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35e jaargang nr. 40
Uitgave: Drukkerij Weevers BV., Nieuwstad 12
Vorden, postbus 22, tel. 05752-1404,
giro 1205867. Verschijnt eenmaal per week
Abonnementsgeld f 17,— per jaar.
Kor respondenten:
Velhorst, Het Wiemelink 35, Vorden, tel. 1688
Wolben, Ruurloseweg 66, Vorden, tel. 6681

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

De praot
van de dag

Nee - ik kan d'r niet umme hen - de radio en ieder-
eene praot - de krant e schrif d'r aover, en nou is op
de televisie Langebent de ministers an et uutheurn.
De vrouwluu luustert met zin en verstand - en ik mot
't meteene aover schrieven, dat kump zoo 'mens aover
mien. I'j hebt et zeker al eraon - et geet aover de olie
- of better ezeg: de energiekrisis. En of ze nou praot
aover olie of aardgas, benzine of eierkaolen, et kump
aüemaole op etzelfde neer - wi'j kont niet meer zon-
der kunst- en vliegwerk. D'r wodt heel ongeliek aover
epraot. Sommigen gooit de kop in de loch. „Kwats"
zekt ze „allemaole politiek - d'r is olie zat - laot ouw
toch niks wies maken!" Maor daor komt ze niet met
klaor - de heele weerld praot aover olietekort, dat
kan allemaole gien bi'jgeleuve wezen. Andren ziet et
donker in, maor ze hebt et altied wel ezeg: ,,d'r kump
ok nog weer een andere tied!" Die mensen kriegt al-
tied wat: benzine of geliek. En dan bunt d'r ok die
nog weer lichtpuntjes ziet. Vandage heurn ik nog
een boer die bli'j was dat e nog een peerd had, en
ok de varkenswagen had e nog goed in odder. „Straks
mo'w de varkens weer an 't spoor leveren - net as
vrogger!" En tegen zien buurman zeg-e: „l'j boft nog
keerl, i'j hebt d'r een besten stapel peppelentop zit-
ten, daor ku'j d'n heelen winter wel van stokken, en
dat gif van die mooie witte asse - daor kont de vrouw-
luu de wasse met klaor kriegen!" Altied weer de goeie
kante van de dinge zien - dat is niet iedereene ege-

ven. Maor et mooiste is dat de mensen in de gaten
kriegt dat et allemaole wat minder kan. Gien twee
vliegmachiens, die beide half vol zit, aover d'n oce-
aan, dat kan ok met èène. At ze et zonder subsidie
hadden motten doen dan zollen ze dat wel eerder e-
wetten hemmen, maor at et niet neudig is waor zo'j
ouw dan druk aover maken? Nou hebt ze een kachel
uutevonnen die 20 percent uutspaort, schrif de krante
en daor bun'k aover an 't prakkezeern eraakt. En
hebbe de konklusie etrokken dat, at 't um begint te
kniepen ,op de verwarming van de huuze meer as
de helft e uutespaord kan wodden. En a j nou zekt
„heb i'j dat dan ok neet eerder ewetten?" wi'k mien
zelf niet schoone praoten. Ik hebbee d'r ok nooit
zoo bi'j stille estaon. At et kolder wodt draait de
vrouw de krane iets umme, en wieter niks gien zörge.
Maor nou bun'k d'r op an't kieken ekommen en heb-
be de vrouw uutelech hoe of et ok kan. Et draait 'r
veurnamelek umme da w van de verwarmde kamer
naor t olderwetse „huuksken bi'j d'n hèèrd" terugge
mot. Ik zegge: „kiek, hier onder et kleinste raam
kump een asbest plaate iets van de muure af. Die
muure hoeft niet warm te wodden - dat is maor aover-
daod. Daoraover een radiator - dat kan een heelen
kleinen doen. Daor de taofel aover hen - die kump
dan veur et raam te staon. De lampe d'r midden bao-
ven - et lech en ok de warmte mot ummeneer schie-
nen, net as bi'j de kuukenverwarming. En dan maak
ik een scherm - ok net as vrogger bi'j de hoender-
kuukens - veur de grondtocht - die schoeve wi'j an net
naor dat et kold is. At e niet neudig is wodt e onder
taofel wegeklapt. Et taof eikleed lao'w wat aover han-
gen - dat holt de warmte onder de taofel - alleene op
de plaatse waor aw zit wodt e opeslagen. Met minder
as et vierde van de kamer en de halve heugte ver-
warmd kan een mense bes gezond blieven. En aover-
daodige warmte is ens niet goed! Hebbe vrogger vake
tegen de boern ezeg: spaort ow brandstof, dat spaort
ow kuukens! En nou zeg ik, net as de Eerste Minis-
ter: Azze wi'j one verstand gebruukt hoeve wi'j gien
koldigheid te Hen . . .

