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Burgemeester A. E. van Arkel
O

wordt „gewoon burger

Onder het genot van een Vordense „zwanehals" werd de „zwunez.ang" over burgemeester A. E. van Arkd
gezongen. Dal gebeurde tijdens een donderdagmiddag in hotel Bakker gehouden receptie, waarbij de ge-
hele Achterhoek middels vertegenwoordigingen aanwezig was. Organisaties, instellingen, burgemeesters
en oud-burgemeesters. Ook de man, die hem 27 jaar geleden bij zijn komst naar Vorden installeerde, oud-
wethouder A. J. Lenselink was - met zijn 82 jaren - present en mocht hem nu ook nog even uitluiden.
Alle sprekers bezongen de grote eenvoud van de scheidende burgemeester, die de voor vele functionarissen
fatale leeftijd van 65 jaar had bereikt.

LEVENDIG
De naam Van Arkel zal echter levendig blijven in de
Vordense gemeenschap. Tijdens het officiële afscheid
in de raadszaal besloot de raad van Vorden - de heer
Van Overbeeke was wegens zijn opname in een zie-
kenhuis afwezig - namelijk het plein in plan Zuid ge-
legen aan Beatrixlaan, de Christinalaan en de Mar-
grietlaan, de naam Burgemeester van Arkelplein te
geven.
Naast Ruurlo (Van Arkellaan. genoemd naar de va-
der van de Vordense burgemeester) zal nu ook Vor-
den de naam van de man. die 27 jaar de gemeente
heeft geleid, blijvend herdenken.
Het officiële afscheid was zeer sober gehouden, over-
eenkomstig de wens van de scheidende burgemeester.
Deze bescheidenheid kwam ook in alle toespraken
duidelijk tot uiting. De eerste die daarvan gewag
maakte was loco-burgemeester G. J. Bannink, die in
het kort de loopbaan van de heer Van Arkel in Vor-
den belichtte en die een overzicht gaf van de belang-
rijkste werken die onder zijn leiding tot stand waren
gekomen: het bejaardencentrum De Welime. de woon-
wijken Molenplan, Boonk. plan Zuid, het uitbreidings-
plan Kranenburg en Medlertol. Verder memoreerde
de heer Bannink de uitbreiding van de industrie, de
grote aandacht die het onderwijs van de heer Van Ar-
kel genoot evenals de landschappelijke ontwikkeling,
waardoor Vorden een van de mooiste dorpen van de
Achterhoek is gebleven. En natuurlijk werd ook ..de
fiets" op het tapijt gebracht. Immers de fietstochten.
die de oud-burgemeester jaarlijks leidt langs de acht
kastelen, genieten internationale bekendheid. En de-
ze, zijn grote hobby, zal hij ook in de toekomst blij-
ven uitoefenen. Een groot kompliment, dat de heer
Bannink aan het echtpaar Van Arkel maakte was,
dat het nimmer boven de bevolking heeft gestaan
maar er steeds midden tussen heeft geleefd. Als erfe-
nis die de heer Van Arkel achterlaat noemde de heer
Bannink het maken van een komplan en een rekrea-
tieplan, het realiseren van het plan Brinkerhof, de
bouw van een r. k. basis- en kleuterschool, de realise-
ring van een dorpscentrum en een vergrote gymzaal
en de restauratie en verbouwing van kasteel Vorden
tot gemeentehuis. Na de vernoeming door de raad
van het plein in plan Zuid bood de heer Bannink de
heer Van Arkel de daarbij behorende oorkonde aan
en een vaantje van de gemeente.
Talrijke raadsleden voerden hierna het woord en zij
belichtten ieder een bepaald facet van het gemeente-
beleid. Namens de fraktie van de KVP noemde de
heer W. B. J. Lichtenberg de betekenis van de heer
Van Arkel voor de sport, de heer H. Tjoonk (VVD)
deed dat over de rekreatie, H. Gotink (Binding-
ReChts) over het verenigingsleven, G. Koerselman
(PvdA) over de woningbouw, A. G. Mennink (CHU)
de landbouw en nestor Z. Regelink (AR) over het
algemeen beleid. Hij ook bood het geschenk van de
leden van de raad aan, een enveloppe met inhoud.
Voorts werd ook nog het woord gevoerd, namens de
ambtenaren, door gemeentesekretaris J. Drijfhout. die
ook zijn uitzonderlijk goede persoonlijke kontakten
met de scheidende gezagsdrager belichtte.

AFSCHEIDSREDE

BURGEMEESTER VAN ARKEL

Ik stel het buitengewoon op prijs, dat elke fraktie het
woord tot mij heeft willen richten. Wanneer ik alles
zou geloven wat u gezegd heeft, dan geloof ik dat er
wel een beetje overdrijving is. Het enige, wat ik niet
overdreven vind is. dat ik boven de partijen sta. Ik
kan rustig zeggen, dat elke partij mij even lief is. Na-
tuurl i jk heb ik zelf een bepaalde politieke zienswijze
maar dat doet totaal niets ter zake in de raad.
Het gemeentebestuur en daaronder versta ik niet 70-

zeer mijzelf maar vooral de wethouders en de raads

leden, voert een vooruitstrevend beleid, waarbij alle
in de raad vertegenwoordigd zijnde politieke partijen
aktieve. opbouwende politiek voeren, weinig onderling
gehakkotak, maar bijna altijd een gemeenschappelijk
streven naar vooruitgang en^^oter bloei onzer ge-
meente. Ik ben van mening^ptt als je geen goede
wethouders en gemeenteraad hebt. je niets bereikt,
m.a.w. alleen door goede samenwerking en goed sa-
menspel, kan in een gemeen^«ts tot stand komen.
M i j n 27-jarige ambtsperiode i i Vorden overziende,
wil ik u allen heel heel hartelijk danken voor de van
u ondervonden steun en medewerking. Ik heb met 8
wethouders samengewerkt, nl. de heren Meijer, Ems-
broek. Baron van Westerholt, Wuestenenk. Lenselink.
van den Wall Bake, Gerritsen en Bannink. Er is in de
afgelopen 27 jaar veel veranderd, de funktie van wet-
houder is enorm verzwaard. Vergaderden wij in de be-
ginjaren eens in de 14 dagen, thans is eenmaal ver-
gaderen per week haast te weinig en hoeveel tijd gaat
er niet inzitten in het bestuderen van de stukken, zo-
wel voor de vergaderingen van B&W als van de raad.
En hoeveel vergaderingen en besprekingen moet het
kollege van B&W niet bijwonen, zowel binnen als
buiten de gemeentegrenzen? Hetzelfde geldt voor de
raadsleden bij de bestudering van de stukken voor de
vergaderingen van de gemeenteraad. Aanvankelijk
hooguit 6 vergaderingen per jaar en thans zeker 11
vergaderingen per jaar. Natuurlijk werd er wel eens
verschillend over diverse onderwerpen die in B&W en
de gemeenteraad ter tafel kwamen gedacht, maar over
het algemeen geldt, dat u in de vele vergaderingen en
besprekingen die wij hebben gehouden, steeds de goe-
de toon hebt bewaard en de goede sfeer tijdens de
vergaderingen geen afbreuk werd gedaan. In dit ver-
band gedenk ik alle wethouders, raadsleden en al het
gemeentepersoneel, dat in de afgelopen 27 jaar mijn
verantwoordelijke taak als burgemeester heeft helpen
verlichten en die ons door de dood zijn ontvallen of
anderszins plaats hebben gemaakt voor een opvolger
in hun funktie.

