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Vordense motorcrosser Oosterink
hoopt op een goed seizoen
Ondanks een onwillige knie hoopt de Vordense mo-
torcrosser Jan Oosterink ook dit jaar weer een goed
seizoen te kunnen rijden. Vorig seizoen werd hij in de
strijd om het kampioenschap van Nederland senioren
250 cc tweede achter Stef v. d. Sluis.
Hij baseert zijn hoop op de fonkelnieuwe Montesa die
hij ter beschikking heeft gekregen van importeur Wim
Suyker uit Heel (Limburg). Het seizoen begon voor
Oosterink bijzonder goed want in de cross te Meyel
kwam hij als overwinnaar tevoorschijn.
De 28-jarige Jan Oosterink (getrouwd en vader van
een dochtertje en in het dagelijks leven PTT-ambte-
naar) is met zijn zesde seizoen bezig. Als lid van De
Graafschaprijders kwam hij met de motorfiets in aan-
raking op het circuit van Delden (het trainingscircuit
van deze Vordense club). Kenners adviseerden hem
het eens wat „hogerop" te zoeken. Welaan, Jan kwam
zag en overwon, want in het eerste seizoen werd hij al
meteen kampioen van Nederland in de juniorenklasse
250 cc.

TELEURSTELLING
Een jaar later verflauwde de ambitie van Oosterink.
Zijn besluit om in de zware klasse te gaan rijden werd
een teleurstelling. „Ik zag het in deze 500 cc klasse
helemaal niet zitten en ben gelijk weer overgestapt
naar de 250 cc senioren. Al ben ik met mijn 85 kg een
tikkeltje te zwaar voor deze klasse, toch is het rijden
veel prettiger. De top is breder dan bij de „zware jon-
gens", zodat er veel meer strijd wordt geleverd", al-
dus de sympathieke crosser die onder startnummer
H 19 in 1971 en 1972 vierde werd en vorig jaar dus
tweede.
Oosterink is een typische slowstarter. „Hoe dat komt
weet ik niet, in ieder geval heeft het niets met angst
te maken. Als ik bij de start middenin de groep zit
en ik moet mij naar voren werken, dan voel ik me pas
in m'n element." Op deze manier heeft Oosterink al
heel wat medecoureurs in de strijd gepasseerd.

GRAND PRIX VAN SPANJE
Vorig jaar nam hij aan zo'n 25 wedstrijden deel waar-
bij hij zes keer als eerste finishte. Een fraai plakboek
keurig bijgehouden door echtgenote Diny, is daarvan
wel het beste bewijs. Of zij geen angst kent wanneer
Jan rijdt? „Helemaal niet, als het even kan ga ik
mee, eerlijk gezegd begin ik het crossen hoe langer
hoe leuker te vinden."
Vakanties en snipperdagen gaan in huize Oosterink

(waar de koffie overigens voortreffelijk smaakt) prak-
tisch allemaal op aan de motorsport. „Wanneer ik in
het buitenland rij en het is enigszins mogelijk, knopen
we er een paar dagen vakantie aan vast." Zo ook vol-
gende maand wanneer hij samen met Stef v. d. Sluis
en Jo Lammers Nederland zal vertegenwoordigen bij
de Grand Prix van Spanje die op 7 april in Barcelona
verreden zal worden. Tevens brengt hij in Barcelona
dan een bezoek aan de Montesafabrieken. Tijdens al
zijn wedstrijden wordt Jan Oosterink (die per seizoen
van wedstrijd naar wedstrijd zo'n 35.000 km aflegt
in de auto) trouw terzijde gestaan door mecaniciën,
helper, ronde-aangever etc. Ab Boesveld. „Aan hem
heb ik een enorme steun, temeer daar ik zelf nu niet
bepaald een technicus ben."

KONDITIE OP PEIL HOUDEN
Wat betreft zijn kansen voor dit jaar op de nationale
titel is Jan zeer voorzichtig. „De konkurrentie is
groot, wanneer ik zo rij als vorig jaar ben ik tevreden.
Om kampioen te worden moet alles meezitten want
jongens als Stef v. d. Sluis, Peter Willems en Jo Lam-
mers weten ook van wanten", aldus Oosterink, die
vindt dat het bij alle wedstrijden enorm sportief naar
toe gaat. Ook voor en na de races gaan de rijders
vriendschappelijk met elkaar om.

Om in konditie te blijven rijdt Jan vrijwel iedere za-
terdag oefenrondjes op het Deldense circuit. Daar-
naast traint hij tijdens het seizoen meestal eens per
week in Doetinchem of Harfsen. Tn de wintermaanden
wordt er zaterdagsmiddags in de bossen gelopen en
getraind. Samen met o.a. Gerrit Wolsink, Jan Woes-
sink en Jan Verbeek is hij bovendien woensdags-
avond s te vinden in de sporthal te Eefde. Kortom hij
doet er alles aan om in konditie te blijven.

Volgende week komt hij aan de start in St. Anthonis
waarna de strijd om het Nederlandans kampioenschap
voor de deur staat: 31 maart Arnhem; 30 april Ma-
rum; 7 jul i Varsseveld; li^wgustus Eenrum en 15
september Assen. Jan Oos^ffnk prijst zich gelukkig
dat hij gesteund wordt. ..Zonder spon-,01 is liet f inan-
cieel bijna niet te doen, hoea^ ik er desondanks alles
voor over zal hebben om^Jfkunnen blijven rijden.
Jan v. d. Hoek is met zijn 49 jaar toch ook altijd nog
goed voor een plaats in de middenmoot!" Wat dat
betreft kunnen zijn fans (Oosterink heeft in Vorden
een supportersclub) gerust zijn: Jan blijft zijn motor-
fiets besturen.

Oosterink in aktie (indertijd zonder H-nummer)
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KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdag-
ochtend van 8.0012.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: dinsdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

Deze week bevat onze rubriek drie onderwerpen,
te weten:

/. (opnieuw) de vaccinatie tegen de Rode Hond;
2. de agenda van de raadsvergadering d.d. 19

maart a.s.; en
3. de ter inzage ligging van de raadsvoorstellen

in de openbare bibliotheek en leeszaal.

Ad l
VACCINATIE TEGEN DE RODE HOND
Vorige week heeft in deze rubriek reeds een ar-
tikeltje gestaan over de inenting tegen de Rode
Hond. Mede op verzoek van de beide plaatselijke
huisartsen plaatsen we het artikel nogmaals voor
degene die vorige week het verhaal niet hebben ge-
lezen of daartoe niet in de gelegenheid waren:
Zoals u wellicht reeds bekend zal zijn via andere
publiciteitsmedia, worden binnenkort alle 11-jarige
meisjes op rijkskosten gevaccineerd tegen Rode
Hond. De vaccinatie is zeer gewenst ter voorko-
ming van eventuele komplikaties gedurende een
toekomstige zwangerschap. Indien de moeder geen
afweerstoffen tegen deze ziekte bezit, kan de baby
geboren worden met oog-, oor- of hartafwijkingen.
De injektie voorkomt deze narigheid gedurende
vele tientallen jaren.
Om ook de iets oudere meisjes van deze bescher-
ming te laten profiteren, willen de huisartsen de
12-, 13-, 14- en 15-jarige meisjes eveneens de ge-
legenheid geven zich te laten vaccineren; omdat het
rijk de kosten van vaccinatie voor deze leeftijds-
groep niet voor haar rekening neemt, maar de bei-
de huisartsen in Vorden bereid zijn de injektie gra-
tis te verrichten, komen slechts de kosten van de
entstof voor eigen rekening, dit is ƒ 10,— per per-
soon.
De huisartsen van Vorden raden u met klem aan,
om indien u een dochter van deze leeftijd heeft.

haar van de geboden mogelijkheid gebruik te la-
ten maken (zelfs al zou ze reeds „Rode Hond"
gehad hebben).
Het vaccineren vindt plaats op vrijdag 15 maart
1974 om 13.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
Alle meisjes van 12 tot en met 15 jaar zullen nog
een persoonlijke oproep ontvangen.