d'n Oom

Studietoelagen 19747
1975 Stichting
Gelders Studiefonds
Belanghebbenden, ingezetenen der provincie Gelder-
land, kunnen ook voor het kursusjaar 1974/1975 weer
een studietoelage aanvragen bij de Stichting Gelders
Studiefonds (sekretariaat: Huis der Provincie, Arn-
hem).

Formulieren zijn verkrijgbaar op elk gemeentehuis en
dienen aldaar ingevuld en ondertekend te worden
ingediend. Indien men een school bezoekt of gaat be-
zoeken, waarvoor het rijk studietoelagen verstrekt,
dient men eerst bij het rijk een studietoelage aan te
vragen. De betreffende aanvraagformulieren zijn bij
de administratie van die scholen verkrijgbaar. Indien
het verzoek bij het rijk om een studietoelage wordt
afgewezen op andere gronden dan het inkomen der
ouders of van de aanvrager zelf of omdat de rijkstoe-
lage niet of te laat is aangevraagd, kan met overleg-
ging van deze afwijzing alsnog een bijdrage bij de
Stichting Gelders Studiefonds worden aangevraagd.
Indien men een opleiding volgt óf gaat volgen, waar-
voor geen rijksstudietoelage kan worden verkregen,
kan men terstond een aanvraag op de daarvoor be-
stemde formulieren indienen bij de Stichting Gelders
Studiefonds, eveneens via de gemeentesekretarie. De-
ze formulieren dienen zo spoedig mogelijk maar in
elk geval voor l augustus 1975 worden ingezonden.

Mocht een opleiding op een later tijdstip in het jaar
aanvangen dan dient het verzoek voor de aanvang
van de opleiding te worden ingediend. Indien een
verzoek om een rijksstudietoelage wordt afgewezen op
andere dan bovengenoemde gronden, kan met bijvoe-
ging van deze afwijzing na de sluitingsdatum van l
augustus 1974 alsnog een verzoek worden ingediend.

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 Ar kei:
maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur

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

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

Deze week vervolgen wij de serie „techniek van
de gemeentebegroting".

DE TECHNIEK VAN DE
GEMEENTEBEGROTING

In een vorig artikel hebben wij u er al mee be-
kend gemaakt, dat het Vorden van 150 jaar
terug ook zijn inkomsten had, want waar zou
het anders zijn overschot op de rekening van-
daan gehaald hebben.
Wij hebben het nog eens even nader voor u
bekeken. Ook toen al (en dan spreken wij over
1823—1824) was er een splitsing van belastin-
gen in een direkte heffing van de burgerij en
een soort opcentheffing van rijksbelastingen.
Wij lezen namelijk, dat de gemeente 7 opcenten
op de grondbelasting mocht heffen en dat le-
verde de lieve som op van ƒ 271,60 en ook de
50 opcenten op het „gedistelleerd" ten bedrage
van ƒ 151,511/2 was maar zo even meegenomen.
De grootste buit kwam echter van „van den
Personeelen Omslag over de Ingezetenen van
het Schoutamt Vorden tot vinding van het te-
kort op de begrooting voor het dienstjaar 1824"
(dat was niet helemaal eerlijk: zij „vonden"
geen tekort, maar hadden een overschot!) Goed
een kniesoor, die hierover valt.