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

KOERSELMAN CASSETTES

In mijn 27-jarige ambtsperiode is Vorden niet stil
bl i jven staan, maar is er wel het een en ander vooruit-
gegaan. Dat dit zo is. is verheugend, maar allerminst
aan mij alleen te danken. Wij allen, en onder allen
versta ik in deze de gemeenteraad, de wethouders, de
gemeentesekretaris en het gemeentepersoneel. zowel
van de sekretarie al van gemeentewerken, het onder-
wijzend personeel, enz. Van hoog tot laag heeft ie-
der zijn steentje bijgedragen aan heteeen er die 27 jaar
aan verbetering en vooruitgang in de gemeente valt te
bespeuren. Vanaf deze plaats dank ik al de zoeven
genoemden voor de steun die ik heb mogen ondervin-
den.
Thans wil ik graag een woord van dank richten tot de
gemeentesekretaris voor ziin aan mi jn adres gerichte
hartelijke toespraak. In m i j n 27-jarige ambtsperiode
hebben 3 gemeentesekretarissen mij ter zijde gestaan,
nl. van 1947 tot 1948 sekretaris Bergsma, van 1948
tot 1969 sekretaris Plas en sedert 1969 sekretrais
Drijfhout. Ik ben van mening, dat het van het grootste
3elang is voor het besturen van een gemeente, dat de
verstandhouding tussen de gemeentesekretaris en de
burgemeester goed is. Welnu, ik kan uit de grond van

mijn hart verklaren, dat de verstandhouding tussen
de 3 genoemde sekretarissen en mij, niets te wensen
heeft overgelaten of overlaat. Zowel de sekretaris als
de burgemeester heeft een bepaalde inbreng in het be
stuursapparaat van een gemeente. Wanneer de één
niet treedt in de bevoegdheden van de ander, maar
integendeel een goed samenwerkingsteam vormt
wordt het voor ieders taak zoveel aangenamer en ge-
makkelijker. Sekretaris, ik zal, om een voorbeeld te
noemen, het met u gezamenlijk bespreken van de post
iedere morgen op het gemeentehuis, missen heel vee
wel en wee van de gemeente was hierbij betrokken
Hartelijk dank voor de grote steun die ik van u steeds
mocht ondervinden, er is tussen ons een vriendschaps-
band ontstaan. Mevrouw, mijne heren raadsleden, ik
moet een beetje aan het tijdschema gaan denken.
Ik heb 8 februari jl. een feestavond aangeboden aan
het personeel van de gemeentesekretarie en van ge-
meentewerken, aan het personeel van de rijkspolitie
voor zover dienstdoende in de gemeente Vorden en
aan het personeel van de Vordense vrijwillige brand-
weer. Zoals die avond in speeches, schetsjes en ge-
dichten naar voren is gekomen, is meer dan duidelijk
gebleken hoe goed de verhoudingen over en weer wa-
ren. Mijn vrouw en ik hebben een onvergetelijke
avond gehad. Modht u in de loop van deze middag
opmerken, dat geen dezer groepen het woord tot mi.
rdht. trekt u dan geen verkeerde konklusies, want een
prettiger afscheid had men ons niet kunnen bereiden
Ik sprak zoeven van ..ons" en daarbij doelde ik op
mijn lieve vrouw. Vanaf haar intrede in Vorden heeft
zij een grote belangstelling getoond in het wel en wee
van de gemeente Vorden en haar burgemeester. Na ie-
dere raadsvergadering wacht zij mij steeds op. om be-
langstellend van mij te vernemen hoe alles verlopen is,
of belangrijke punten waren aangenomen en hoe de
sfeer waarin de diskussies plaatsvonden was geweest.
Daarnaast was mijn vrouw een ideale burgemeesters-
vrouw, door mij vele malen te vergezellen naar u i t -
voeringen, tentoonstellingen, jubilea enz. Ook zater-
dags en zondags heeft zij mij bij dergelijke gebeurte-
nissen steeds trouw terzijde gestaan.
Mevrouw, mijne heren, wij zijn dankbaar vcx)r alle
verbeteringen die er de afgelopen 27 jaar zijn tot stand
gekomen, doch nog lang niet voldaan. De schreeu-
wende behoefte aan sociale woningbouw ter leniging
van de woningnood van de minder draagkrachtigen,
is naar ik hoop nog in 197i^t realiseren in het be-
stemmingsplan Brinkerhof. ^^m>reiding van de akko-

Even onthouden!
27 maart a.s.
Staten-
verkiezingen

modatie voor sport en spel (bv. sportzaal), het basis
struktuurplan voor de rekreatie en een grote wens van
de ingezetenen: totstandkoming van een dorpscentrum
met toneelakkomodatie. vragen nog om een afdoende
oplossing. Ik zal zeker in de toekomst met grote be-
langstelling de gemeentezaken blijven volgen, daarbij
in het oog houdend dat ik mij er onder geen beding
meer daadwerkelijk mee zal mogen bemoeien of op
enigerlei wijze zal trachten hierop invloed uit te oefe-
nen, dat zou niet fair zijn tegenover mijn opvolger.
Mogen de komende jaren u in de gelegenheid stellen
een aantal belangrijke zaken tot stand te brengen, die
strekken tot heil en tot groter bloed van onze geliefde
gemeente Vorden.
De lijst van sprekers onderging tijdens de receptie in
hotel Bakker nog een aanzienlijke uitbreiding. Hier
voerden namelijk nog het woord de burgemeester van
Zutphen mr. J. J. Roeters van Lennep, die broederlijk
naast zijn kollega uit Doetinchem zat (spraken zij
over gewestvorming?) namens de burgemeesterskring
De Graafschap, Jhr. mr. J. W. de Beaufort, burge-
meester van Ruurlo namens de Vriga en de Humme-
lo-Enschedese Kustweg, oud-wethouder A. J. Lense-
link, groepskommandant rijkspolitie adjudant Brin-
kers. G. W. Eijerkamp namens de VW en J. H. C.
Hulsman namens de Stichting Fiets waarvan de heer
Van Arkel ..gouden spelddrage" is. Talrijke sprekers
lieten hun woorden vergezeld gaan van een geschenk.

RUIM 700 VORDENAREN
NAMEN PERSOONLIJK AFSCHEID

Hierna was het de beurt aan de bevolking om met een
handdruk persoonlijk van het echtpaar Van Arkel
afscheid te nemen als eerste burger en burgeres van
de gemeente. Ds. Jansen 'bood namens de bevolking
een kleurentelevisie aan en een enveloppe met inhoud
voor een reis naar het buitenland. Ook van de raads-
eden ontving de heer Van Arkel een enveloppe met
nhoud voor deze reis. Verder mochten de heer en

mevr. Van Arkel vele geschenken en bloemen in ont-
vangst nemen, 's Avonds brachten de muziekvereni-
uinpen Concordia met drumband en Sursum Corda
met drumband en majorettekorps een serenade welke
door de scheidende burgemeester zeer op prijs werd
-Iet zal nog lang duren voordat men in Vorden de
teer Van Arkel als „gewoon" burger zal betitelen,
iet zal nog wel bij velen ..burgemeester" blijven.

OPVOLGER
Ten pemeentehuize van Vorden houdt men er ernstig
rekening mee dat het nog vele maanden zal duren
voordat een opvolger zal worden benoemd. Ons werd
verzekerd dat deze benoeming zeker niet voor juni
zou afkomen. Gegadigden zijn er overigens genoeg.
Zr wordt een aantal van 60-70 genoemd. De minister
leeft echter nog geen begin gemaakt met het oproe-
pen van kandidaten.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaal
Woensdag 13 maart (Biddag voor gewas en arbeid)
19.30 uur Bidstond

KAPEL W1LDENBORCH
10 uur ds. J. C. Krajenbrink, tekst: Mattheus 27:46

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.30 uur ds. J. Bakker te Velp; 19.00 uur ds. A. C.
van Nood van Barchem

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

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

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

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

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging 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 cinsdagavond van 18.45 tot
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

BURGERLIJKE

GEBOREN: Asing Hendriks, zoon van H. Bouwman
en S. L. van der Horst.
ONDERTROUWD: J. G. Hulshof en J. B. Kroes;
H. J. Oldenhave en E. H. Horstman; B. J. Eijsink en
A. Wessels.
GEHUWD: geen.

OVERLEDEN: J. Kervel, 79 jaar, wed. van Brinks.