Ad 2
RAADSVERGADERING OP 19 MAART A.S.
De gemeenteraad vergadert deze maand op dins-
dag 19 maart a.s. 's avonds 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Zoals gebruikelijk, is de vergadering
openbaar en het gemeentebestuur van Vorden no-
digt u dan ook als vanouds uit voor het bijwonen
ervan; een (gratis) kopje koffie staat voor u klaar.
Onder meer de volgende onderwerpen zullen ter
sprake komen:

a. Verhoging van het presentiegeld
voor raadsleden voor het bijwonen van raads-
en raadskommissievergaderingen. Gedeputeer-
de Staten van Gelderland hebben voorgesteld
om de vergoeding voor de raadsleden voor het
bijwonen van raads- en raadskommissieverga-
deringen te verhogen van ƒ 36,— resp. ƒ 27,—
tot ƒ 55,— resp. ƒ 41,25. B&W stellen de raad
voor om hiermee akkoord te gaan.

b. Voorschot vergoeding vakonderwijs
t.b.v. de Ver. voor Chr. Nat. Schoolonderwijs.
B&W stellen de raad voor om aan de Chr.
School aan Het Hoge een voorschot over het
jaar 1974 te verlenen ad ƒ 8.000,—, ten behoe-
ve van het handwerkonderwijs.

c. Aanschaf diverse materialen t.b.v. de school
aan Het Hoge.
De school aan Het Hoge heeft verzocht om me-
dewerking van de gemeente bij de aanschaf van
diverse materialen voor deze school, onder
meer ten behoeve van de „niveaiikursus reke-
nen" en de „wereldverkenning bovenbouw"
(is een dekumentatiecenrum), alsmede voor de
betegeling van een gedeelte speelplaats, het aan-
brengen van beplanting, twee deurmatten en
voor de extra administratieve werkzaamheden
tijdens de laatste uitbreiding.. B&W stellen de
raad voor om de gevraagde medewerking te
verlenen tot een totaalbedrag van ƒ 10.000,—.

d. B&W adviseren de raad verder om een krediet
van ƒ 750,— beschikbaar te stellen voor de
aanschaf van twee aardrijkskundige kaarten
voor de openbare lagere school Linde.

e. Subsidie van de G. A. van der Lugt-Stichting
Deze stichting heeft onder meer als doelstelling

„het bevorderen van de instandhouding van
monumenten (in de ruimste zin van het woord)
die karakteristiek kunnen worden geacht voor
Oost-Gelderland"; dit houdt o.a. in dat de
stichting kleine karakteristieke percelen grond
met houtopstanden aankoopt, zoals houtwallen,
singels en bv. kleine bospercelen.
De stichting wordt al gesubsidieerd door het
ministerie van CRM en de provincie en omdat
de stichting ook in Vorden werkzaam is stellen
B&W de raad voor om jaarlijks aan haar een
subsidie van twee cent per inwoner te verlenen.
(De gemeenten Hengelo (Gld.), Ruurlo en Zel-
hem zullen dat waarschijnlijk ook doen.)

f. Huistelefooninstallatie gemeentehuis
De huistelefooninstallatie in het gemeentehuis
is, volgens de PTT, verouderd en nieuwe on-
derdelen zullen binnenkort moeilijk (of hele-
maal niet meer) verkrijgbaar zijn. Omdat de
verhuizing van het gemeentehuis naar Kasteel
Vorden waarschijnlijk nog wel 3 tot 4 jaar kan
duren i.v.m. de nodige restauratie, stellen B&W
de raad voor om toch nu maar vast een nieuwe
installatie c.a. ad ƒ 24.000,— aan te schaffen
die nl. in het nieuwe gemeentehuis toch nodig
is; de automaat van de installatie, die ƒ 22.695,-
kost, kan bovendien opnieuw in het kasteel
worden gebruikt, zodat de huidige extra kosten
eigenlijk beperkt blijven tot een betrekkelijk ge-
ring bedrag.

g. De aankoop van gronden van „Thuis Best" in
de bestemmingsplannen Brinkerhof 1973; het
verlenen van een garantie voor een hypothe-
caire geldlening; de wijziging van de gemeen-
schappelijke regeling inzake de keuringsdienst
van slachtdieren en de vaststelling van de nieu-
we verordening op de heffing en invordering
van keurlonen; het aanvragen van voorschotten
en bijdragen uit de rijkskas voor de bouw van
16 bejaardenwoningen; het nemen van enkele
voorbereid ingsbeslu i ten.

Ad 3
TER INZAGE LIGGING
RAADSVOORSSTELLEN
in de openbare bibliotheek en leeszaal. Vanaf deze
maand zullen alle voorstellen, die B&W aan de
gemeenteraad doen. voor iedereen ter inzage lig-
gen in de openbare bibliotheek en leeszaal aan de
Dorpsstraat, zodat iedereen op deze wijze van de
aktuele gemeentelijke gebeurtenissen op de hoogte
kan zijn (en blijven): uiteraard zijn niet aanwezig
die voorstellen, die in het belang van de gemeente
of een partikulier in een vertrouwelijke sfeer moe-
ten blijven.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaal H. Doop, kindernevendienst
19 uur interkerkelijke jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. P. Kuyper te Lochem bidstond voor gewas
en arbeid, kindernevendienst
19 uur jeugddienst Geref kerk ds. J. Schipper Herv.
predikant te Winterswijk

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter 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 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 maandag en vrij-
dag 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 (Dinsdagavond van 18.45 tot
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

BURGERLIJKE,
STAND

GEBOREN: Hendrika Gerritdina, dochter van G.
Schuerink en A. Bosman.
ONDERTROUWD: geen.
GEHUWD: G. van den Bosch en R. lest; A. G. Dim-
mendaal en W. L. Bosman; G. H. Zweverink en R.
D. ten Elshof.
OVERLEDEN: G. J. Schieven, 87 jaar, echtgenoot
van G. Smeenk; J. W. Hiddink, 87 jaar; J. M. Tjoonk,
81 jaar, weduwe van Gotink.



Knalkoopje

SUN
MARGARINE

kuipje 500 gram voor slechts

Prachl bos

FRESIA's
MET GROEN

voor

vlees en vleeswaren

Slavinken
3 stuks

Paprika schijven 4 AO
3 stuks IjTrO

Hamburgers
3 stuks

Runderstooflappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Wiener snitzeis
per 100 gram

Hamlappen • A QQ
500 gram ^JWW

Varkensfricandeau
mager (VAN DE HAM) 500 gram

FIJNE VLEESWAREN
150 gram HAM 129

100 gram GEKOOKT MAGER SPEK 99

250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 99

200 gram GEK. GELDERSE (alleen aan stuk) 99

150 gram SNIJWORST 119

MISS KIRA
HAARLAK
spuitbus nu voor

Doos

a 20 STUKS
THEEZAKJES

van 102 voor

groente en f ruit

Extra grote sinaasappelen
'Jatta' per net

Net mandarijnen
voor

Jaffa sinaasappelen
per net ,

Blanke champignons
250 gram

Moes goudreinetten
2 kilo

Panklare worteltjes
(MET PETERSELIE) 500 gram

Vers gesn. soepgroente
per bakje

ONS WMNHOEKJE
Montilla Pale Dry
2 literkruik van 925 voor

Nipoli vermouth
literfles voor maar

Zwarte bessenwijn
(MET JONGE JENEVER) literkruik

Sandeman Port
wit of rood, per fles

Joseph Guy
fijne Franse Cognac, nu

795 UIT ONZE

1325 SLU™

Cluny Scotch Whisky
met gratis fles cola

Vetter Likeuren
(diverse smaken) per fles

1395

875
A.H.O. SPECULAAS
groot pak van 123 voor

OUD-HOLL. WAFELKOEKJES
400 gram van 160 voor

JAMAICA RUMBONEN
per bakje van 173 voor

HALVE VRUCHTENEITJES
zacht snoepje nu per bakje

LANGENBERG DROP
diverse soorten voor

NfBB-ITT COCKTAIL ZOUTJES
van 154 voor

VOLKOREN TARWE CRACKERS
pak van 120 voor

DIEPVRIES KUIKENPOULET
500 gram

DIEPVRIES SATé
zakje van 225 voor

CHOC. PASTA PUUR
Friese Vlag, pot van 128 voor .