Het bracht in totaal ƒ 891,59 op en daarvoor
moesten 857 burgers de gang naar de ontvanger
den EdelAchtbaren Heer J. Ensink, maken.
Dat nemen wij dan maar aan, want zo gemak-
kelijk maakten de banken van toen het „den
burgeren" nog niet.

Hoe was dat zo ongeveer verdeeld? De minst-
bedeelde (neen, wij noemen geen namen!)
moest ƒ 0,23 opbrengen, lager ging het niet. De
hoogst gesitueerden (en dat waren de ingezete-
nen: Van Westerholt, Van Dorth, Staring en
Van Heeckeren) betaalden elk ƒ 31,85; J. H.
Gallee „maar' ƒ 10,92. Er bestond toen ook zo-
iets als „vernieling van de aanslag wegens ar-
moede"; de ijzeren greep van de belastingont-
vanger rijkte destijds niet ver, want wij lezen
ook, dat „de knegt van H. Elferink" wegens
vertrek naar elders met onbekend adres van be-
lastingbetaling verschoond bleef.

Wij hebben u in de vorige afleveringen in grote
trekken uit de doeken gedaan, wat er zo al het
jaar door bij de gemeei^B^orden binnenkomt.
Belangrijker is het voor a e plaatseijke gemeen-
schap te weten wat het gemeentebestuur met al
dat geld doet.
Wij kunnen het ook anders stellen en ons afvra-
gen: „Wat doet de gcmog^ met al dat geld ten
behoeve van de doorsn^^urger, bv. voor het
gezin „N" uit ons eerste artikel over de ge-
meentebegroting. Wij volgen het gezin „N" op
zijn levenspad.

Lang voordat mijnheer „N" aan mevrouw „N"
kennis kreeg, was de gemeente al doende de
toekomstige schok op te vangen (aankoop van
gronden voor dorpsuitbreiding enz. enz.; maar
dit is weer een verhaal op zichzelf, dat buiten
de jaarlijkse gemeentebegroting valt). De kos-
ten met het toekomstige gezin ..N" beginnen
met het knopenlaantje door de aanleg van een
verharde toegangsweg daar naartoe; maar van
deze kosten zien wij al niets meer in de 'begro-
ting, daar deze reeds uit de overschotten van
een voorgaand jaar bestreden werden.
In de avondschemering wandelt het paartje „N"
naar het dorp terug langs de van een uitsteken-
de straatverlichting voorziene dorpsstraten, on-
bewust van het feit, dat de gemeente Vorden
voor deze verlichting rond ƒ 100.000,— per
jaar moet uittrekken.

Als het paar serieuze stappen onderneemt voor
zijn toekomstige huwelijk, dan komt het aller-
eerst met het hoofdstuk „Volkshuisvesting" van
de gemeentebegroting in aanraking. Maar als u
nu denkt hiervoor een goed recht te moeten
gaan zitten, dan moeten wij u teleurstellen. Dit
hoofdstuk is financieel bezien voor de begroting
niet interessant. De exploitatie van woningen
geschiedt nl. in Vorden (en Hengelo) door de
woningbouwvereniging „Thuis Best". Als het
zogenaamde sociale woningbouw betreft (dat
wil zeggen dat het rijk de geldleningen verschaft
en in het tekort op de exploitatie bijdraagt) dan
treedt de gemeente enkel als financieel tussen-
persoon op.

De gemeente vraagt de leningen aan en betaalt
ze aan de woningbouwvereniging door. De ren-
te en aflossing wordt aan het Rijk betaald en
aan „Thuis Best" weer in rekening gebracht.
Subsidiën worden ontvangen en doorbetaald.
Nee. Volkshuisvesting kost de gemeente niet
veel, enkel een bijdrage in de zogenaamd risiko-
reserve, maar dat „potje" mag de bouwvereni-
ging niet zonder toestemming van het gemeen-
tebestuur aanspreken.