Pak a 8 stuks

VICTORIA
PANKYWAFELS

van 109 voor

69

Profiteer nu

BLUE BAND
MARGARINE

2 pakjes normaal 168, nu slechts

130

Kassakoopje

3 ROLLEN
MARIE BISKWIE

voor maar

Literfles

COLORNO
KOFFIEMELK

geen 195 maar nu

169
vlees en vleeswaren groente en f ruit

Gelderse schijven
3 stuks

Fricandellen
3 stuks

Roomsnitzels
3 stuks

Hachevlees
300 gram

Runderstoof lappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Fijne verse worst
500 gram

1,48
2,38
2,38
3,98
5,28
2,98

Extra grote sinaasappelen
'Jaffa' 8 stuks

Handsinaasappelen
'Jaffa' 12 stuks

Golden Delicious
(Hollandse) 2 kg

Groene paprika's
2 stuks

Holl. komkommer
per stuk

Kompleet bami pakket
per stuk

Kleiaardappelen
5 kg

Panklare witte kool
500 gram JR

Schouderkarbonade
500 gram nu slechts •3,38

150 gram BOTERHAMWORST 79

100 gram GEKOOKTE LEVER 89

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99

150 gram SNIJWORST 119

250 gram ECHTE SLAGERS LEVERWORST 109

UIT ONZE DIEPVRIES
Spinazie a la Crème
450 gram nu voor

Pingo haantjes
1000 gram

Iglo vissticks
10 stuks van 265 voor . .

Jonge jenever
'Legner' 895 UIT ONZE Berenburg

stenenkruik, liter

Legner vieux
liter voor 895

Sandeman sherry
van 880 voor 750

Niet vergeten Frico eten
JONGE V.V. KAAS 500 gram . .

HARING IN TOM.SAUS
ovaal blik van 156 voor

Nieuw! Gelders Tarwe
BRUIN VLOERBROOD

Sprinklettes CHOC. HAGEL
per zak 105 - Elke 2e zak

CALVE TOMATEN KETCHUP
fles van 212 voor

CALVE ZOUTE PINDA's
grote zak vol van 228 voor

ZOUTE STICKS
2 pakken van 110 voor

309
125
119
79
185
198
98

BOKKEPOOTJES
lekker koekje nu voor

BANKETBAKKERSSPRITS
groot pak van 119 voor

JONKER FRIS APPELMOES
literblik van 107 voor

UNOX TOMATENSOEP extra gevuld
van 208 voor

HERSCHI VRUCHTENLIMONADE
literfles voor 95 - Elke 2e fles

CARVAN CEVITAM
fles van 198 voor

KOELEMAN AUGURKEN
3/4 literpot van 165 voor

89
99
89

169
69

149
130

Voor de jeugd
POMPJE MET BALLONNEN slechts

Popla TISSUE HUISHOUDROL
pak a 2 rol van 250 voor

GRIJS TOILETPAPIER
pak a 4 rol van 105 voor

Stukjes of schijven ANANAS
ï/2 literblik

KLOP-KLOP
voor garnering enz. van 127 voor

Onze bekende TANNER
AMONTILLADO van 450 voor

FRAMBOZEN-BESSENWIJN
literkruik van 255 voor

100
198
89
99
109
395
198

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Voor de vele blijken van
medeleven die wy mochten
ontvangen voor en na het
overlijden van onze lieve
zorgzame vader, behuwd-
en grootvader

JAN ESKES
zeggen wij u langs deze
weg onze oprechte dank

Uit aller naam:
Familie Eskes

Vorden, maart 1974
Zutphenseweg 109

Aan allen die op welke wij/e
dan ook blijk hebben gege-
ven van hun medeleven
by het overlijden van onzo
lieve vader, groot- en over-
grootvader, onze hartelijke
dank.

Fam. Ruitf.Tkamp
Vorden, maart 1974
'Bannink'

Te koop Pelgrim gashaatd
klassiek model
J. de Greeff, Vierakker
(post. Vorden)
Koekoekstraat 19

Te koop kippehok afn^
10x6 m, tevens cilo 1500 kg
voor binnen
Kuikenbroederij
Gelderland B.V.
Ruurloseweg 96 - Vorden

H.H. 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
A. R. Wagenvoort
Stalinrichting
Julianalaan 16 - Vorden
Telefoon 05752-1259

Driekleurige éénjarige
dwergbok met hok te koop
B.v.Hackfortweg 64

Te koop g.o.h. commode
kinderwagen, wandelwagen
Tel. 05752-1603

Gratis af te halen
jonge hondjes bij Jan Eruil
Okhorstweg 7 Vorden
Tel. 05754-464

Te koop z.g.a.n. bromfiets
'Berini' 2 wielige pony-
wagen
Tevens uw adres voor jonge
haantjes en slachtkippen
H. J. Stokking, Warnsveld
Lochemseweg 32a
Telefoon 05751-387

Veegvaste
muurverf

per emmer a ± 4 kg

alleen bij Harmsen

slechts ff 3,25

Wasbare latex
muurverf

per emmer a ± 3 kg
in veel moderne kleuren

alleen bij Harmsen
19,90

Behang

alleen bij Harmsen

50 tot 70 procent

goedkoper!

DOE HET ZELF
CENTRUM
(Harmsen)

Schoolstraat 6 - Vorden

In prima staat bergmeubel
110 cm breed, diep -tO cm
l pers. logeerbed en flinke
partij weckglazen alle mat.
M. J. van Dijk
van Limburg Stirumstr. l
Telefoon 1871

Aan komen lopen reepincer
reu, terug te verkrijgen bij
Helmink, Onsteinseweg 1P
Vorden - Telefoon 6701

Te koop voetbalschoenen
maat 5/38, zwart-geel
voetbalshirt met kousen
ca 11 jaar. 't Wiemclink 37

Vanaf heden telefonisch
aangesloten onder nr
2391 . A. W. A. Helmink
Het Hoge 53 Vorden

Geheel onverwacht nam de Here tot Zich onze lieve
dochter, kleindochter en verloofde

J O K E K A P P E R T

op de jeugdige leeftijd van 18 jaar.

Vorden: G. H. KAPPERT
A. KAPPERT-BRUGGEMAN

Gorssel: H. BRUGGEMAN-OPLAAT

Brummen. JAN WASSINK

Vorden, 4 maart 1974
Dr. W. C. H. Staringstraat 15

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag 8 maart
om 11.45 uur in de Ned. Hervormde kerk te Vorden,
waarna de begrafenis om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats zal plaatsvinden.

De overledene is opgebaard in de aula van De Weh-
me, Nieuwstad 44 te Vorden. Bezoek van 17-18 uur.

Met grote verslagenheid geven wij kennis dat tenge-
volge van een noodlottig verkeersongeval overledon
is mejuffrouw

JOKE KAPPERT

leerlinge aan onze rijschool.

FAM. G. BULTMAN

Vorden, Hertog Karel van Gelreweg

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
plotseling overlijden van ons medebestuurslid

JOKE KAPPERT

op de leeftijd van 18 jaar.

Dankbaar zullen we haar blijven gedenken.

BESTUUR JONG GELRE
afdeling Vorden

Vorden, 4 maart 1974

Met ontsteltenis ontvingen wij het bericht van het
overlijden van ons medelid

JOKE KAPPERT

op de leeftijd van 18 jaar.

Haar bescheidenheid en vriendelijke persoonlijkheid
was een voorbeeld voor ons allen. Wij zullen haar
dan ook node missen. Dat zij ruste in vrede.

BESTUUR EN LEDEN

CHR. MUZIEKVER., TAMBOER- EN

MAJORETTEKORPS

SURSUM CORDA

Vorden, 4 maart 1974

Met diep leedwezen geven wij kennis dat op 4 maart
jl. plotseling van ons is heengegaan

JOKE KAPPERT

We zullen de herinnering voor haar kollegialiteit in
grote dankbaarheid blijven bewaren.

MEDEWERKERS VAN DE FA. VISSER

Vorden, Burg. Galléestraat 5

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
plotseling overlijden van de medewerkster in onze
zaak

JOKE KAPPERT

Haar vriendelijkheid, toewijding en prettige wijze
waarop zij haar taak heeft vervuld zullen wij met
grote waardering blijven gedenken.