SUN MARGARINE
nu 2 pakjes voor slechts

MAGGI GROENTESOEP
2 zakjes voor

FLORA DINER voor de hond
groot pak van 155 voor

COMFORT WASVERZACHTER
grote fles van 532 voor

Nieuw! DE BETUWE EENDRANK
nu met 25 CENT

Ze is er weer! CLASSE ROYAL BIER
12 euroflessen

GROTE FLES APPELSAP
van 95 voor

Gemakkelijk bij kleine wondjes!
SORBO PLAST 1 meter voor maar ...

REINE VICTORIA PRUIMEN
3/4 liferpot voor

CALVE SLASAUS
3/4 fles van 266 voor

DEL MONTE PILCHARDS
blik van 130 voor

nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Heden overleed onze lieve schoonzuster en tante

JOH ANNA MARGABETHA TJOONK
weduwe van J. Gotink

in de ouderdom van 81 jaar

B. H. Groot Bramel
H. W. Groot Bramel

A. G. Groot Bramel-Ruiterkamp

Vorden, 7 maart 1971

Heden overleed zacht en kalm, onze lieve moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

JOHANNA MARGARETHA TJOONK
weduwe van J. Gotink

in de ouderdom van 81 jaar

Uit aller naam:
E. Gotink

Vorden, 7 maart 1974
Brandenborchweg 3

De begrafenis heeft plaats gehad

Inplaats van kaarten

FREEK KOK
en
JOKE VAN DER KUIP

trouwen op donderdag 21 maart om 2 uur
in het gemeentehuis te Warnsveld en om
half 3 wordt in de Ned. Hervormde Kerk 'ce
Warnsveld het huwelijk ingezegend door
ds H. Y. Talens

Toekomstig adres:
Prins Bernhardweg 10, Lochem

Receptie van half 5 tot 6 uur in 'De Pauw'
Rijksstraatweg 11, Warnsveld

Na een zorgzaam leven is heden in alle rust ont-
slapen onze beste zwager en oom

JAN WILLEM HIDDINK

in de ouderdom van 87 jaar

Uit aller naam:

Fam. Hiddink

Vorden, 7 maart 1974
Deldenseweg 5

De begrafenis heeft op 11 maart plaats gehad

DANKBETUIGING

Het afscheid als burgemeester van Vorden op 28
februari j.l. is voor mijn vrouw en mij een onver-
getelijke dag geworden.
Dit is voor een niet gering deel het gevolg van de
grote hartelijkheid, die sprak uit de tot mij ge-
richte speeches in de buitengewone raadsverga-
dering en op de afscheidsreceptie voor de geno-
digden, daarna gevolgd door het afscheid van de
ingezetenen van Vorden.

Grote dankbaarheid spreek ik uit voor de prach-
tige kleurentelevisie en de cheque die ik van de
bevolking mocht ontvangen
Allen, partikulieren, het komité zowel als vereni-
gingen en instellingen uit Vorden, die hieraan hun
steentje hebben bijgedragen, heel hartelijk dank.

Weest u er van overtuigd, dat wij dit alles op
hoge prijs hebben gesteld en dat wij u zeer dank-
baar zijn voor uw blijken van belangstelling in de
vorm van uw bezoek aan de receptie

A. E. VAN ARKEL
Vorden, 13 maart 1974

Gevraagd:

werkster
of hulp in de huishouding

Voor 4 of 5 halve dagen per week

Bosboom
't Elshof - Zutphenseweg 36 - Vorden

Speciale aanbieding !

Neem deze kans waar
PRACHTIGE

tweedwol
in 5 kleuren (met gratis patroon)

Normale prijs f 2,75 nu

f 2,- B.bol

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Nu voor iedereen een betaalbare
keuken... kijk en vergelijk!
PRACHTIG MOOIE KEUKENBLOKS
kompleet met roestvrijstalen bladen, wafelmotief 18/8 van hoogwaardige kwaliteit nu tegen
STERK VERLAAGDE PRIJZEN

KEUKENBLOK, 150 cm lang
kompleet met r.v.st. patroongewalsd blad met l bak, geen 467,- maar nu slechts

KEUKENBLOK, 170 cm lang
kompleet met r.v.st. patroongewalsd blad met l bak, geen 483,. maar nu

KEUKENBLOK, 180 cm lang
kompleet met r.v.st. patroongewalsd blad met l bak, geen 519,- maar nu

KEUKENBLOK, 200 cm lang
kompleet met r.v.st. patroongewalsd blad met l bak, geen 605,. maar nu

KEUKENBLOK, 220 cm lang
kompleet met r.v.st. patroongewalsd blad, geen 668,- maar nu

f 347,-
f 358,
f 383,
f 435,
f 476,

BIJPASSENDE WANDKASTEN
50 cm breed 72,- nu
60 cm breed 84,- nu

100 cm breed 114,- ...

SERVIESKASTEN
(staande kasten) van 240,- nu voor

KUNSTSTOF EIKEN KEUKENBLOKS zeer mooi
150 cm lang, nu kompleet met patroongewalsd blad
170 cm lang, nu kompleet met patroongewalsd blad
180 cm lang, nu kompleet met patroongewalsd blad
200 cm lang, nu kompleet met patroongewalsd blad
220 cm lang, nu kompleet met patroongewalsd blad

f 62,-
f 72,-
f 97,-

f 204,-

395,
407,
435,
499,
543,

MASSIEF EIKEN KEUKENBLOKS (zonder bladen)
150 cm lang nu
170 cm lang nu
180 cm lang nu
200 cm lang nu
220 cm lang nu

750,-
821,-
872,-
957,

1036,

Hebt u ons KEUKENAANBOUWPROGRAMMA al gezien? Ze staan in onze toonzaal boven de winkel, ± 20
opstellingen, waaronder veel nieuwe kleuren, tevens leveren wij alle soorten inbouwapparatuur. Indien ge-
wenst kunnen wij uw keuken ook plaatsen, inklusief alle voorkomende timmer- en metselwerken en tegels zet-
ten. Voor vloerbedekking kunt u ook bij ons terecht in onze eigen zo voordelige TAPIJTHAL

WAND- EN VLOERTEGELS
te veel om op te noemen, duizenden en nog eens duizenden voorradig en altijd LAAG GEPRIJSD !
SANITAIR spotgoedkoop (Alle prijzen inkusief BTW)

DOE-HET^-ZELF EN KEUKENCENTRUM

Schoolstraat 6 - VORDEN . Telefoon 05752-1486 Vrijdagavond koopavond

Te koop donkerblauwe
kinderwagen en reiswieg
't Elshof 13 - Tel. 2109

Te koop kerngezonde jonge
hennen ras: 'Hubbard'
Volledig geënt en tegen de
leg!
BRETVELD
Ruurloseweg 88 - Hengelo G
Telefoon 05753-7282

Te koop g.o.h.
huishoudkachel
A. J. Klein Ikkink
Oude Zutphensew. 5 Vorden

Wie ruilt: 1.2 pk kracht-
motor voor l pk lichtnet
motor, zelfaanlopend
A. F. J. Waarle
Stationsweg 14 Vorden

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Te koop
partij blauwe esterikken
Greven
Nieuwstad 26 Vorden

Wij leveren zeer voordelig
nieuwe houten garages
schuurtjes
zomerhuisjes
en opslag loodsen

Houtbedrijf S.H.B.
Zwartedijk 68 Vroomshoop
Telefoon 05498-2704

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD VORDEN

Gevraagd, wegens ziekte van het tegenwoordige

meisje
VOOR HULP IN WINKEL EN
HUISHOUDING

ten Brinke
Zutphenseweg 131 - Vorden - Telefoon 05752-1415

BEHANG 1974
Reuze uit meer dan 200 soorten

Allemaal buitenlands papier, dus niet
wat iedereen heeft

Natuurlijk bij de vakman gehaald
die er verstand van heeft !