Maar tegenover deze uitgaaf staat weer 'n ont-
vangst van rond ƒ 50.000,— wegens te ontvan-
gen leges voor alle bouwvergunningen; deze
ontvangst is in feite bedoeld als dekking van
de kosten voor werkzaamheden van het ambte-
lijk apparaat dat de bouwaanvragen beoordeelt.
Als het jonge paar „N" zo gelukkig is, van de
woningbouwvereniging een woning te kunnen
huren, dan komt het direkte kontakt met de
gemeente. En wel met de burgerlijke stand. We
noemen dan maar in één adem de huwelijks-
aangifte en de huwelijksvoltrekking, inklusief
de overhandiging van het trouwboekje (wat men
trouwens ook weer niet voor niets krijgt). De
burgerlijke stand is in feite een rijkszaak; de

officier van justitie te Zutphen waakt hierover.
De gemeente moet er enke^oor zorgen, dat de
ambtenaren van de burg |̂̂ p:e stand bezoldigd
worden en dat er voor de ambtelijke verichtin-
gen de benodigde lokaliteit met bureaubehoef-
ten aanwezig is.

Een en ander vergt van het totaal der gemeente-
lijke inkomsten niet zo'n |tte aderlating, maar
deze bedraagt toch nog ÜM^I zo'n ƒ 3.500,—.
De burgerlijke stand is ondergebracht in het ge-
meentehuis, van waaruit de gehele administratie
met betrekking tot de inwoners gevoerd wordt.
Het gemeentehuis, dat in 1957 uitgebreid werd,
is al weer uit zijn jasje gegroeid. Er is geen re-
servekantoor- en vergaderruimte aanwezig. Dat
is de reden, dat het gemeentebestuur naarstig
gezocht heeft naar een goede oplossing voor zijn
huisvestingsproblemen. Over dit onderwerp
zult u intussen wel het nodige hebben gelezen
(kasteel). Maar het heeft nog niet voldoende
geld gesnaard om het nieuwe jasje direkt te
kunnen betalen. Dus dat wordt „koop-op-afbe-
taling".

Met inbegrip van het gemeentehuis, wat betreft
de kosten van onderhoud, verlichting, verwar-
ming, telefoon enz. komen de netto-kosten (dus
uitgaven verminderd met inkomsten zoals leges,
huur van ambtswoning e.d.) voor het algemeen
beheer op ongeveer ƒ 700.000,—. Daaruit wor-
den betaald de salarissen en andere personeels-
kosten van de burgemeester, wethouders, sekre-
taris en sekretariepersoneel, kantoorbenodigdhe-
den, onderhoud kantoormachines enz. Er is
niets geheims bij, maar u zult het wel goed vin-
den, dat wij de opsomming van een reeks van
kosten in onderdelen besparen. Daarentegen
achten wij het voor u wel interessant te verne-
men hoe het met die kostenbedragen 150 jaar
geleden gesteld was.

De schout (J. H. Gallee) had een jaarinkomen
van ƒ 435.—; de assessoren (te vergelijken met
de funktie van wethouder) kregen tesamen 40
gulden, terwijl de raadsleden in 1824 ƒ 35,—
aan presentiegeld beurden. De heer Gallee was
tevens sekretaris en ontving daarvoor een trak-
tement van ƒ 215,—. De kosten van het alge-
meen beheer bedroegen toen ƒ 80,—; kennelijk
had de heer Gallee z'n gemeentehuis aan huis,
want genoemd bedrag werd hem uitbetaald voor
de ..dommagement" wegens het bezorgen van
het lokaal.