FAM. ELBRINK

Vorden, Burg. Galléestraat 5

Met grote verbijstering vernamen we het bericht van
het overlijden van ons medekommissielid

JOKE KAPPERT

Onze laatste herinnering aan haar is, hoe zij ons in de
afgelopen jeugddienst de gelijkenis van de arbeiders
in de wijngaard (Matt. 20) heeft voorgelezen.

Wij hadden haar zo graag nog langer bij ons gehad.
Mogen haar familie, kennissen en vrienden de be-
moedigende troost ontvangen om ook zonder haar
te arbeiden in de wijngaard van de wereld, op weg
naar het Koninkrijk, waarvan, zo geloven wij, Joke nu
reeds deel uitmaakt.

DE JEUGDDIENSTKOMMISSIE

Vorden, 4 maart 1974

Plotseling werd uit onze familiekring weggenomen

ons lief nichtje

JOKE KAPPERT

op de leeftijd van 18 jaar.

Joke we zullen je nooit vergeten.

Doetinchem: FAM. MULDER-KAPPERT

Vorden: FAM. VAN HAMOND-KAPPERT

neven en nichten

Vorden, 4 maart 1974

Na een langdurige ziekte werd heden van ons weg-
genomen onze lieve en zorgzame moeder, grootmoe-
der en overgrootmoeder

JOHANNA KERVEL
weduwe van H. Brinks

in de ouderdom van 79 jaar.

Vorden: H. VISSER-BRINKS

Vorden: H. J. BRINKS
J. BRINKS-VAN WEU

Vorden: G. VOORHORST-BRINKS
G. J. VOORHORST

Lochem: A. G. BRINKS
D. BRINKS-HOFMEIJER

klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 1 maart 1974
Berend van Hackfortweg 46

De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 5 maart
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Dames en herenfietsen, deze week nog vanaf
f 199,- daarna duurder. Empo en Gazelle fietsen
in diverse prijsklassen en uitvoeringen, nu nog
uit voorraad te leveren.

Veel onderdelen en toebehoren. Let speciaal op
onze lage prijzen voor de zelfherstellers. Alle
maten buiten- en binnenbanden, remnaaf delen,
pedalen, kettingen, assen, sturön, snelb'nclers,
bellen, handvatten, enz.

Alles voor de fiets bij

TRAGTER
Cutphenseweg 95 - Vorden Telefoon 1256

'Op al uw aankopen ontvangt u animo-zegels !
»

Dit is nu de HISTOR 850 KLEURMACHINE

Op het moment dat u wacht 850 kleuren in

hoogglans, zijdeglans of latex muurverf!

Gratis kleurenstrips om mee naar huis te nemen. Een kleurenfestijn zoals
nog nooit gezien in Vorden ! Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit om dit
kleurenwonder eens bij ons te komen bezichtigen

Doe-het-zelf centrum
(HARMSEN) SCHOOLSTRAAT 6 VORDEN

U weet wel, het adres waar ze ook zo voel GOEDKOOP behang hebben!

Vrijdag - Zaterdag

Reklame

Grote sortering PAASEITJES voorradig

BANKETBAKKERIJ

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

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
INDESIT VOLAUTOMAAT f
DROOGTROMMEL voor 2Vè 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,- mf
GASFORNUIS AT AG 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

Meubels kopen
is een zaak van vertrouwen !

Koop daarom bij uw meubel-
voorraadhouder

MEER KEUS
GEEN LEVERTIJD EN
DE SCHERPSTE PRIJZEN

Woonvisie meubelen - Kwaliteits meubelen

Uw zaak

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

ZEER SPECIAAL !
ALLESSNIJDER elektrisch voor brood, kaas,
worst enz. nu f 72,50

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)

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

wie o wie
We zijn een jong gezin uit het westen (drie per-
sonen). We wonen in een komfortabel huis in
Naarden (20 km van Amsterdam). En we willen
deze zomer graag een paar weken van huis ruilen
Tijd nog vast te stellen in overleg. Bel ons als u
belangstelling hebt voor informatie 02159-41166

Onze boekhouder moet in militaire dienst!

Welke jongeman
wil bij ons komen om zijn taak over
te nemen en tevens te helpen in de
winkel met de verkoop ?

Afwisselend en prettig werk

HEYINK
Woninginrichting-Doe het zelf centrum
'De Spannevogel'
Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - Telef. 05753-1484

Vrijdag 15 maart start bij
voldoende deelname een
kursus NA zwangerschaps-
gymnastiek
Opgave hiervoor:
Mevrouw F. Haccou
Tel. 1908 (na 6 uur)

Te koop 2 persoons bedstel
en fornuispot met koperen
binnenpot - Tel. 2394

Tijdschriften
Pocket»
Modebiaden
Auto- en hobby bladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden



VOOR GEZELLIG WINKELEN!
Zaterdags om 4 uur gesloten

Kassakoopje RONDO's per 5 stuks nu f 0,75

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij

KEURSLAGER
n goe/e slager

Magere runderlappen
500 gram

Mager braadvlees
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram

Magere varkenslappen
500 gram

Tartaar
nu 3 stuks

Roomsnitzels
3 s»uks

Paprika snitzeis
nu 3 stuks

Vrijdag en zaterdag NaSJ & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT, 500 gram ...

f5,98
f6,48
f4,78
f5,58
f2,40
f 1,98

1,98
ƒ1,98
f2,98
f2,50

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Magere yoghurt f A CC
liter van 74 voor ^^J\^^^

Halfvolle melk f
een hele liter voor ^

Chipolata vla f Q g9
]/2 liter van 69 voor W jWfci

Jonge kaas f 9 95
500 qram nu . " ^|VV

Groente en fruit dagelijks
Sinaasappelen Salustiana's
nu 3 kg (MET GRATIS (CASTAGNETTEN)

Verse spinazie soo gram

Jaffa grape f ruits per 3 stuks
Champignons 200 gram
Groente en fru/trek/ome geldig t.m. zaterdag

Maandag: Dinsdag:

vers
f 3,58
f 0,68
f 0,88
f 0,98

f 0,39

DIEPVRIES
4

4

Iglo kip saté
Mini Frites

Bon Serva, van 125 voor 115, nu

Bon Serva, van 125 voor 115, nu

3 stores van 225 voor ......
van 122 voor

f 1,09
f 1,09
f 1,79
f 0,98

BOSJE FRESIA met takje groen f 1,98

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram GEKOOKT SPEK

150 gram PALINGWORST

100 gram TONGEWORST

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST ...

119
98
75
88

UIT ONZE BROODBOETIEK
MOORKOPPEN 4 stuks van 288 voor

APPELPUNT 4 stuks van 292 voor

GOUDSTER WIT 800 gram (gesneden) ...

GOUDSTER BRUIN 800 gram (gesneden)

Naast onze grote sortering King Corn assorti steeds vers brood van Van Groningen

259
269
84
84

BOBADILLA SHERRY
per fles

VIVO PILS per 24 fles
van 888 nu voor

VIVO PILS
per 3 flesjes

VIVO RIJST normaal
500 gram

VIVO RIJST SNELKOKEND
400 gram

VIVO SLASAUS
0.75 liter van 151 voor ....

AZET H.H. JAM
aardbeien, pot .

775
799
105
129
139
115
98

SMfTH POM TIPS
van 79 voor 69 Nu

POM TIPS tom./paprika
van 89 voor 79 Nu .

ROYCO TOM.-GROENTESOEP
van 83 voor

OB TAMPONS normaal
3 pakjes nu

QB TAMPONS speciaal
3 pakjes nu

VIVO TOILETPAPIER
van 95 voor

VIVO APPELMOES
per blik

59
69
69

325
375
75

105

HAK WORTELTJES fijn
van 141 voor

ENGELS DROP
'Red Band' per zak ...

SMARTIES
trio pack

VAN WELZEN BIESJES
per 250 gram

ASSORTI DE LUXE
'De Hoorn' 250 gram ...