Schildersbedrijf

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

Gedipl. meester Schilder Nat. Schildersschool

In verband met de fusie zal ons kantoor

Dorpsstraat 9
te Wichmond
op vrijdag 15 maart 1974 voor het laatst
geopend zijn

Ingaande maandag 18 maart worden al onze aktiviteiten
te Wichmond gekoncentreerd in het kantoor
Baron v.d. Heydenlaan 3 - Telefoon 05754-423

U kunt daar voor alle bankzaken terecht

De openstellingsuren zijn als volgt:
maandag t. m. vrijdag van 8.30-12.30 en van 1.45-4 uur
vrijdagavond van 6-8 uur

Rabobank
de bank voor iedereen

VORDEN

Voor uw autorijlessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

Het smaakt goed, dat

vloerbrood
EN GEZOND !

Vers van de Warme Bakker

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Te koop VW 1200 type 1968
met lichte plaatschade, in
prima konditie
H.K. van Gelreweg 32
Tel. 1708 na 18.00 uur

Te koop een vlakbank
20 cm breed Te bevragen bij
H. Kappert
Ruurloseweg 87 Vorden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

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



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

Kassakoopje MERGPIJPJES per pak f 0,99

VLEES vers van hef mes
u/f onze keurslagerij

Mag. malse riblappen
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram

Varkensfricandeaui
500 gram

Hamburgers
nu 3 stuks

f 4,78
f 5,88
f 1,50

Gelderse schijven f 1
3 stuks ......................................................... Ij

Gehaktballen
nu 3 stuks

vrijdag Verse Worst
500 gram voor ,

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram ...

f 1,50
i 2,98
f2,50

Vrijdag en zaterdag onze heerlijke

Nasi & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts f 1,98

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Magere melk I A cc
een hele liter voor \J n\J\J

Yoghurt f A OQ
liter van 98 voor V J W W

f 1,02Vanille vla
liter van 118 voor ,

Groente en fruit dagelijks vers
Aardappelen
Kassla

5 ki
2 kroppen voor .....

1 kilo voor ...........

Golden Delicious 2 küo V00r
Groenfe en frultreklame geldig f.m. zaterdag

Maandag: Dinsdag:

Kas andijvie

98
78
78

128

500 gram 98

DIEPVRIES
Boomschors ijs
4 nasi schijven
4 bamischijven

van 298 voor

van 115 voor

van 115 voor

198
98
98

LEUKE BOS NARCISSEN f 1,60

Eerste iteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram BOTERHAMWORST

150 gram CERVELAAT

100 gram CASSELERRIB

250 gram HAUSMACHER

75
119
129
169

UIT ONZE BROODBOETIEK
DRENTSE APPELTAART van 198 voor

5 TOMPOEZEN van 249 voor

5 KRENTEBOLLEN van 137 voor .

179
229
124

Naast onze sortering King Corn brood
steeds VERS BROOD van bakker Van Groningen

VIVO VRUCHTENWIJN
liter .

VIVO SINAS
liter van 98 voor

PEPSI COLA
liter van 114 voor

EMMER FRITESSAUS
750 gram van 169 voor

BLIKJE ZALM
110 gram

POT KNAKWORSTJES
8 stuks

LUYCKS AUGURKEN
van 198 voor

248
79
98
119
169
109
189

Voor de schoonmaak ANDY normaal
van 188 voor 158, bij ons

ANDY GEZINSFLAKON
van 338 voor 288, bij ons

GROTE FLES JIF
van 259 voor 234, bij ons

VIM
groen of blauw

HUISHOUDDWEIL
40x40 cm

ENKA SPONS
per stuk

VIVO ZEEM 44x42 cm
van 795 voor

139
249
219
59
69
99

695

VEEGVASTE MUURVERF
emmer 4 kg

PELI TEAKOLIE
van 259 voor 229, bij ons

DUYVIS PINDANOOTJES
van 170 voor

DOPERWTEN EN WORTELEN
'Duyvis' pot

REINO VRUCHTENSPREAD
aardbeien, abrikozen of kersen

BROS REPEN
melk of puur

WAFELS
'Raket'

298
199
149
155
169
125
99

Ook zijn wij ruim gesorteerd In dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 17 maart
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36e jaargang nr. 2 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Gekomb. feestavonden
Het was een goede gedachte van de gezamenlijke be-
sturen van de plaatselijke Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen, de Gelderse Maatschappij van Landbouw
en Jong Gelre om evenals verleden jaar een gekombi-
neerde feestavond te houden. Vrijdag- en zaterdag-
avond jl. werden deze gehouden in zaal Schoenaker
waarbij de zaal telkens tot in alle hoeken bezet was.
Voorzitter A. G. Mennink van de GMvL heette vrij-
dagavond in zijn openingstoespraak speciaal welkom
loco-burgemeester Bannink en de toneeljury van Jong
Gelre. Vervolgens kwamen de leden van Jong Gelre
op de planken met het blijspel in vier bedrijven „Niets
is veranderlijker dan een mens". Het stuk, waarvan
de heer E. Klumper de regie had, bleek uitstekend te
zijn ingestudeerd en werd goed vertolkt. De aanwezi-
gen hebben enige uren kostelijk toneelspel gezien.
Mevr. R. Pelgrum-Rietman dankte vrijdagavond als
presidente van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
voor het mooie spel en bood de bekende enveloppe
aan.
Zaterdagavond werd met hetzelfde sukses een herha-
ling gegeven, waarbij de voorzitter van Jong Gelre
A. Berenpas speciaal de afgevaardigden van Ring en
hoofdbestuur van Jong Gelre kon verwelkomen. Hij
dankte na afloop spelers en speelsters voor hun goede
spel, evenals de beide grimeurs en de regiseur die een
enveloppe kreeg aangeboden. Elke speler(ster) ontving
bloemen. Ook de heer Wolsing werd dank gebracht
voor de verzorging van de geluidsinstallatie. Na af-
loop werd er nog enige uren gedanst met muzikale be-
geleiding van Cannon Ball.

Loterij Gelderse Dambond
Het gewest Gelderland van de KNDB heeft een bij-
zonder geslaagde bliksemloterij gehouden waarbij in
no-time 15.000 loten werden verkocht. De leden van
de damverenigingen uit geheel Gelderland hebben zich
voor deze verkoop ingezet. De opbrengst is bestemd
voor het jeugdwerk in de damsport en o.a. voor de
opleiding van jeugdtrainers.
Gelderland staat in Nederland zeer hoog genoteerd
met zijn jeugd- en aspirantdammers (o.a. in Vorden
en Zutphen). Ook het schooldammen neemt in deze
provincie steeds meer toe. In distrikt oost van de Gel-

derse dambond wordt hard gewerkt aan het geven
van een goede opleiding voor de jeugd. De opbrengst
van deze loterij geeft de dambond gelegenheied om
het damspel op een nog hoger peil te brengen.

De hoofdprijs van de loterij (een auto) werd gewon-
nen door het echtpaar Arts uit Beneden-Leeuwen. De
gelukkige winnaars namen hun prijs in ontvangst
uit handen van voorzitter J. Edink. Tevens waren bij
deze prijsuitreiking aanwezig de sekretaris van het
gewest Gelderland v. d. Peppel, de voorzitter van dis-
trikt oost Geerken, de heren Jansen en Van Dongen.

Nieuwe competitie
De voorjaarsvergadering van de Touwtrekvereniging
Vorden onder leiding van voorzitter J. Knoef werd
door een groot aantal leden bijgewoon. De vergade-
ring stond in het teken van de a.s. zomerkompetitie.
De voorzitter sprak bij de opening zijn waardering uit
voor de prestaties van de teams uit de 560 en 640 A
kg klasse die in het afgelopen seizoen de kampioens-
titel in hun afdeling hadden behaald. De vereniging
telt op het ogenblik 45 leden en heeft in het afgelopen
jaar vele aktiviteiten ontplooid. Een en ander bleek
uit het jaarverslag van sekretaris J. Besselink. Er
werd onder meer deelgenomen aan de open kam-
pioenschappen in Engeland terwijl het kampioensteam
uit de 640 kg klasse ons land vertegenwoordigde bij
de Europese kampioenschappen.

