
met de deejee's Karel v.d. Graaf en Ben Veldkamp
Ja, de voetjes van de vloer! Van 14.00 tot 17.30 uur

Maandagavond 25 februari

Groot karnavalsbal
met DE SPYDERS van 19.30 tot 01.00 uur

Het bestuur

Een goed stuk vlees haalt men bij

De Echte Slager
en dan nog tegen redelijke prijzen
Profiteer ook deze week weer van onze aanbiedingen !

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFSTUK
250 gram

BIEFLAPPEN
500 gram

RUNDERLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE iets doorregen
500 gram

SNITZELS
100 gram

f 3,98
f5,98
f 3,98
f5,48
f4,98
f 1,40

Voor de boterham
100 gram GEBRADEN KALFSPATéé 69

100 gram ONTBIJTSPEK 85

100 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden



HENGELO (GLD)

Zondag 17 februari
Muziek:

Sea-Side-Six

Adverteer in Contact

"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 heipen.
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
aardgas en gashaarden
en heteluchtverwarming.
U bent van harte welkom.

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

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

Gems-aanbiedingen!
AEG VOLAUTOMAAT van 858,- nu f
AEG VOLAUTOMAAT van 952,. nu f
AEG VOLAUTOMAAT van 1090,- nu f
ERRES VOLAUTOMAAT van 827,- nu f
DROOGTROMMEL voor 2l/2 kg was van 403,- nu f
DROOGTROMMEL voor 4 kg was van 559,- nu f
CENTRIFUGE met hoog toerental nu f
STOFZUIGER modern sledemodel van 219,- nu f
KOELKAST tafelmodel 140 liter inhoud van 334,- nu f
GASFORNUIS ATAG met grill van 599,- nu f
KOOKPLAAT 4-vlams aardgas nu f
WASEMAFZUIGKAP 60 cm breed van 349,- nu f
GRILL APPARAAT zeer lage prijs nu f
ALLESSNIJDER elektrisch voor brood, kaas, worst enz. nu ... f
BROODROOSTER automatisch van 60,- nu f
KOFFIEAUTOMAAT 12 koppen nu f
STRIJKIJZER lichtgewicht van 39,95 nu f
HAARDROOGKAP met vloerstatief nu f
LADY SHAVE de Luxe van 57,25 nu f
TELEVISIE zwart-wit 61 cm beeld vanaf f
TELEVISIE kleur met goede inruil vanaf f
STEREO FM RADIO met boxen vanaf f
CASSETTE REKORDER kompleet met draagtas van 169,- nu f
TRANSISTOR RADIO met FM vanaf f
RADIO TAFEL APPARAAT voor aansluiting op het lichtnet
merk Erres van 189,- nu f
RADIO ERRES iets groter apparaat van 229,- nu f

Alles met garantie en eigen service

Grote apparaten worden gratis thuis-
bezorgd en gedemonstreerd

Koopavond op vrijdag van 7 tot 9 uur

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

678,—
750,—
850,—
670,—
335,—
465,—
149,—
159,—
245,—
479,—
159,—
279,—
89,—
72,50
45,—
59,—
24,95
49,95
49,—

498,—
1595,—

499,—
139,—

75,—

159,—
189,—

STOETERIJ

„De Hessenkamp"
Kan weer

leerlingen aannemen voor
paardrijlessen
jong en oud

Aanmelden:
Nijverheidsweg 2 . Vorden - Telefoon 05752-1736

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Assurantiebureau van
de Gelderse Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20 Arnhem
Telefoon 085-422442

Verzorgt gaarne voor u de volgend»

verzekeringen
A. Motorvoertuigen
B. Arbeidsongeschiktheid
C. Ziektekosten
D. Leven-

(spaar- en risicovormen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur
v.m) Voor verzekering A-B-C:
A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14
Warnsveld - 05750-16871
Voor verzeker. D: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 - Vorden
05752-1967