LIMONADE SIROOP
sinas of frambozen

MOLNY LUIERS nr 1
nu van 356 voor ...

125
89
89

109
115
119
298

Ook zijn wij ruim gesorteerd In dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 11 maart 1974



Donderdag 7 maart 1974

36e jaargang nr. l TWEEDE BLAD CONTACT - VORDERT
Grote belangstelling receptie 40 jarig „De Graafschap"

De receptie die de landelijke rijvereniging De Graaf-
schap zaterdagavond ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan in 't Wapen van Vorden hield, mocht zich in
een overweldigende belangstelling verheugen. Behalve
vele afgevaardigden van plaatselijke en naburige ver-
enigingen was namens het gemeentebestuur loco-bur-
gemeester G. J. Bannink aanwezig.

Voorzitter J. A. Norde liet in zijn openingswoord de
afgelopen 40 jaar de revue passeren, waarbij hij dank
bracht aan de mannen van het eerste uur. Veel waar-
dering had hij voor het gebaar van de oprichter en
ere-voorzitter v. d. Wall Bake voor het feit dat deze
al die 40 jaar zijn landgoed voor de vereniging be-
schikbaar heeft gesteld om de ritersport te kunnen
beoefenen. Wel wees hij er op dat De Graafschap een
enorme behoefte heeft aan een springterrein.
De heer v. d. Wall Bake die deze avond niet aanwezig

kon zijn had het bestuur schriftelijk zijn felicitaties
doen toekomen. Deze brief werd door de voorzitter
voorgelezen. Na nog dank te hebben gebracht aan de
heren D. Norde en J. W. Wagen voort werd het woord
verleend aan het ere-lid D. A. Norde aan wie De
Graafschap veel heeft te danken. Ca 17 jaar geleden
zorgde hij er nl. voor dat de vereniging niet ter ziele
ging.
Hoogtepunt van deze receptie was ongetwijfeld het
moment waarop mevr. v. d. Berg de voorzitter een
nieuw vaandel overhandigde. In totaal heeft zij zo'n
200 uur aan dit vaandel gewerkt. Als blijk van waar-
dering overhandigde de voorzitter haar een bood-
schappenwagentje.
De heer J. J. v. d. Peyl, vele jaren sekretaris van de
vereniging, bood symbolisch een voorzittershamer
aan. Namens de marktvereniging beloofde hij het be-
stuur naast een subsidie op 11 maart een „extraatje"

ter gelegenheid van dit jubi leum te kunnen komen af-
halen.
Namens de Koninklijke Federatie voor landelijke rij-
verenigingen en namens de Gelderse Bond bood hier-
na de heer Hammink zijn gelukwensen aan. Hij prees
de aktiviteiten die De Graafschap al deze jaren heeft
tentoon gespreid. De heer B. Wunderink die ruim 25
jaar aktief lid is van de vereniging werd door de heer
Hammink symbolisch een oorkonde aangeboden.
Voor mevr. Wunderink waren er bloemen. De heer G.
Wunderink kreeg van de voorzitter een geschenk aan-
geboden voor het feit dat hij met goed gevolg de
kommandantenkursus heeft afgelegd. Tot slot bood
het echtpaar Leerink uit Geesteren in dichtvorm de
jubilerende vereniging zijn gelukwensen aan. Van de
heer Rouwenhorst kreeg het bestuur een fraaie beker
aangeboden die als wisselbeker zal dienen bij toe-
komstige te houden onderlinge wedstrijden.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

WORDT DE ZATERDAGAFDELING VAN DE
VOETBALVERENIGING VORDEN
OPGEHEVEN ?
Ongeveer drie jaar geleden bereikte het bestuur van
de voetbalvereniging Vorden het verzoek van een aan-
tal leden om te starten met een afdeling zaterdagvoet-
hal. Omdat er in Vorden reeds een zaterdagvereni-
ging was (Ratti) deed het bestuur van Vorden aan
Ratti het voorstel om tot één zaterdagvereniging in de
gehele gemeente te komen. Aangezien men op de Kra-
nenburg plannen had voor een nieuwe akomodatie
(veld en kleedkamers) voelde het Ratti-bestuur niets
voor het voorstel van Vorden. Het bestuur van Vor-
den besloot toen naast de zondagafdeling een afdeling
zaterdag in het leven te r (K'pen, waarbij wel duidelijk
werd overeengekomen dat het eerste elftal van de af-
deling zondag het „vlaggeschip" van de vereniging
zou zijn.

De afdeling zaterdag startte enthousiast. In no-time
had men drie elftallen op de been. Kortom het ging
met de gehele voetbalvereniging Vorden crescendo,
althans zo leek het voor de buitenwereld. Binnenshuis
was er echter veel gekrakeel. Vooral aan het begin van
een nieuwe kompetitie rommelde het aan alle kanten.
Over en weer beschuldigde de afdeling zaterdag en
zondag elkaar van „ronselen" van spelers. Het bestuur
was echter van mening dat al deze problemen zich
naar verloop van tijd van zelf zouden oplossen.
Het tegendeel schijnt echter het geval te zijn. Dezer
dagen heeft de kommissie van de afdeling zaterdag
een brief geschreven aan alle zaterdagvoetballers en

hen de vraag voorgelegd: „zou u er voor voelen dat
de afdeling zaterdag als eigen vereniging gaat optre-
den". Een der initiatiefnemers, de heer W. Sloetjes,
hebben we gevraagd: „Waarom een eigen vereni-
ging?" „Wel, ik heb de indruk, en met mij de heren
v. Houte, v. Eist, de Gruyter en Plomp, dat het be-
stuur van de voetbalvereniging Vorden een anti-zate-
daghouding aanneemt en dat men de afdeling zaterdag
liever kwijt wil", aldus de heer Sloetjes.
De voorzitter van de voethcJÊkeniging, de heer L. de
Hoer, is een andere mening^megedaan. ..In de eerste
///au/.v f ie b hen de leden van de vereniging destijds ,-..•-/ƒ
verz.ocht om een afdeling z<ü^dagvoethal op te rich-
ten en daaraan hebben we ^Êals bestuur (e houden.
Mijn persoonlijke mening is dat er binnen de voetbal-
vereniging Vorden mogelijkheden voldoende zijn voor
zowel een zondag- als een zaterdagafdeling, mits ieder
lid een beetje goede wil toont", aldus de reaktie van
de heer L. de Boer.

Intussen hebben de „zondagvoetballers" van Vorden
ook niet stil gezeten en hebben zij het bestuur om een
buitengewone ledenvergadering verzocht. Op verzoek
van deze leden (72 hebben een handtekening ge-
plaatst) hebben zij op de agenda laten plaatsen: „Wel
of niet doorgaan met het voeren van een zaterdagmid-
dagafdeling binnen de voetbalvereniging Vorden".
Deze vergadering zal worden gehouden op maandag-
avond 18 maart in de kantine.
Als grote overwinnaar zal waarschijnlijk de kantine-
beheerder van Vorden uit de strijd tevoorschijn ko-
men, want tijdens deze buitengewone vergadering zul-
len ongetwijfeld een rekord aantal deelnemers aan-
wezig zijn, althans zo valt in Vorden-kringen te be-
luisteren.

A. Velhorst, Het Wiemelink Vorden

NOOT REDAKTH
Wij hebben dit als ingezonden artikel opgenomen daar
de redaktie zich in deze neutraal opstelt.

Waarom loc'h al dat geharrewar. Laten we in Vorden
de koppen hij elkaar steken en trachten te komen tot
één vereniging voor de zondag- en één voor de zater-
dagvoetboilers. En niet zoals nu bij Vorden 2 afdelin-
gen en hij Ratti 2 afdelingen.

Misschien kan een neutrale kommissie de partijen bij
elkaar brengen'.'