De vereniging zal aan de nieuwe bondskompetitie
die eind april begint, deelnemen met een ploeg in de
560 kg en 640 kg klasse terwijl nog een derde team
in een nog nader te bepalen klasse wordt ingedeeld.
Het bestuur zal op de eerstvolgende bondsvergadering
een voorstel doen om een nieuwe 580 kg klasse in te
voeren. Waarschijnlijk zal er ook een ploeg voor de
catchklasse worden geformeerd. Omstreeks half juni
a.s. zal, behoudens goedkeuring van het bondsbestuur
een groot toernooi door de TTV Vorden op haar ter-
rein worden georganiseerd. Tijdens de VVV-week in
Vorden zal men weer medewerking verlenen door het
organiseren van de touwtrekwedstrijden om het kam-
pioenschap van Vorden.

Bij de besluursverkiezing werden de heren A. Steen-
breker en H. Groot Roessink herkozen evenals de
heer H. Brummelman.

Mutaties kleuterscholen
Als hoofdleidster aan de kleuterschool De Timpe is
met ingang van l april benoemd mej. B. H. Bloemen-
dal te Doetinchem. Mevr. A. A. G. Krijt-v. d. Meene
heeft per l april ontslag aangevraagd.
Mej. R. Talen, leidster van de kleuterschool De
Springplank is benoemd tot leidster aan een kleuter-
school te Elburg.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

INTERKERKELIJKE JEUGDDIENSST
Zondag a.s. 17 maart wordt in de Gereformeerde kerk
's avonds een interkerkelijke jeugddienst gehouden on-
der leiding van ds. Schipper uit Winterswijk. De dienst
zal in het teken staan van het zoeken naar de eenheid
van de kerken, in het bijzonder van de Gereformeerde
en Hervormde gemeente in Vorden. Met deze dienst
wordt ook de aktie Hervormd—Gereformeerd van de
interkerkelijke jeugdwerkgroep ingeleid. De werk-
groep hoopt dat door deze aktie de eenheid van bin-
nenuit zal gaan groeien doordat men gestimuleered
wordt eikaars kerkdiensten te bezoeken. Elke vierde
zondag van de maand is van nu af aan voor de werk-
groep een interkerkelijke zondag waarop zij de ene
maand in de Gereformeerde , de andere maand in de
Hervormde dienst wil gaan meevieren.
Zo worden alle Hervormden die de eenheid eveneens
willen gaan beleven en doen groeien opgeroepen op
zondagmorgen 24 maart de kerkdienst in de Gere-
formeerde kerk te bezoeken (volgende maand anders-
om en zo verder.
Wellicht kan deze aktie er toe bijdragen dat beide ge-
meenten spoedig ook officieel de zondagmorgendienst
in samenwerking tot eenheid zullen gaan betrekken.

De interkerkelijke jeugdwerkgroep

*
lationale AcffeRode Kruiswoord-

PUZZd •••• y medewerking van Uw£ieuwsblad

Helpt het
Rode Kruis
helpen

„Geef gehandicapten een vakantie"
blijft de slogan voor deze nationale Rode
Kruisactie, waarbij U ook deze week
weer voor duizenden guldens aan prijzen
kunt winnen. U lost de puzzel op, stuurt
de gevonden slagzin vóór 27 maart in
en dingt mee naar onderstaand prijzen-
pakket.

PRIJSWINNAARS
PUZZEL NR. 7

/ blocnote met
ballpoint in bijzondere
omslag, het
Nederlandse
Rode Kruis:

A. A. Hoebink,
Eikenlaan 19
Vorden

B. Lebbink,
Slotsteeg E 32
Hengelo (Gld.)

Doe mee
aan deze
puzzel

In mei kunt'U in aanmerking komen voor de
eindhoofdprijzen zoals een Dickson stacaravan
van ƒ 10.000 en een Mark-orgel van ƒ 2295.
Daarvoor dient men alle letters E van de op-
lossingen van de in totaal 13 puzzels te tel-
len. Wie de vorige opgaven niet meer heeft,
kan vast een krant met alle puzzels tesamen
bestellen. Men kan daarvoor een briefkaart
met ƒ 1 extra aan postzegels aan het Neder-
landse Rode Kruis, Prinsessegracht 27. in
Den Haag richten of een bedrag van ƒ 1 stor-
ten op giro 3046000 van datzelfde Rode Kruis.

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

Voor deze week zijn de volgende fantas-
tische prijzen uitgeloofd:

ï. Een kleurentelevisie van Philips
Nederland - ƒ 2595

2. Een Starlet 353 naaimachine van
Singer n.v. Amsterdam - ƒ 549

3. Drie fietsen, voor man, vrouw en
kind. Van de Vereniging Centra
Amersfoort - ƒ 447,50

4. Een 8-daags kris-kras NS-abonnement
Ie klas voor twee personen ƒ 144

5. Een Daalderop Presto snelkookpan van
Van Perlstein & Roeper Bosch n.v.
Amsterdam - ƒ 91,85

Horizontaal:
I. koper - 4. lengtemaat - 8. lager
onderwijs (afk.) - 10. muzieknoot -
II. voedingsmiddel - 13. gaarne -
16. maanstand - 17. mak - 19. euro-
peaan - 20. noorse god - 21. schip -
23. lof - 25. turkse bevelhebber -
26. deel van de hals - 28. telwoord
- 30. heidemeertje - 32. ons (eng.) -
34. klein hert - 36. meteen - 38.
familielid - 39. plant - 41. was ge-
tekend (afk.) - 42. cerium (afk.) •
43. bijwoord - 45. soort hout - 46.
vr. dier. -

Verticaal:
1. voertuig - 2. reeds - 3. bijwoord -
5. bar - 6. voorzetsel - 7. kwajon-
gen - 9. kledingstuk - 12. dieren-
geluid - 14. elasticiteit - 15. godin
van het onheil - 16. boom - 18.
schriel - 20. roofvogel - 22. paling -
24. een zekere - 27. verwachting
koesteren - 29. kloosterbroeder -
30. redeloze dieren - 31. voertuig -
33. uitgesloten aansprakelijkheid
fafk.) - 35. roem - 37. rijksweg
(.afk.j - 39. redeloze dieren - 40.
ontkenning - 42. cent (afk.) - 44.
regeringsreglement.

en Eieren Zeist), een doos kauwgommix van
ƒ 24 (Maple Leaf b.v. Amsterdam), een puzzel-
woordenboek van ƒ16,50 (Uitgeverij Luitingh b.v.
Publishers Laren N.H.) en een autowashand-
schoen Gïemme NT van ƒ 10,95 (Fa. G. van
Amersfoort, Zeist).

Tenslotte zijn er 111 blocnotes met ballpoint in
een bijzondere omslag ter beschikking gesteld.
Een verrassing voor de deelnemers van elk blad.

Doel van de

reeks prijzen:

Een koffiezetapparaat van ƒ 75 (Douwe Egberts
Slederland b.v. Utrecht), een tricot heren-
>yjama van ƒ 36,50 (Sir Edwin b.v. Wildervank),
:en handzaag van ƒ 35,50 (Sandvik Staal b.v.
Schiedam), een blikradio van ƒ 25 (Coca Cola
•xport Corporation Amsterdam), een kalkoen
[3 kg) van ƒ 25 (Produktschap Pluimvee

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.
Geld dat U nu bijeen kunt puzzelen. Talloze chro-
nisch zieken 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 het speciale adres van het
Nederlandse Rode Kruis,
Postlaan 11, 's-Gravenhage.
Plak naast de gewone frankering (30 cent)
minimaal f, \,— (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 girobiljet
(geen girobetaalkaart) schrijven. Maak dan
tenminste ƒ i,— óf zoveel U wilt over op
giro 3046011 van het Nederlandse Rode

Kruis \ef "s-Gravenhage.
Uw oplossing moet op 27 maart binnen zijn.
Op 1 april trekken in Bergen (N.H.) notaris
Van Beusekom uit 's-Gravenhage 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.