Men had toen ook al dienstplichtkosten, die be-
stonden uit een uitgaaf van ƒ 6,60 in verband
met de overbrenging van lotelingen. Maar deze
kosten werden weer verrekend, want men ont-
ving dit bedrag terug „van den Lande voor
Transportkosten van de Contingenten der Na-
tionale militie", eerst ƒ 0.35 en daarna ƒ 6,30
(een eenvoudig rekensommetje leert, dat men er
5 cent ..wijzer" van werd). Maar . . .n ie t waar,
wie 't kleine niet eert. is 't grote niet weerd.
Weer terug naar het heden; wij hebben in deze
tijd van de jaarwisseling lang genoeg in het
verleden getoefd. Hoe staat het met de gelukkig
getrouwde paar „N" en de gemeentefinanciën?
Met de gemeentefinanciën is u inmiddels be-
kend, en het gezin „N" verkeert ook in geluk-
kiger omstandigheden, mevrouw zelfs in blijde
verwachting. Volksgzondheid vraagt zijn aan-
dacht, waarover een volgende keer meer.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. A. van der Hoeven uit Barchem

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 en 19.00 uur ds. J. B. v. d. Sijs te Warnsveld

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

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

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

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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

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

BURGERLIJKE STAND
Geboren: Fiona, d. v. J. W. v. d. Pers en T. M. G.
Oosterman; Ben, z. v. B. W. Wansink en G. Jansen;
Frederik Lambertus, z. v. A. Klein Brinke en J. R.
Visschers; Bart-Peter, z. v. C. H. van Asselt en M.
G. Nijman.
Ondertrouwd: J. Klein Gotink en H. G. Breuker.
Gehuwd: J. S. Ferwerda en P. J. Roozendaal; B. A.
M. Bleumink en H. W. B. ter Bogt; J. W. Heersink
en G. J. L. Hammers. Overleden: Geen.

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

KOERSELMAN CASSETTES

mum



Hartelijk dank voor de
felicitaties, bloemen en
kadoos ter gelegenheid van
ons 25-jarig huwelijk
ontvangen

Fam. G. J. Gotink
Vorden, januari 1974
Pr. Bernhardweg 16

Heel hartelijk dank aan
familie, buren en kennissen
voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos welke
wij mochten ontvangen bij '
ons 40-jarig huwelijk
J. W. Weenk
St. Weenk-Bouwmeester
Vorden, januari 1974

Te koop z.g.a.n. lamsbont-
jas maat 40, kleur licht
beige bij H. G. Hiddink
Mispelkampdijk 42 Vorden

Te koop tegen elk aan-
nemelijk bod kinderwagen,
kommode, box en buro
Van Vollenhovenlaan 6

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

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

MOETEN UW FOTO's
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPHIJN
Centrum - Vorden

Super-benzine
79,8 cent

KEI/NE
Njjverheidsweg 4 - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders
Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Gevraagd voor 2 of 3
ochtenden per week flinke
huishoudelijke hulp
Mevrouw Jubels
Veldwljkerweg 3 Vorden
Telefoon 1537

En voor al uw

f a m/f ie-,
handeJs- en
verenig/ngs-
drukwerk

gaat u natuurlijk
naar

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

JOHAN KLEIN GOTINK
en
RIEKI BREUKEB

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking plaats
zal vinden op 11 januari 1974, om 13.30 uur
op het gemeentehuis te Vorden
De kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Vorden door de weieer-
waarde heer ds J. C. Krajenbrink

Zelhem, Achter de Hoven 14
Vorden, Waarlerweg 8
Januari 1974

Toekomstig adres: Vondelstraat 184,
Doetinchem

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de receptie
van 16.00 tot 17.00 uur in cafe-restaurant
Eykelkamp, 't Medler te Vorden

Dankbaar, dat zij zo lang in ons midden is ge-
weest, doch diep bedroefd, geven wij u kennis van
het overlijden van onze lieve moeder, behuwd-,
groot- en overgrootmoeder

BARTHA HENRIËTTE BIELDERMAN
weduwe van Gerrit Emsbroek

op de leeftijd van 88 jaar

Doetinchem: G. Bruil-Emsbroek
H. Bruil

Vorden: J. W. Emsbroek
G. J. Emsbroek-Huetink
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Vorden, 24 december 1973
Burg. Galléestraat 48

De teraardebestelling heeft plaats gevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden

Heden overleed zacht en kalm onze lieve zorg-
zame vrouw, moeder, schoonmoeder en oma

JOHANNA WIJERS-CARBAAT

op de leeftijd van ruim 83 jaar.