Vandalisme
In de afgelopen week zijn heel wat vernielingen aan-
gericht, vermoedelijk door het gebruik van een katte-
pult. Zo zijn bij de school Het Hoge, de kleuterschool
De Springplank ruiten vernield, terwijl i'n plan Boonk
niet minder dan 60 l ichtpunten zijn vernield. De scha-
de wordt geschat op enige dui/enden guldens. De po-
lit ie heeft de zaak in onderzoek.

Bosloop TTV Vorden
De prestatie- of bosloop die onder auspiciën van de
Touwtrekvereniging Vorden op zaterdag () maart a.s.
zal worden gehouden, belooft een uiterst sportief eve-
nement te worden. De organisatoren hebben, dankzij
de medewerking van de eigenaar van het landgoed
het Onstein twee mooie parkoersen uitgezet door de
fraaie omgeving, een voor de 5 km en een voor de
K) km. Het parkoers is /o uitgezet dat bij wijze van
spreken jong en oud hieraan kan deelnemen. Als het
weer een beetje meezit, verwacht men een grote deel-
name. Het is nu voor de vierde keer dat de TTV Vor-
den dit evenement organiseert.

Gerrit Wassink kampioen
De strijd is gestreden. De vierde beslissingswedstrijd
tussen de beide 13-jarige Vordense jongens Gerrit
Wassink en Tjeerd Harmsma. met als inzet het Gel-
derse kampioenschap dammen voor aspiranten, is ge-
ëindigd in een overwinning voor Gerrit Wassink.
Afgelopen weekend kwamen Gerrit en Tjeerd in een
drietal beslissingswedstrijden reeds tegen elkaar uit.
Beide spelers veroverden drie punten zodat een vierde
beslissingswedstrijd noodzakelijk werd. Maandagmid-
dag namen beide spelers wederom tegenover elkaar
plaats. Het is een verbeten en uitermate spannende
strijd geworden die bijna 3 uren duurde.
Zowel Gerrit als Tjeerd gebruikten „veel tijd" bij hun
zetten, zodat beide spelers in hevige tijdnood geraak-
.ten. Om tijd te winnen werd een doorbraak gefor-
ceerd. Voor Tjeerd Harmsma bleek deze doorbraak
echter „te duur". Wassink behaalde een schijf winst
en wist eerder op dam te komen. Dit betekende tevens
de eindoverwinning en het Gelderse kampioenschap
voor hem.
„Het is in feite jammer dat er één als overwinnaar te-
voorschijn moest komen, beide spelers (tevens vrien-
den van elkaar) zijn aan elkaar gewaagd", aldus sprak
Ab Wassink die samen met zijn broer Wim de jeugd
van Vorden onder zijn hoede heeft. Gerrit Wassink
mag nu deelnemen aan het kampioenschap van Ne-
derland dat volgende maand zal worden gehouden.
Voor Tjeeerd Harmsma de troost dat hij uiteindelijk
met ere ten onder is gegaan.

Kampioen Gerrit Wassink rechts en Tjeerd Harmsmt

........

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 057'52-1541
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 slechts enkele korte, zij het niet onbe-
langrijke, punten aan de orde t.w.:

1. De vaccinatie tegen Rode Hond.
2. Spreekuur loco-burgemeester-wethouder G. J.

Bannink.
3. Aanvragen om hinderwetvergunning.

Ad 1.
VACCINATIE TEGEN DE RODE HOND
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 de
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, d.i. 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 laten 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 11 t.m. 15 jaar zullen nog een
persoonlijke oproep ontvangen.

Ad 3.
AANVRAGEN OM HINDERWET-
VERGUNNING
De volgende personen hebben een aanvraag om
vergunning ingevolge de hinderwet ingediend, t.w.:

- De heer J. A. Berentsen. Deldensebroekweg 16.
voor het oprichten van een propaangasinstalla-
tie. alsmede een HBO-f installatie op perceel
kad. bekend gemeente Vorden sektie N nr. 81.

- De heer H. Besselink, Mosselseweg 6, voor het
oprichten van een veehouderij met mestopslag.
alsmede een propaaninstallatie op het perceel

kad. bekend gemeente Vorden sektie D nr.
1907.

- De heer W. ten Pas, Eikenlaan 12. voor een
nieuwe de gehele inrichting omvattende, ver-
gunning voor pluimvee-opfokbed rijf met mest-
opslag alsmede de opslag van propaangas.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot
ui ter l i jk 18 maart 1974. Voorts heeft ieder de ge-
legenheid in persoon of bij gemachtigde mondeling
bezwaren in te brengen in een openbare zitting ten
gcmeentehuize op dinsdag 26 maart 1974 te 10 uur
Zij, die niet in persoon of bij gemachtigde op bo-
venbedoelde zifting zijn verschenen zijn niet ge-
rechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig
schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en niet op
de zitting zijn verschenen, zijn wel tot beroep ge-
rechtigd, indien zij niet woonachtig zijn in een ge-
meente, waar ingevolge artikel 9, lid I onder b, of
lid 3, der hinderwet, openbare kennisgeving moet
geschieden.

Ad 2.
SPREEKUUR LOCO-BURGEMEESTER/
WETHOUDER G. J. BANNINK
Nu de heer A. E. van Arkel per l maart jl., wegens
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd,
zijn ambt als burgemeester heeft neergelegd, zal de
heer G. J. Bannink tijdens de komende burge-
meesterloze tijd het burgemeesterschap waarnemen.
Vooralsnog wordt geen reden gezien om een extra
spreekuur in te lassen; de heer Bannink houdt dus
voorlopig alleen op het gebruikelijke tijdstip, dins-
dagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur, spreekuur; in-
dien later blijkt dat deze tijd niet toereikend is,
kan de spreektijd wellicht worden uitgebreid.

Persbericht
Als elke vereniging heeft ook de Oranjevereniging
Vorden te kampen met de steeds sterk stijgende kos-
ten. Daarbij zijn haar financiële mogelijkheden, wat
de inkomsten bereft, vrijwel beperkt tot hetgeen de
leden inbrengen.
Daarnaast komen er steeds meer wensen voor een u i t -
breiding van het feestprogramma op Koninginnedag.
Het één kan echter niet zonder het ander en daarom
meent de Oranjevereniging dat alleen een groot-
scheepse ledenwerfaktie tot een verwezenlijking van
wensen en plannen kan leiden.
Het ledental dat amper 400 bedraagt is in verhouding
tot het inwonertal van Vorden zeer laag en een ver-
dubbeling hiervan, ja zelfs meer, moet toch zeker tot
de mogelijkheden behoren. Om tot een goede stap in
die richting te komen zullen in de diverse wijken van
ons dorp gedurende de maand maart circulaires en
aanmeldingsformulieren verspreid en opgehaald wor-
den. Het bestuur hoopt en rekent er op dat deze nood-
zakelijke aktie een uitstekend resultaat zal opleveren.

Noodtoneel
In de raad van Vorden is herhaalde malen gesproken
over het feit dat er in het dorp Vorden geen gelegen-
heid meer is voor het geven van een toneeluitvoering.
Op gegeven ogenblik werd besloten de Stichting
Jeugdcentrum een subsidie van ƒ 4.800,— te verlenen
voor het aanbrengen van een nood toneel.
In afwachting van (misschien) een dorpscentrum zal
dit noodtoneel enkele jaren dienst moeten doen. Za-
terdagavond werd het in gebruik genomen voor het
toneelgezelschap Vordens Toneel dat de klucht in drie
bedrijven ..Die brave meneer Pot" voor het voetlicht
bracht. Dit gebeurde in een zeer goed bezette zaal.
Vordens Toneel heeft de aanwezigen enkele uren aan-
genaam vermaakt waarbij vooral Jozef Pot en zijn
vrouw Gonda door resp. H. Hilferink en M. Schup-
pers-Roozendaal een goede vertolking kregen.



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

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFLAPPEN
500 gram ..

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
500 gram

LENDEROLLADE
500 gram

SNITZELS
100 gram

f

f

f

f

f

f

3,98
5,98
3,98
5,48
6,48
1,40

Voor de boterham
100 gram LEVERKAAS
150 gram BOTERHAMWORST
100 gram ZULT
250 gram KOOKWORST (stuk)

RUND- EN VARKENSSLAGERI.)