REKTIFIKATIE

In de advertentie van het Assurantiebureau van de
Geld. Mij van Landbouw betreffende verzekeringen,
stond vermeld dat de zitdag te Vorden iedere derde
dinsdag van de maand is. Dit moet zijn IEDERE 3e
VRIJDAG van de maand van 10.00-11.30 uur in
café-restaurant „'t Wapen van Vorden".

WfRrcuuw
Voetbal

VORDEN l VERSLOEG GWVV MET 4—1
De wind heeft zondagmiddag tijdens de voetbalwed-
strijd tussen GWVV en Vorden wel haar stempel op
deze ontmoeting gedrukt. Voor de rust speelde de
thuisclub met de wind in de rug en was daardoor
voortdurend in de meerderheid. Reeds na drie minu-
ten werd het uit een cornerbal l—0. Ondanks het
veldoverwicht van GWVV slaagde Vorden er uit een
door Heersink genomen vrije schop in, de ruststand
op l—l te bepalen.
Na de rust waren de rollen volkomen omgedraaid.
Met de regelmaat van de klok golfden de aanvallen
op het doel van Gelselaar af. Doelpunten konden niet
uitblijven. Na vijf minuten scoorde Nijenhuis uit een
pass van Hengeveld l—2. Heersink liet een kwartier
later opnieuw zijn vakmanschap bij vrije schoppen
zien l—3. Na een half uur werd het l—4 toen Nijen-
huis uit een scrimmage scoorde. Bij deze stand bleef
het en is Vorden weer een stapje dichterbij het kam-
pioenschap.

EN TOCH . . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST !

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

SP. TEUGE l—VORDEN l 3—0

Vorden heeft zich zaterdagmiddag in de uitwedstrijd
goed geweerd tegen nummer twee van de ranglijst
Sp. Teuge. Voor de rust speelden de geelzwarten met
de wind in de rug. Men kreeg vele kansen doch het
vizier stond niet goed gericht. Vijf minuten voor de
rust bleef de Vordense achterhoede, in de mening dat
de bal uit was, staan waardoor de thuisclub gemak-
kelijk kon scoren l—0.
In de tweede helft profiteerde de thuisclub wel van
het windvoordeel. Na een kwartier spelen werd doel-
man Van Bommel van grote afstand gepasseerd. Bij
Vorden werden Sloetje en Lubbers resp. vervangen
door Mellendijk en Harmsen. Een foutje van Wentink
was er de oorzaak van dat vlak voor tijd de stand op
3—O werd gebracht.

Volleybal
In de kom petitiewedstrijden van het distrikt De IJs-
selstreek hebben in de kring Deventer vooral de ploe-
gen uit de middenmoot goed partij gegeven. In de Ie
klas dames speelden de teams van SVS l en 2 uit
Schalkhaar liefst vijf wedstrijden met veel spannende
momenten terwijl bij de heren Ie klas de kopploegen
Wilhelmina, Isala 3 en Dash l zich flink roerden en
hun posities zodoende konden handhaven.
In de Ie klas dames staat Dash l met 14-23 nog steeds
bovenaan de ranglijst.
In de Ie klas heren speelde Dash l twee wedstrijden
en haalde daaruit de volle winst. In Deventer kreeg
Stokvissen l een O—3 nederlaag te slikken van de
Vordenaren nl. 7—15, 8—15 en 6—15 en in eigen
home moest Dash 2 (dat onderaan bengelt) met lede
ogen ervaren dat de „grote broers" geen genade ken-
den 3—0 (setstanden 15—9, 15—3, 15—0).

Bosloop
De touwtrekvereniging Vorden organiseerde voor de
vierde maal in suksessie een geslaagde bos- of presta-
tieloop in de fraaie omgeving van buurtschap 't Med-
ler. De deelnemers kwamen ook nu weer uit de gehele
omgeving en uiteraard was ook'Vorden goed verte-
genwoordigd.
De start had om twee uur plaats waarbij TTV voor-
zi t ter J. Knoef eerst de 5 km lopers wegvlagde waarna
de 10 km lopers volgden. Er bleken veel ervaren atle-
ten bij te zijn. Na 34 minuten was de eerste van de
10 km al binnen. Allen waren vol lof over het par-
cours, dat goeed met pijlen was aangegeven en door
een mooie streek leidde. De heer Knoef reikte aan de
meer dan 120 deelnemers (van groot tot klein) die de
tocht hadden uitgelopen, de herinneringsvaantjes uit.

Touwtrekken
Het achttal van Bekveld is weer volledig in de running
in de touwtrekkompetitie. Tijdens het vierde en tevens
laatste toernooi van de winterkompetitie 1973/74 dat
in de manege het Ruiterkamp in Bathmen werd ge-
houden, slaagden de Hengelose jongens er in om win-
naar te worden. Doordat zij op het eerste toernooi in
december jl. in de Gompert reeds 21 punten bij el-
kaar trokken verwierven zij de titel winterkampioen
1973/74 in de 640 kg klasse.
1. Bekveld A 48 punten; 2. Heure en Eibergen 39
punten; 3. Vorden 33 punten; 4. Bizons 30 punten; 5.
Bekveld B 18 punten; 6. Eibergen A en DVO 12 pun-
ten; 7. Warken en Oosterwijk 9 punten.



V.L.C. „De Graafschap" G.A.
TE RUURLO

Met vestigingen te: Hengelo - Linde - Ruurlo - Yorden

Landbouwers
attentie!

In samenwerking met de hierna genoemde
loonwerkbedrijven, zijn wij in staat

DOLOKAL
met 54% z.b.b. en 5% magn. gestrooid
op het land te leveren.

Opgave en/of inlichtingen bij bovengenoemde
Graatschapvestigingen of de loonwerkbedrijven:

H. J. Bosman, Larenseweg 5, Yorden (tel. 05752-1874)

Co-op. Werktuigenvereniging Medo/Ruurlo te Linde
(tel. 05752-6870)

G. J. Haaring, 't Zelle te Hengelo GId. (tel. 05753-7361)

Ook andere poedervormige meststoffen
zoals o.m. Koperslakkenbloem kunnen
gestrooid geleverd worden.

Gems-aanbiedingen!
AEG VOLAUTOMAAT van 858,- nu f
AEG VOLAUTOMAAT van 952,. nu
AEG VOLAUTOMAAT van 1090,- nu
ERRES VOLAUTOMAAT van 827,- nu
INDESIT VOLAUTOMAAT
DROOGTROMMEL voor 2M> kg was van 403,- nu .
DROOGTROMMEL voor 4 kg was van 559,- nu ....
CENTRIFUGE met hoog toerental nu
STOFZUIGER modern sledemodel van 219,- nu f
KOELKAST tafelmodel 140 liter inhoud van 334,- mf
GASFORNUIS ATAG met grill van 599,- nu f
KOOKPLAAT 4-vlams aardgas nu t
WASEMAFZUIGKAP 60 cm breed van 349,- nu ....f
GRILL APPARAAT zeer lage prijs nu f

ZEER SPECIAAL !
PERSONEN WEEGSCHAAL f 18,!».-)
WANDWEEGSCHAAL f 19,95

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

159,—
189,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

DIT SPRINGT
OOK DE WEEK UIT !

Zware kwaliteit

kamerbreed
tapijt
400 cm breed

nu f89,-
EN GRATIS GELEGD !

Zie ook onze verdere aanbiedingen
Uw tapijtzaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

DE ECHTE ZWEEDSE

kinderklompjes
voor jongens en meisjes

Ruime keuze in diverse kleurenkom-
blnaties. ^ .̂

Natuurlijk bij:

Schoenenhuis
Jansen *
H. Smeets - Dorpsstraat Vorden Tel. 05752-1304

KITTY
MODEL
ESTER

WULUAIK
AN IN SCHCHWMODEVOORAAN

Dorpsstraat 4

's Maandags de gehele dag geopend

Vorden

renata
KINDERSCHOENEN
IN 4 WIJDTE MATEN

SMALLE voeten:
SMALLE schoenen

BREDE voeten:
BREDE schoenen

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4
's Maandags de gehele dag geopend

Vorden

VORDEN

„Het Hoge"
SCHOOL MET DE BIJBEL

Aangifte
van leerlingen
die na de zomervakantie de school
hopen te bezoeken
Ouders, die nog geen kaart hebben
ingevuld, gelieve zich te vervoegen
by het hoofd der school
A. J. Zeevalkink, Schoolstraat 17
Telefoon 1317

P.S. De kinderen voor de Ie klas moeten voor
l oktober 6 jaar zijn!