•fef inlichtingen vragen op onze ZITDAG te Vorden
Tedere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur

l in 't Wapen van Vorden

Melkkoeien zeggen niks als 't krachtvoer ze
niet smaakt. Ze gaan traag eten, krijgen te
weinig en dat kost ü melk. Smakelijk kracht-
voer is daarom van 't grootste belang.
Smakelijk én hard geperst. Melkbiks 2 Vz is
hét antwoord op trage eters. Beproefde,
konstante kwaliteit. Gaat er vlot in.
Elke verbruiker kan dat beamen.
Praat er 'ns over met de UTD-handelaar.
Kunt u gelijk vragen wat UTD nog meer te
bieden heeft.

voert tot winstl
VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^BP (05754) 270

'11111111IL

l, VEEHOUDERS
Onze kwaliteits uiernetten
hebben we steeds volop in
voorraad. Door de goede
pasvorm en elastische op-
hanging het meest gevraag-
de net door duizenden vee-
houders uit het gehele land
Voorkom speen betrappen,
want dat kost elk jaar
duizenden guldens!
Kaptuigen ook steeds in
voorraad. Alles franko huis
4. R. Wogenvoorf
Stalinrichting
Julianalaan 16 - Vorden
Telefoon 05752-1259

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's
GARAGE KUftZ
Industrleweg 5 - Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Super-benzine
86,8 cent

KEUNE
Nijverheidsweg 4 . Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

au
Wie nu een nieuwe auto koopt gaat

eerst secuur rekenen. Kosten per} ;
kilometer becijferen en vergelijken.
Met alle factoren wordt rekening gehouden.

Meer dan ooit móet autorijden rijden!
zonder zorgen zijn." Meer dan ooit
is een Simca (een van de vele!) de
som van vele voordelen;:
Gunstige nieuwprijs
(voor i f 6.500 al 'n vierdeurs gezinsauto):

Minimaal onderhoud
(Simca is nu eenmaal voor lage kosten per k
Hoge inruil waarde
(dus ook een veel gunstiger afschrijving)
Probleemloos rijden
(ook dat is wat men noemt: "typisch Simca")
Goede service
(wij staan altijd voor u klaar; graag zelfs)

Simca-Chrysler
voor alle zekerheid.

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 95 - VORDEN - Tel. 05752 -1256



WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE :N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

Ook deze wintermaanden van 26 nov. t.m. 1 maart 1974 verzorgen wij uw

binnenschilderwerk met subsidie ad f 20,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen

Nog beperkte voorraad

HEREN

werkschoenen
in leer

Prijs f 24,90

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Yorden

Met leedwezen geven wij kennis van het over-
lijden van ons oud-lid en bestuurslid de heer

W. JANSEN

Bestuur en leden
v.v. Vorden

Vorden. februari 1974

Voetbal ver. Vorden
A.s. zaterdag wordt er

OUD PAPIER
opgehaald in plan Zuid en de kom
van het dorp

Flanellen herenpyama's
van 19.95 voor f 1795

Tinneroy juniorenpantalons
zeer bekend merk nu f <f £ o C

Diolen tuniekblouses
diverse dessins
van 49,75 voor f 55 __

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Weekendoonbieding

Gevraagd
EEN STRIJKSTER
en
MODINETTES
evt. part-time

Confectiebedrijf
LAMMERS
Raadhuisstraat 18 Vordei

Waar men kijkt,
Steeds meer blijkt:

Tegen bederf

UITERWEERD's
verf !
Tel. 05752-1523

Wie wil mijn 3 kindeeren
dinsdags en donderdags
van 15.30 tot 17.30 uur
opvangen ?
De Waard, Vorden
Beatrixlaan 12 Tel. 2049

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

Kontakt met Contact!