Vorden: E. Wyers

Dordrecht: J. E. Sanders-Does
K. Sanders

Amsterdam: J. Does
I. L. Does-Klophaus
Hans en Betty
Fridtjof

Vorden, 28 december 1973
'de Holtmoat'
Zutphenseweg 103

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op de
Algemene Begraafplaats te Vorden

Betere
Hefoka + kalverstart fn
kompleet en beter
kalveropfokprogramma,
tegen de laagste kosten.

K3I VCrOpTOK Basis voor hoge produkties

hendrix' voeders
Vraag inlichtingen bij de verkopers:

G. BONGERS

Vorden - Telefoon 05752-1327

Voor uw autorijlessen naar

Y.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. HlLferink, De Boonk 39
telefoon 1619

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

Van 7 tm. 12 januari 1974 zijn wij

WEGENS VAKANTIE

gesloten
Rund-, kalf s- en varkensslagerij

J. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 . Telefoon 1470

Een sjeik uit het olieland Arabië,

sprak ik vertik het, ik eet niet langer knolrabies

Ik wil nu de töpkes van de garve

ik kan 't nou doen, geef mij maar

Gelders Tarwe
Echt Gelders Tarwebrood dagelijks vers bij

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

Jong Gelre
AFDELING VORDEN

groot nieuwjaarsbal
zaterdag 5 januari in zaal 't Wapen
van Vorden (F. P. Smit)

Muziek van de 'Moonlight Stars'

Aanvang 8 uur

Nato jacks
Spijkerbroeken
Mutsen
Sjaals
Wanten

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg Vorden

Voor feestdagen en
lange winteravonden

KIJKEN OF LUISTEREN
NAAR GOED
BEELD EN GELUID

TELEVISIE

KLEUREN TELEVISIE
groot beeld kleuren toestel 66 cm beeld of klein
beeld met 56 of 51 cm beeld. Wij bieden u een
ruime keus en goede inruil-mogelijkheid

Prijs met goede inruil vanaf f 1595,-
TELEVISIE ZWART-WIT
zowel in draagbare apparaten als in de bekende
tafeltoestellen zijn wij goed gesorteerd. Inruil is
steeds mogelijk.
Grootbeeld zwart-wit tv f 498,-

STEREO
STEREO FM radio
kompleet met boxen vanaf f 498,—
STEREO FM radio
met platenspeler vanaf f 648,—
STEREO platenspeler
met boxen vanaf f 245,—
STEREO kassette rekorder
kompleet met boxen f 550,—
STEREO langspeelplaten vanaf f 4,95

Voor goed beeld en geluid
gaat u natuurlijk naar:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Toen 't hem goed ging,

dacht ie niet
aan adverteren.

Toen het wat slechter werd

begon hij er over te prakkizeren . . . .

Toen het heel slecht ging,
had ie geen geld meer om
te advertereren l

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

Maandag 7 januari

10.00-13.00 uur op het marktplein tegenover café-restaurant
„'t Wapen van Vorden" (F. P. Smit)
14.00-15.00 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld
16.00-17.00 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a. :
Windjacka (van klein tot de allergrootste maten en aller kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, 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 politiej assen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders) van ƒ 7,30
tot ƒ 15, — , melkjassen, leren jekkers, bomber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

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

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

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

Ontvangen: Een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoe-
nen, maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine jongensschoenen, maten
28-39, vanaf f 19,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 ƒ 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 1451 ENORME KEUZE

"GAMOG" weet alles over gas,
En dat mag u bekijken ook.