B. G. VLOGMAN

85
89
60

140

Nieuwstad 14 — Vorden

In onze modern geoutilleerde sport-
schoenfabriek hebben wij in meerdere
afdelingen plaatsen open voor

mannelijke medewerkers
en voor de afdeling stikkerij

vrouwelijke medewerksters
eventueel part-time

WAT WIJ U BIEDEN:

vast werk
goede verdiensten (mannenlonen zijn vrouwenionen)
winstdeling
3 weken vakantie en nog snipperdagen naar eigen keuze
kleding- en rijwielvergoeding

Onze jeugdlonen liggen ver boven de wettelyke nornien

Inlichtingen en aanmelding dagelijks aan de fabriek

SPORTSCHOENFABRIEK B.V. Hengelo Gld . Telefoon 05753-1717

Wegens familiefeest
a.s zaterdag 9 maart

gesloten
Rijwielhandel - Tankstation

Fa BARINK
Nieuwstad - Vorden

Zaterdag 9 maart a.s. organiseert de

TTV Vorden
een grote

Bosloop
over 5 en 10 km

Start om 2 uur bij café Eykelkamp, Medler
Inschrijvingen f 2,50 p.p.

HENGELO (GLD)

Zondag 10 maart

MUSKETIERS

3bars vol gezelligheid

Zowel voor de afdeling IJZERWAKEN, (•EKEEII-
SCHAPPEN en HUISHOUDELIJKE APPARATEN
alsmede voor ons hypermoderne MZERMACJA/IJ.N
zoeken wij ter uitbreiding van de bezetting in verband
met toename van het werk enkele

magazijnbedienden
in de leeftijd van 17 tot 45

U VINDT BIJ ONS:
een ho;^c tocs!.-i;; op hot. CAO-loon door een »pe<
daarvoor ontworpen beloningssysteem, waarbi j men
zelf de beloning kan beïnvloeden

- geen sjouwwerk, door de vele moderne h u l p m i f l d e ' c n
als kraanbanen, rollenbanen e. d.

Dagelijks tijdens de werktijden alsmede op
avond 7.00-8.00 uur stellen wij u gaarne in de
genheid te informeren naar arbeidsvoorwaarden "ir',

Desgewenst kunt u schriftelijk of telefonisch kontakt
opnemen, telefoon (05750) 85551 vragen
353, de heer De Maag

REESINK n.v. Havenstraat 7 Zutphen

Weekend-aanbieding!

Tinneroy jackets
diverse maten en kleuren

1/2 prijs
dus nu vanaf f 12,95

Tricot damesblouses
lange mouw uni alle kleuren en maten

nu f 19.50

Modehuis

TE
Ruurlo

Hotel Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Telef. 05753-1212

Zaterdag 9 maart

Bal
voor gehuwden
en verloofden
Tafelreservering vanaf heden

ORKEST: MELODY COMBO

Gelders Tarwe brood
Natuurlijk

Van de Warme Bakker

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

Marktvereniging
LEDENVERGADERING
vindt plaats op maandag 11 maart
's avonds 8 uur in hotel Het Wapen
van Vorden

Deze vergadering by te wonen is van groot
belang voor de gesubsidieerde verenigingen.
De penningmeester houdt n.l. zitting

De marktkommissie

Voor uw

TAPIJT
natuurlijk naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

BEHANG 1974
Keu7A- uit meer dan 200 soorten

Allemaal buitenlands papier, dus niet
wat iedereen heeft

EERSTE KLAS SPUL EN
GRATIS ADVIES

N a t u u r l i j k bij de vakman gehaald
dio or verstand van heeft !

lersbedrljf

J. M. UITERWEERD
Kuurlosewej; 35 - Vorden . Telefoon 05752-1523

< i t v l i | » l . mersier Schilder Nat. Schildersschool

beenklachten?
Kom dan vandaag nog Supp-hose nylons of
panties bij ons passen en u kunt uw
beenklachten vergeten!

Supp-hose
geeft echte steun

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

v.v. Vorden
Op grond van het gestelde in ar t . 28
van het huishoudelijk reglement,
wordt on verzoek van 72 werkende
leden, m ; i ; n i i i : i i ; I S ma.;ut 1971

. onds 8 uur in het klubgebouw

EEN ALGEMENE
VERGADERING

belegd.

AGENDA:

1. Opening

2. Wel of niet doorgaan met het voeren van een
zaterdagmiddag.af deling binnen de v.v. Vorden

3. Sluiting
Stukken hangen ter inzage in het klubgebouw

De voorzitter, L. do Boer

H. B. Kinsbroek B.V. - Vorden

Wij zoeken

medewerkers
die onderstaande werkzaamheden
voor ons kunnen verrichten, of hier.
voor eventueel opgeleid wensen te
worden

Het biey.en van frames «-n vorken
Het maken van wielen

Sollicitatie zowel schriftelijk als mondeling kunt
u richten aan:

AFDELING: PERSONEELS-ZAKEN
Enkweg 17 - Vorden

Zie onze wekelijkse aanbiedingen

GRATIS

pasvorm
kontrole
VOOR
KINDERSCHOENEN

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend



KOILEKTIE VOORJAAR 1974
Heren
BLAZER KOSTUUMS

in zuiver scheerwol
Trevira/wol 45/55
winkelprijs 210,- 157,50
KOLBERTS EN BLAZERS

o.a. in zwart
bruin, blauw enz.
winkelprijs 119,-

PANTALONS

in Trevira/wol 55/45 Pol./wol
mei oen goede sortering in
;;")te maten, winkelprijs 43,70

JERSEY OVERHEMDEN

in groen, oranje, zwart, bruin
rood, geel enz.
winkelprijs 29,25

69,75

32,50

19,25

Dames opgelet!
Nieuw in onze

kollektie

BLAZERS JERSEY
zuiver
scheerwol
winkelprijs 140,-

REGENMANTELS
in prachtige kleuren
en modellen, winkelprijs 92,50
reeds vanaf

PANTALONS
in Jersey en Trevira
kwaliteiten, winkelprijs 42,-
vanaf

105,=

69,15

31,50

Stoffen
Onze nieuwe kollektie is grandioos

met de prachtigste kleuren en dessins

Modern is nu het FLORIALE DESSIN
deze vindt u in onze kollektie
voor een ongekend lage prijs
winkelprijs 16,90 150 br.p.mtr 12,90
BROEKENSTOF
in Terlenka kwaliteiten
winkelprijs 16,90
unieke prijs per meter

DIOLEN-LOFT
prachtige kwaliteiten
in Jaquard e.a.
winkelprijs 18,90 per meter

9,90

14,90

KLEMACON

Moeders!
We hebben weer iets moois

voor uw kinderen

JACKS

in prachtige voorjaarstinten
een lust voor het oog om uw kind
er in te zien lopen!
winkelprijs 35,.
vanaf maat 110 26,25
JONGENS PANTALONS

met prachtig in kleur afgestikte
kapnaden, in de nieuwste
kleuren Terlenka/wol
winkelprijs 37,35 v.a. mt 110 28,00

Spoorstraat 46 RUURLO

Confectiefabriek en groothandel in stoffen

jcallOO.... *
verbijsterend veelzijdig

Over die veelzijdigheid wordt veel gepraat. Dat merken
we aan de goed geïnformeerde koper$;die bij:óns komen
op aanbeveling van buren, vrienden of wie dan ook.

Er zijn twaalf Simca 1100 modellen. Hun rijveiügheid is
een zeer gewaardeerd pluspunt. Plus hun wegligging, hun
ruimte, hun sportief karakter. Hun interieur met vele extra's.

Voeg daarbij de verrassend-lage nieuwprijs, het
minimale onderhoud, de hoge inruilwaarde, het probleemloze
rijden en de punctuele service. Dan begrijpt u waarom
u zoveel Simca's 1100 op de weg ziet. Men is er weg van!