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Nato jacks
Spijkerbroeken

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

DIT SPRINGT
DE WEEK UIT!

Zware kwaliteit

Baddoeken
grote maat per stuk f 7,50

2 stuks f 14,—

KLEINE MAAT per stuk f 3,95

2 stuks f 7,—

Keukendoeken
per stuk f 3,95

2 stuks f 7,—
Dit zijn voor-oorlogse prijzen !

UW ZAAK :

ZONDAGMIDDAG AS.

Kompetitie

VORDEN 1 —
DREMPT 1

Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Voor in uw werk of vrije tijd . . .

DE ENIGE ECHTE ZWEEDSE

herenklomp
mef houten onderwerk en
zwarte leren kap.

Natuurlijk bij:

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat Vorden - Tel. 05752-KJO!

Stichting Ontwikkelings-
samenwerking
Vakcentrales
De onlangs opgerichte werkgroep Stichting Ontwikke-
lingssamenwerking Vakcentrales afdeling Zutphen-
Vorden, bestaande uit leden van de drie vakcentrales
N V V. NKV en CNV, stelt zich tot taak de bewust-
making van haar leden en buitenstaanders van de no-
den der werkende mensen in de derde wereld.
Men heeft daarom op een onlangs gehouden vergade-
ring bes-loten om een bepaald onderwerp uit te diepen
en hierover nadere informatie te verzamelen vanaf de
bron. nl. de vakbeweging aldaar. Daar Suriname nog
behoort tot ons koninkrijk maar toch als ontwikke-
lingsland moet worden gezien en wij de taak hebben
om al het mogelijke te doen om de werkende mens
daar een menswaardig bestaan te verzekeren, zal hier-
over zoveel mogelijk informatiemateriaal worden ver-
zameld. Daarna het organiseren van een bijeenkomst
met een terzake deskundige en het door andere infor-
matieve aktiviteiten onder de aandacht brengen van
dit probleem. Dit is de taak waarvoor de werkgroep
zich gesteld ziet.
Voor eventuele informaties hierover kan men bij zijn
plaatselijke centrale terecht.

Voetbal
UITSLAGEN: Vorden 2— PAX 2 l — l ; Vorden 3—
Eibergse Boys 5 2—1; Vorden 4 — Hercules 2 2—2;
Warnsveldse Boys 5 — Vorden 5 l — K); Voorst 5 —
Vorden 6 2—0.
PROGRAMMA: Vorden l— Drempt 1; DVC 3—
Vorden 2; Neede 5— Vorden 3; Be Quick 4— Vor-
den 4; Vorden 5 — Socii 5; Eerbeekse Boys 4 — Vor-
den 6; afdeling zaterdag: Avanti l — Vorden 1; Vor-
den 2— SSSE 4; Vorden 3— DZC 5.

Motorsport
Onder werkelijk ideale weersomstandigheden organi-
seerde de Vordense auto- en motorclub De Graaf-
schaprijders zondagmiddag een oriënteringsrit waar-
aan door een f l i n k aantal personen werd deelgeno-
men. De rit. die voortreffel i jk was uitgezet door de
heren Horsting en Regelink. had een lengte van 48
km en voerde de deelnemers geheel door de omgeving
van Vorden. Start en f inish waren bij café Schoen-
aker waar de heer Regelink na afloop de prijzen uit-
reikte.

Waterpolo
VERDIENDE ZEGE HEREN

De heren l van Vorden speelden zaterdagavond voor
de kom petitie tegen het tweede tiental. Deze ontmoe-
ting werd reeds in de eerste speelperiode beslist. Het
tweede team, dat de fout beging te ver op te dringen,
werd door de snelle voorhoede meteen niet de neus op
de feiten gedrukt. Eerst was het Gotink die scoorde,
terwijl binnen een minuu t uitblinker Rikkering de
stand op 3—O bracht.
In de tweede periode speelde het tweede beduidend
beetr en ondanks het feit dat in deze periode Turf boer
uit het water werd gezonden, werd er niet gescoord.
Ook in de derde periode had Vorden l moeite met het
tweede, vooral nadat Eggink de achterstand tot 3—l
had gereduceerd. Tn de laatste periode profiteerde
Rikkering opnieuw van te ver opdringen 4—1. Eg-
gink bepaalde de eindstand tenslotte op 4—2.
De heren 2 van Vorden kwamen deze avond nog een
keer in aktie nl. tegen de TJsselmeeuwen. Deze zeer
spannende ontmoeting eindigde in een l—l gelijkspel.

KAMPIOENSCHAP VOOR VORDENSE DAMES
BINNHN HANDBEREIK

Het eerste zevental van de Vordense polovereniging
(dames) heeft zaterdagavond in Eefde een uitermate
belangrijke overwinning behaald op DDD uit Doe-
tinchem. De 4—3 zege kwam overigens tot stand na
een spannende strijd waarbij de ploegen goed tegen
elkaar opwogen.
De Vordense dames begonnen uitstekend en het was
Anneke Sikkens die de stand op l—O bracht. De Doe-
tinchemse dames lieten zich hierdoor niet van de wijs
brengen en zorgden even later voor een gelijke stand
l—1. De strijd ging hierna gelijk op. Halverwege de
eerste helft kreeg DDD een straf worp toegewezen die
feilloos werd benut l—2. Anneke Sikkens zorgde voor
een 2—2 ruststand.
Direkt na de rust was het opnieuw Doetinchcm dat
scoorde 2—3. Vorden zette hierna alles op alles. Toen
één der Doetinchemse speelsters uit het water werd
gezonden profiteerde Jet Smit van de numerieke meer-
derheid 3—3. Nadat Gerda van Dijk Vorden aan een
4—3 voorsprong had geholpen, werd het vlak voor
tijd nog spannend toen bij beide ploegen een speelster
uit het water werd gezonden. Gescoord werd er ech-
ter niet meer.
De Vordense dames kwamen deze avond eveneens uit
tegen de IJsselmeeuwen uit Zutphen. Deze ontmoeting
eindigde in een 2—2 gelijkspel. Vorden begon onfor-
tu in l i j k toen Jet Smit al direkt na het begin tegen de
paal wierp. Toch werd het l—O toen Gerda van Di jk
scoorde uit een pass van Jet Smit. Te ver opdringen
werd Vorden even later noodlottig. De snelle Janny
Vlopman bracht bij een uitval de balans in evenwicht
l I .
Na de rust ging de s t r i jd .gelijk op. Halverwege de/e
speelperiode kreeg Vorden een strafworp toegewezen
die door Gerda van Dijk werd benut 2—1. Nog in
dezelfde m i n u u t werd het gelijk toen Janny Vlogman
op fraaie wijze scoorde 2—2. Bij deze stand bleef het.
Vorden moet nu nog één wedstrijd spelen en wel te-
gen DDD. Bij een overwinning kan Vorden de kani-
pioensvlag hijsen.