In ons informatiecentrum staat veel op
het gebied van gasapparatuur over-
zichtelijk opgesteld. U bent hartelijk
welkom om daar eens een kijkje te
nemen. Interessant, aangezien alle
apparaten in werking zijn van een open
gashaard tot en met heteluchtverwar-
ming.
Wij zijn steeds bereid om u tot in detail
voor te lichten. En dank zij ons folder-
materiaal, kunt u het thuis nog eens op
uw gemak doornemen.

Zijn er vragen*
De „GAMOG" staat tot uw
beschikking met haar
vakkennis en ervaring. Ruim
voldoende om u te vertellen
wat er komt kijken bij een

overschakeling van bijv. gasnaard op
centrale verwarming.

Wilt u huren.
Bij ons kunt u een keukengelser, bad-
geiser of boiler huren. Wij vertellen u
meteen welk komfort ze u bieden en
wat het u kost. En desgewenst geven
we ook nog een uitgebreide
demonstratie.

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



Nieuwjaarsprijsje !

BRINTA
normaal 102

nu

Nieuwjaarsprijsje !

A.H.
ROOKWORST

(225 gram) nu

vlees en vleeswaren

Filet American
nu per 100 gram

Hamburgers
nu 3 stuks

Slavinken
nu 3 stuks

Hachevlees
300 gram

Magere speklappen p pQ
500 gram tj tW

Ossestaart
500 gram

Runderstooflappen O QQ
500 gram WjW

Malse riblappen * c AQ
500 gram W jTTW

Ons bekende soeppakket
normaal 278 nu '2,48

Woensdag Gehaktdag 9 IQ
500 gram ™J ^

GEKOOKTE LEVER 100 gram 99
BOERENMETWORST 150 gram 119

GEBRADEN GEHAKT 150 gram 89
PALINGWORST 150 gram 119
AMSTERD. LEVERWORST (alleen aan stuk) 250 gram 99

Nieuwjaarsprijsje !

KARVAN
CEVITAM

per fles nu

Nieuwjaarsprijsje !

WORTELEN
FIJN

literblik nu

groente en f ruit

Fijne handsinaasapp. 1 00
per net 1^^^^

Elk tweede net 50 cent goedkoper
Golden Delicious * OQ
(HANDAPPELEN) 2 kg I|OO

Chiquita bananen
per kilo

Citroenen vol sap A QQ
5 stuks Vj vO

Blanke champignons
250 grma 1,18
Kompleet bami pakket -1 AO

Panklare witte kool
500 gram ....̂

Klei aardappelen
5 kg

UIT ONE WIJNHOEK

Siebrand Creamix
Vruchtenwijn met sherry-aroma 3 fles

Vruchtenwijn
literkruik van 198 voor 1,59
Framb.-bessenwijn 4 OQ
(MET BRANDEWIJN) literkruik nu voor l J V V

Jamaica Rum
per fles
HIERBIJ GRATIS EEN FLES COCA COLA

1090 UIT ONZE
Vetter Dry Gin
grote fles 995 SLIJTERIJ

'n LEKKER LIKEURTJE VAN VETTER

1/1 fles voor

1/2 fles voor

Amontiilado
2 literkruik van 875 voor

DOPERWTEN FIJN
literblik voor

SPERZIEBONEN
literblik voor

WAS-AF AFWASMIDDEL
literflakon voor

VRUCHTENHAGEL DE RUYTER
300 gram voor

PCD ROODMERK KOFFIE
500 gram

VENZ CHOCOLADE HAGEL
melk of puur nu

NESCAFE
pot a 200 gram voor slechts . . . .

GEVULDE KOEKEN
pak a 6 stuks voor

GRONINGER KOEK
'Klinkhamer' van 149 voor ....