Simca 1100 LS (2 en 4 drs) v.a. f 8.195-
Simca 1100GLS (4 drs) v.a. f 9.195,—
Simca 1100 Special (2 en 4 drs) v.a. f 9.595-
Simca 1100 Tl (2 en 4 drs) v.a. f 10.395,—-
Simca'1100 Tourist (drie modellen) v.a. f 8.795,—
Simca 1100 Commercial bestelwagen v.a. f 6.495,—
Simca 1100 Fourgonnette bestelwagen f 6.595,—

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

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

Autorijders wordt prijsbewust!

Wanneer u 15000 km of meer per jaar rijdt, stap dan

over op

LP.G. AUTOGAS
LPG gas is meer dan 60 cent per liter GOEDKOPER dan benzine !

Vraag nu snel en geheel vrijblijvend hierover inlichtingen bij:

L.P.G. inbouwstation A. RUESINK
Borculoseweg 21 - Ruurlo - Telefoon 05735-1753 Dealer Bedini LPG apparatuur

WIJ VER/ORGEN OOK OVERBOUW VAN ALLE MERKEN LPG-INSTALLATIES

A.S. ZATERDAG !> WAART

voor gehuwden en
verloofden
Mu/,u>k: THE WOODPECKERS

aanvang 19.30 uur

't Wapen van t Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

Drogisterij

TEN KATE
Zutphenseweg 2 - Vord
Telefoon 2219

É

Super-benzine

86,8 cent

KEUNE
Nijverheidsweg 4 . Vorden

Te koop i.v.m. kleinere tuin
'Suffolk' motormaaier
maaibreedte 30 cm, heeft
ca 70 uur gedraaid, goed
onderh. Te bevragen na 18
uur: Naessens
Het Jebblnk 45 Tel. 1896

Eindeloos kombineren met onze grote

en aktuele kollektie

& PANTALONS

# BLOUSES

& ROKKEN

ti SPENCERS

iV PULLOVERS

& OVERHEMDEN

Enorme sortering voor dames zowel
als voor heren

Modehuis

TEUNISSEN
Modecentrum voor Ruurlo en Omgeving

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

Weidesiepen
in de hef. breed
4 meter, opklapbaar

a f 575f-
inklusief btw

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

Speciale aanbieding
van

gloednieuwe

kunstmeststrooiers
op aftakas
(centrifugaal)

a f 450,-
kontant, afgehaald

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

nergens voordeliger
dan rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

LAMMERS
de Bfrote maten-speeialist !
Indien nodig wordt naar
maat gemaakt
Raadhuisstraat 18 Vorden
Geopend dinsdag en donder-
dag van 2-6 uur en vrijdag-
avond van 7-9 uur

Voor tuinplezier naar

welkoc
SPADEN
in vele modellen en uitvoeringen

BATSEN
met geperst stalen blad en geharde
scheprand

TUINHARKEN
met gebogen of rechte tanden

BOL- EN KNOLGEWASSEN
ook op dit gebied zullen wij u gaarne
met deskundig advies van dienst zyn

Komt u eens bij ons langs?

V.L.C. De Graafschap
Afdeling Welkoop

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

Gevraagd:

een flinke jongeman
voor magazijn en winkel

ALBERS supermarkt
Nieuwstad — Vorden — Telefoon 1232



Uw salaris of pensioen
via een Privérekening

bij de Rabobank

Met 'n pennestreek van alle rompslomp af.
Een privérekening bij onze
bank. Dat is de moderne,
gemakkelijke manier. Voor
de ontvangst van uw salaris,
pensioen en andere
inkomsten. Alle betalingen
laat u dan eenvoudig door

, ons verzorgen - automatisch
eventueel - met 'n simpele

' pennestreek.

U kunt altijd vrij over uw
tegoed beschikken,
regelmatig toegezonden
rekeningstaten vormen een
overzichtelijke admini-
stratie. En zelfs sparen
wordt gemakkelijker, omdat
u op gezette tijden een
bedrag kunt laten
overschrijven van uw

privérekening naar uw
spaarrekening. Bij de
Rabobank.
Gemakkelijk
dicht in de buurt.
Kom er eens
over praten l

nu overgeplaatst naar HET HOGE 34 . VORDEN
(de voormalige kleuterschool)

Vanwege de enorme vraag naar onze zo voor-
delige vloerbedekking, bleek onze bestaande ruim-
te reeds te klein te zijn, daarom hebben wij onze
tapijten overgeplaatst naar de vergrootte ruimte
op het Hoge 34. Hier kunnen wij u een nog breder *
assortiment vloerbedekking tonen en zoals u al
wel bekend zal zijn, tegen de scherpste prijzen!

Onze vakman woningstoffeerder zal u
met raad en daad bijstaan !

Iedereen is van harte welkom in onze
NIEUWE TAPIJTHAL

Ter kennismaking nu nog eens extra voordeel !
KIJK EN VERGELIJK

Kiassiek wollen tapijt
4 meter breed, alleen bij Harmsen

( 159,- per str. meter

Slaapkamer tapijt
4 meter breed, van 69,- per m, nu voor slechts

f 49,- per meter

OE-HET -

Slaapkamer tapijt
1 meter breed, zeer mooie kleuren, passend bij
alle gordijnen. Geen 75,- per meter
maar bij Harmsen slechts

f 59,- per meter

Naaldviit tapijt
2 nieter breed,
vele moderne kleuren, bij ons

f 10,50 per str. meter

Vinyl op vilt
2 meter breed, geschikt voor hal, kelken, s l ; i ; i p -
kamer, douche enz. Alleen bij Harmsen

f 10,50 per str. meter

ALLES l'IT VOORRAAD LEVERBAAR !

EN KEUKENCENTRUM

VORDEN - Schoolstraat 6 - Telefoon 05752-1486

de bank voor iedereen

Zojuist ontvangen

TALRIJKE NIEUWE

voorjaars-
modellen
in moderne kleuren

Kom ze passen bij

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

Gevraagd in onze broederij te Warnsveld:

broedqrij
personeel
(mnl. of vrl.)

GEBODEN WORDT:
Afwisselend
Hoog loon
Uitstekende sociale voorzieningen
Reiskostenvergoeding

Aanmelden:

Broederij Lokhorst
Warnsveld B.V.
Veldesebosweg 22 - Warnsveld - Tel. 05750-17836

Cro//Your Heort... en opeen/
heeft u een beter figuur

PLAYTEX

H.LUTH
Nieuwstad

LET OP !

Demonstratie
Surge melkleiding
systemen

Wy koii i i -uAutct onze demonstratie-
wagen, w^H! voorzien in van alle
Surge Melkleidingsystemen
op 13 maart in hotel Leemreis,

- Spalstraat 40

KONSUMPTIE GRATIS

LM.B.
Hengelo B.V.

Zelhemseweg 30 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1964

FILIAAL
BOEKE-HEESTERS B.V.

Assurantiebureau van
de Gelderse Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20
Telefoon 085-422442

— Arnhem

Verzorgt gaarne voor u de volgende

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

Of inlichtingen vragen op onze zitdagen:

Te VORDEN
iedere 3e dinsdag van de maand van 10-11.30 uur
in café 't Wapen van Vorden

Te DOETINCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur in café Wildenbeest

Te BORCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhave

AANBIEDING
Voor het bijhouden van uw eigen
g-e w i f h t

M KWALITEITS

PERSONEN WEEGSCHAAL
moderne kleuren met decor

Prijs f 13,95

Voor het huishoudelijke weegwerk
Een handige
WANDWEEGSCHAAL
Geen sta in de weg, altijd bij de hand
weegt tot drie kilogram

Prijs f 19,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Weekendacmb/ed/ng

Spijkerbroeken
herenmaten

nu f 19,95
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Kwaliteit en service
Modern bruidswerk
Goed verzorgd gr af we r k
Bloemstukken en fruitschalen
Grote sortering bloemen en planten

Uitgebreid sortiment
groente, fruit en delikatessen !

OOK EEN BLOEMENCHEQUE

IS ALTIJD WELKOM!

Bij uw vakman bloemist

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Vorden - Zutphenseweg