Wullink
vooraan in

schoenenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden

Te koop eieren van jonge
kippen bij G. W. Assink
Vordensebosweg 7 Vorden

Wil niemand mijn 3 kin-
deren op dinsdag en op
donderdag van 16.30-17.30
uur opvangen?
Mevrouw de Waard
Telefoon 2049

Wie heeft mijn groene muts
gevonden ?
Telefoon 05752-2111

VOOR4tUW

Wapen- en Sporthandel

ffend l

Net meisje 15 jaar zoekt
werk in de maanden juli
tot half aug. als vakantie-
werk; liefst in de hu'.shoud.
Hengeloseweg 11
Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Wullink
Vooraan in
sehoenmodo

Dorpsstraat 4 - Vorden

Wie wil mij l ochtend in de
week helpen ?
Mevr. Nijenhuis, De Stee-
ge 5 Vorden tel. 05752-1843

We matten en biezen stoe-
len. Ze worden gehaald en
gebracht. A. Winters, Von-
delstraat 25, Lichtenvoorde
tel. 05443-2250

SS&Sx

Handige
pootset

onmisbaar in
elke tuin. Met
10 meter lijn
van ƒ 9,65

nu ƒ 6,75

Ook voor tuin-
gereedschap

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124) l

Vlees vers van het mes
HAALT MEN NATUURLIJK BIJ
DE ECHTE SLAGER
WAAR KWALITEIT VOOROP STAAT ! !

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

HAMLAPPEN
500 gram

MAGERE RUNDERLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram

1 KILOGRAM

SPEKLAPPEN
500 gram ...

f 5,48
f 5,98
f5,48
f 3,98
f7,00
f 2,18

Voor de boterham
100 gram LEVERKAAS 85
150 gram BOTERHAMWORST 89
100 gram PEKELVLEES 98
250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN V \RKENSS1.AGERI J

B. G. VLOGM AN
Nieuwstad 14 — Vorden

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

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

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

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

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

HENGELO (GLD)

Zondag 17 maart

LOST FELLOW

3bors vol gezelligheid

Adverteren? Natuurlijk in Contact!

Bestel nu'reeds uw

Luxaflex
zonwering
geen lange levertijd !

Uw Luxaflex dealer:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Reklame
Vrijdag - Zaterdag

PARIJSE SOEZEN
met chipolata vulling

VORDENSE KRUIDMOPPEN

Grote sortering

paaseitjes en opgemaakte eieren

BANKETBAKKERIJ

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

Op ons kantoor kan per l april a.s.
worden geplaatst

een vrl. adm.
kracht
voor hele of halve dagen

Gegadigden dienen vlot te kunnen
typen, terwijl enige kennis van boek-
houden gewenst is

Sollicitanten kunnen zich zowel
schriftelijk als persoonlijk aanmelden

BIJENHOFs
FIJNHOUT BEWERKING B.V.

Industrieweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216
('s avonds 1617)

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

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Openbare Dorpsschool
Kerkstraat 17 - Telefoon 1360

Opgave
van leerlingen
voor het kursusjaar 1974-1975 gaarne
voor l april a.s.

De ouders, die reeds een aangifte-
formulier inleverden, behoeven dit
niet opnieuw te doen !

Eventuele nadere inlichtingen worden u gaarne
verstrekt door het hoofd der school de heer
G. W. Brinkman, Zutphenseweg 56, Telef. 1953

R E D E V E L
VOORAAN IN SERVICE EN TECHNIEK

Profiteer van onze

JUBILEUM-
AANBIEDING

GRAETZ type „Fahnrich"
KLEUREN T.V.
ADVIESPRIJS ƒ 1768,—

JUBILEUMPRIJS
GRAETZ FAHNRICH color electronic 2441

f 1499,

GRAETZ type „Excellenz"
KLEUREN T.V.
ADVIESPRIJS ƒ 2788,—

JUBILEUMPRIJS f 2488,

GRAETZ carry-corder 304

Bovendien krijgt u hierbij KADO deze originele

GRAETZ CASSETTERECORDER
Type „CARRY CORDER" ter waarde van ƒ 225,-
kompleet met bespeelde cassette

Weg naar Laren 56 - Zutphen - Telefoon 05750-13813



Gratis kijken Vrij entree!

Donderdag 14 maart v.m. 10 uur

Vivola kijk-shop
Dorpsstraat 16, Vorden

In de voormalige Vivo ZB winkel van de heer Memelink
is door
DE HEER EN MEVROUW JANSEN uit de Vivo Supermarkt

in samenwerking met de gezamenlijke Vivo winkeliers
een konsumentenkijkshop ingericht.

In deze ruimte welke toegankelijk is voor iedereen, is
een show ingericht van alle premie-artikelen uit de Vivo
katalogus, waar u o.a. vindt:

* HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

* TEXTIEL

* SPEELGOED

* LEDERWAREN

* CAMPING-ARTIKELEN enz.

Bij inlvering van een volle Vivola zegelkaart kunt u deze aî Éelen verkrij-
gen tegen gereduceerde prijs!

Vanaf donderdagmorgen 10 uur houden wij Open Huis voor iedereen!

De meeste uitgezochte artikelen kunt u direkt meenemen ! ̂

*•••€••••

Voor de zoveelste keer presenteert 'Woonvisie' U met begrijpelijke
trots een eksklusief, eiken bankstel met alle kenmerken van onvervalst
meubelmakerschap.
Dit robuust gevormde 'woonstel', bekleed met
een karakteristieke streepstof kunt U alleen
bij een Woonvisie-dealer kopen.

Bijpassende eiken salontafel

fn de sfeer van dit bankstel past natuurlijk
zo'n eiken bergmeubel met een verlichte bar
en Oud-Hollandse tegeltjes op de klep.

MffiOr
350r

199«i. 2l "^^ * «^^ A^W 1̂ 8 ^^^^^^

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

de Simca I3OI Special,
een uitblinker

Dat /.uitblinker" geldt voor alle vier modellen in deze
serie: 130-1/1501 Special en Tourist Special.

Ze vallen op door heel veel: pittige motor, perfecte wég-
ligging, fraaie lijn, luxueus interieur, veel comfort. Ze zijn

; voorzien van vier deuren, slaapstoelen, halogeen verstralers,
bekrachtigde remmen (schijven voor) en radiaalbanden.
Familieyvagéns bij uitstek.

Voor die automobilisten, die nog meer ruimte wensen,
zijn er'de veelzijdige, ruime Tourist-modellen.

Karakteristiek voor élke Simca is: verrassend-lage
nieuwprijs, minimaal onderhoud, hoge inruilwaarde,

.probleemloos rijden en punctuele service. Onze service.

Simca 1301 Special (4 drs) l v.a. f 9.995,-
Simca/1301 Tourist Special'(| drs) v.a.f 10.195,-
iSimca 1501 Special(4drs) v.a. f 10.395,-
Simca 1501 Tourist Special (4 drs) v.a.f 10.695,-

Simca-Chrysler voor alle zekerheid
Alle prijzen zijn af importeur, incl. BTW.

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

WEEKAANBIEDING !

LEUKE

damesmuil
waar u de hele zomer plezier van
hebt

IN 4 KLEUREN
nu slechts

f 13,95
WULLINK
VOORAAN IN SCHOEN MODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

Gevraagd: zelfstandige

hulp
voor schoonhouden winkel en enig
huishoudelijk werk

Liefst achterin de week

GOED LOON

FA GEBR. BARENDSEN
Zutphenseweg 23 - Vorden - Telef. 1261

Een oergezonde Chinees op weg naar Mekka,
Ontmoette z'n tante Rebekka.

Zij vroeg hoe het ging,
hij zei slechts één ding:

Ik haal mijn brood bij SCHITRINK
lekka, lekka !

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

Zojuist weer ontvangen:
prachtig mooi slaapkamer t a p i j t
nu voor slechts v.a.
f 49,- per strekk. meter (4 m br.)
Huiskamer tapijt
vanaf f 55,- per strekk. meter
Naaldvilt f 10,75
Dekalon vergelijkbaar met Novilon
bij ons slechts f 28,- per meter
Ook leveren wij fournituren
voor vitrage en overgordijnen
Het goedkoopste adres voor alle
soorten vloerbedekkingen, natuurlijk:

DOE HET ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6, tel. 05752-1486

DE TAPIJTHAL 't Hoge 35 - (voorm. Kleuterschool)

Speciale aanbieding !

SOLA KASSETTE

60-delig, 9 personen
model Fiësta, van 658,- voor

f 395,-

BOEKENREKKEN

kompleet, met 3 lange planken
van 16,45 voor

f 11,95

BEKERS met deksel 59 cent

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galleestraat
Telefoon 1364

Vorden