PINDAKOEKJES
'Van Doorn' per pak

Tegen de hoest
PECTORAAL 3 doosjes

MAC VITIES CHOBISC PUUR
van 120 voor

Tegen de hoest
HOESTMIX 250 gram voor ....

GROTE ZAK MARSH MELLOW
van 98 voor

MAXI VRUCHTENLIMONADE
2 liter voor

GEURTS JAM
diverse smaken per pot

SOEPBALLETJES
2x200 gram voor

PUUR DRUIVENSAP ROOD
hele liter voor

Pak a 15 stuks ARDITA LUIERS 150
Elk 2e pak

POPLA 1000
pak a 4 rol nu voor

6x10
PAPIEREN ZAKDOEKJES nu .

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



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

Kassakoopje Pak pankywafels a 8 stuks f 0,79
vers van het mes
uit onze keurslagerij IKEURSIAGER

n goeie slager

f5,68
f2,18
f4,68

VLEES
^^••Î HHM

Mag. malse riblappen
500 gram ...............................................

Speklappen
500 gram ...............................................

Doorr. runderlappen
500 gram .............................................

Varkensfricandeau
500 gram .............................................

Hachévlees
500 gram .............................................

Alles voor de snert:

Dikke vleesribbetjes
500 gram .............................................

Hïpse poot
500 gram .............................................

Varkenspootjes
3 stuks ................................................

WEER VOLOP GROVE EN FIJNE ROOK WORST !

Gelderse schijven I 4 £C
3 stuks ......................................................... l) W W

Hamburgers

f3,25
f2,45
10,75

3 stuks

Ballen gehakt
3 stuks f 1,50

UIT ONZE ZUIVELAFDELING

Dagmelk f O 71
hele liter voor \^ J • •

f 0,59
frey09hurt f 0,62

Chocolade vla
Vo liter van 65 voor

Mag
van 70 voor

Groente en fruit dagelijks vers
2 kroppen sla voor . . . f 0,88
Bananen kilo . . . . . f 0,88
Grape Fruit 3 stuks voor f 0,88
Gescljr. worteltjes 500 gr. f 0,48
Uien per kilo f 0,98
Groente en f^Prekfame geldig f.m. zaterdag

DIEPVRIES
Groko boerenkool
750 gram van 159 voor f 1,29

Wij danken u voor het vertrouwen dat u ons in 1973 gegeven hebt

* i Wf ff Wij hopen u ook in het nieuwe jaar weer van dienst te zijn

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram CERVELAAT

100 gram GEKOOKTE LEVER

150 gram HAMWORST

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST .

UIT ONZE BROODBOETIEK
6 STUKS BOLLEN van 94 voor

6 STUKS PUNTJES van 94 voor

Naast onze sortering King Corn brood steeds

Vers Brood van bakker Van Groningen

VIVO SINAS
liter

VIVO SLASAUS
0,5 liter

VIVO APPELSTROOP
voor

THEE- OF NOOTKRANSEN
per 2 pak

VIVO CHOCOLADE HAGEL PUUR
250 gram

VIVO KOFFIEBONEN OF SNELFILTER
van 225 voor

VIVO BRUINE BONEN
blik .

VIVO BESCHUIT
per 2 rol van 92 voor.

ONTBIJTKOEK
500 gram
TOILETZEEP
3 stukken

LUDICE HAARLAK
grote bus voor
VIVO PANTY geel
maat 36-40
VIVO PANTY geel
maat 40-42

TOMATEN PUREE
4 blikjes
ZOETZURE SCHIJVEN
pot

VIVO TOILETPAPIER
van 89 voor

VIVAAT AFWAS
liter

VIVO CHOCOLADE DRANK
pak van 89 voor

CANDIDA KOFFIEMELK
liter van 195 voor

VIVO MACARONI
normaal of snelkokend

UNOX SMAC
340 gram

UNOX SMAC
200 gram

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformarfike/en Aanbiedingen geldig t.m. 7 jan. 1974