Voor al uw

DRUKWERKEN
zoals:

briefpapier
rekeningen
briefkaarten
enveloppen
orderbloks
folders
konvokaties
raambiljetten
bijsluiters

*
Alsmede al uw
familiedrukwerk

gaat u natuurlijk
naar

DRUKKERIJ
WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

Elke maandagavond badmintonclub in het
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker,
ledere 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 Vordens 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.
14 febr. Ledenvergadering Industriebond NW
16 febr. Feestavond Sparta in 't Wapen van

Vorden
16 febr. Kegelavond Jong Gelre
18 febr. Lezing NVEV, zaal Leemreis Hengelo
20 febr. Herv. vrouwengroep dorp
21 febr. Herv. vrouwengroep Wildenborch
21 febr. Herv. vrouwengroep Linde
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

VOETBALPROGRAMMA
Het programma van de v.v. Vorden ziet er voor a.s.
weekend als volgt uit: Keyenburgse Boys l—Vorden
l, Vorden 2—Reunie 2; Deo 2—Vorden 3; Steende-
ren 2—Vorden 4; Vorden 5—Hercules 3; Vorden 6
—Be Quick 6.

EERSTE PLAATS JAN OOSTERINK
Onze plaatsgenoot Jan Oosterink heeft zondag jl.
deelgenomen aan een motorcross in Meyel (Limburg).
Dankzij een tweede plaats in de eerste manche en een
eerste plaats in de tweede manche werd hij in het to-
taalklassement winnaar.

DAMMEN
Nu er in de strijd om het kampioenschap van Gelder-
land voor aspiranten 8 van de 11 ronden zijn ge-
speeld, moet het heel raar lopen wil deze damtitel niet
in Vorden terechtkomen. Zowel Tjeerd Harmsma als
Gerrit Wassink hebben uit deze 8 partijen 14 punten
behaald. Met nog drie partijen te spelen vijf punten
voorsprong op nummer drie welke echter een wed-
strijd minder gespeeld heeft.

FOTO/FILM Foto en
l f ADI IIfilmtips
If U K l AM v<>or u gete
W m l H door CORK

voor u getekend
door CORK

Laat kinderen spelen en niet poseren.
Na een paar proefopnamen zijn ze
echt zoals ze zijn.

Film niet alleen de
familie en in de
vakantie. Er zijn
nog zoveel andere
boeiende onder-
werpen. De natuur
bijvoorbeeld is
een veelzijdige

, film-,,ster".

Dia maken van een foto? 't Is niet
goedkoop, maar het kan.
Vraag 't maar aan uw fotohandelaar.

tionale Actie Rode Kruiswoord
PUZZCI 11 •• / ^ medewerking van Uw nieuwsblad

U kunt deze
week winnen:

De hoofdprijs In de zevende ronde,
waarvan op 4 maart de trekking plaats
vindt, Is weer een kleurentelevisie van
Philips Nederland ter waarde van
ƒ 2595. Een beeld van een toestel.

ken door Meubelfabriek Annevelink te
Brummen.

VOOR AL UW

In de tweede plaats !s<er een Starlet 353
naaimachine van Singer N.V. te Amster-
dam. De mogelijkheden van deze naai-
machine van ƒ 549 zijn zo groot, dat U
er nooit een steekje bij laat vallen.

Wapen- en Sporthandel

Hervormde Kerk
VORDEN

A.s. zondagmorgen 17 februari om 10 uur: start
van de 'Kindernevendienst in de NH kerk
Deze kindernevendiensten zijn voorlopig gepland
op de Ie en 3e zondag van de maand
Op de andere zondagen van de maand gaan de
kinderen van de zondagsschool (dorp) om 10 uur
naar het Jeugdcentrum, Insulindelaan. Dus niet
meer naar de school Het Hoge

B. Elke zondagmorgen kindercrèche in het zaaltje
achter de kosterswoning, Kerkstraat 15

C. A.s. zondagmorgen zingt in de Kinderneven-
dienst (Doopdienst) de Kindercantorij

D. Er is zondagavond 17 februari ook dienst om
19.00 uur: gezamenlijke zangdienst

In de kerk bent u, ben jij h a r t e l i j k welkom!
Hervormde Kerkeraad Vorden

Martens
stee.lr doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

RESTANTEN BEHANG
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

JONG GELRE
Leden denken jullie aan
de kegelavond
op zaterdag a.s. in de
Schouwburg te Lochem?

Vertrek 7 uur bij de
NH kerk in Vorden

De derde prijs is een unieke Stereo
cassetterecorder van ƒ 389. Dit fraaie
Philips-apparaat is ter beschikking ge-
steld door de Vereniging Centra te
Amersfoort, die zoveel goede winkels
voorziet.

Even modern is de vierde prijs, een
grill van Moulinex b.v. te Rotterdam.
In de winkel kost hij ƒ 255. Als U de
Rode Kruiswoordpuzzel Inzendt, kunt U
hem al voor ƒ 1 winnen.

Nieuw is de vijfde prijs. Een oud hol-
lands fauteuiltje met oren en gestof-
feerd met groen dralon-velours. Dit
fraaie exemplaar ve • ƒ 250 is geschon-

Ook een echte hoofdprijs fs een Prisma
Electronic horloge van ƒ 229. Dankzij
Jansen, Post & Cocx b.v. te Amsterdam
kunt U daar op tijd bij zijn.

Vele andere prijzen

Naast deze grote prijzen zijn er nog tal van
andere, die het aantrekkelijk maken aan de
actie mee te doen. Want U dingt nog mee
naar:
* Een reuzenpakket EFSl miniatuurauto's van

ƒ 90, van World Present b.v. te Roermond.
* Een heerlijk koffiezetapparaat van ƒ75, van

Douwe Egberts Nederland b.v. te Utrecht.
* Een luxe aluminium huishoudtrap van ƒ 62,50.

Industrie- en Handelsonderneming „Bijste-
de" b.v. te Nunspeet.

* Een schoenenwaardebon van ƒ 50, te beste-
den bij Herman's Schoenen b.v. te Utrecht.

* Een tricot herenpyama van ƒ 36,50. Om van
te dromen. Sir Edwin b.v. te Wildervank.

* Een handzaag van ƒ 35,50. Een stevig pro-
dukt van Sandvik Staal n.v. te Schiedam.

* Een kalkoen van 3 kg, waarde ƒ 25, dankzij
het Produktschap voor Pluimvee en Eieren
te Zeist.

* Een blikradio van ƒ 25, van Coca Cola Ex-
port Corpopration te Amsterdam.

* Een doos echte kauwgommix van ƒ 24,
Mapje Leaf b.v. te Amsterdam.

* Een puzzelwoordenboek met 150.000 tref-
woorden van ƒ 16,90. Uitgeverij Luitingh b.v.
Publishers te Laren N.-H.

* Een koffieset Modern .met glazen koffiepot,
filter en filterzakjes van ƒ 16,50. Van Filtro-
pa te Maastricht.

* Een autowashandschoen Giemrrie NT van
ƒ10,95. Fa. G. van Amersfoort, Zeist.

* Een goed verzorgingspakket Pokon-ChrysaI
van ƒ 6,15. H. P. Dendien b.v. te Naarden.

Veel kans op kleine prijs
Tenslotte zijn er meer dan honderd
blocnotes met ballpoint in een aardige
omslag ter beschikking gesteld, zodat
er in elk geval bij de lezers van ieder
nieuwsblad een prijs valt.

Eind-1

hoofdprijzen
Voor de trouwe deelnemers liggen
straks o.m. te wachten:

— Een luxe Dickson stacaravan van
ƒ 10,000, een geschenk van b.v.
Caravan Import DIck Wissink te
Willeskop. Voor al uw vrije tijd.

— Een Mark-orgel van ƒ 2295, afge-
staan door Benelux Musical Instru-
ments b.v. te Rijswijk. Een heerlijk
geluid.

Zoek dus iedere keer In dit blad naar
de Rode Kruiswoordpuzzel. Los hem op
en stuur hem in. Voor duizenden gehan-
dicapten en voor Uzelf.

Om aan het slot van de actie te kunnen mee-
dingen naar de eindhoofdprijzen dient men
alle letters E van de oplossingen van de In
totaal 13 puzzels op te tellen. Wie de vorige
opgaven niet meer heeft kan een krant met
alle puzzels tesamen bestellen, die in me!
verschijnt. Men richte daarvoor een brief-
kaart met ƒ 1 extra aan postzegels aan het
Nederlandse Rode Kruis, Prinsessegracht 27,
Den Haag.


