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NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

in oprichting
Na de verkiezingen voor onze Provinciale Staten zijn
de gemeenteraadsverkiezingen al weer in zicht. Dit
spreekt de burger in het algemeen méér aan, dan de
statenverkiezingen, die op zich wel van belang zijn,
maar waarvan de zin velen ie weinig interesseert. Par-
lement en gemeente staan meer in de belangstelling
van de man of vrouw in de straat.
Er bestaan toch grote verschillen tussen de landelijke
politiek in parlement en de gemeentepolitiek, waar
plaatselijke verhoudingen en wensen een grote rol
spelen. Dit. los van ideologie of hete hangijzers, die
onze landelijke politiek beheersen en de partijen ver-
deeld houden. Nuchtere wensen in de plaatselijke ge-
meenschap vallen vaak weg bij de landelijke politieke
partijen, waar Den Haag als bestuurlijk centrum dik-
wijls wereldvreemd staat tegenover de gemeentelijke
problemen. Dit wordt door vele politiek geïnteres-
seerde, maar ook bij de niet politiek geïnteresseerde
burgers toch als een gemis, ja zelfs als ©en verzuim
aangevoeld.
Een aantal Vordense burgers schijnen nu de koppen
bij elkaar te hebben gestoken, om dit gemis in de lan-
delijke politiek op te vullen door los van linkse of
rechtse politieke theoriën een doeltreffende gemeente-
politiek te realiseren. Deze Vordense ingezetenen heb-
ben kontakt gezocht met één van onze plaatsgenoten
die zeker met de Haagse verhoudingen op dé hoogte
is, namelijk de heer Jac. H. de Jong.

SOLAf Wt
Z I L V E R W I T E D E L S T A A U

KOERSELMAN CASSETTES

Deze deelde ons mede voorlopig geen tijd 'te hebben
om binnen de landelijke of gemeentelijke politiek een
funktie te aanvaarden. Wel blijkt hij bereid te zijn
steun te geven aan het streven van een zich nog steeds
uitbreidende groep plaatsgenoten om, los van de dik-

wijls enge partijpolitiek, een doeltreffend gemeentelijk
beleid te stimuleren. De heer Jac. H. de Jong wenst
echter geen lijsttrekker te zijn en zal dan ook niet op
de plaatselijke lijst voorkomen. Wel heeft hij, mede
gesteund door een aantal plaatsgenoten, de huidige
wethouder de heer Gerritsen, verzocht als eventueel
lijsttrekker van een Stichting Vordens Belang op te
treden.

De bedoeling van deze stichting is om een zo breed
mogelijke groepering te zijn, die de wensen t.a.v. de

gemeentelijke politiek uit alle lagen van de bevolking
zal kunnen vertolken. Dit, los van partijpolitiek of.
ideologie, die dikwijls een goede samenwerking in de
weg staat. Een studiekommissie van geïntereseerden
is nu bezig een gemeentelijk aktieplan uit te werken
waar de gehele Vordense bevolking achter zal kunnen
staan. Binnenkort zal een perskonferentie worden ge-
houden waar deze punten in de publiciteit zullen ko-
men.
Voorlopig behartigt de heer Zeeburg jr het sekreta-
riaat van de Stichting Vordens Belang. Met hem kun-
nen geïnteresseerden zich in verbinding stellen.

We kunnen in ieder geval konstateren dat Vorden
aktief bezig is met de eigen gemeentelijke toekomst,
los van het politiek geharrewar in het „Haagje".

NIEUWE BURGEMEESTER
BENOEMD??
Naar wij uit betrouwbare bron hebben vernomen is voor de gemeente Vorden een
nieuwe burgemeester benoemd. Deze week al heeft de edelachtbare heer een on-
derhoud gehad met de beide wethouders.

Men wil — in verband met de naderende gemeenterraadsverkiezing — geen naam
bekend maken om eventuele invloed bij voorbaat uit te sluiten. De bekendmaking
van Vordens nieuwe eerste burger zal op een originele manier geschieden nl. a.s.
maandagmiddag om 14.00 uur zal de nieuwe burgemeester officieel zijn intrede
doen. Per helicopter zal hij dan landen op het vergrootte parkeerterrein waar voor-
heen bakkerij Schurink was gevestigd. De buitendienst van gemeentewerken is mo-
menteel druk bezig een en ander in een versneld tempo te realist-ren op het terrein
aan de Nieuwstad.

Vandaar vertrekt men naar het gemeentehuis waar kennis wordt gemaakt met de
raadsleden in een buitengewone raadsvergadering welke om 15.00 uur begint.
Voor de ingezetenen van de gemeente Vorden bestaat er gelegenheid met de nieuwe
burgemeester kennis te maken van 15.45 tot 17.00 uur in het nieuwe toekomstige
gemeentehuis nl. Kasteel Vorden, waar de ontvangstzaal hiervoor in gereedheid
wordt gebracht.

Wat de verdere persoonlijke gegevens betreft, kunnen wij nog niet mededelen, wei
kunnen wij zeggen dat de nieuwe burgemeester zich terdege op zijn taak in Vorden

Ie bestudering van o.a. industrieproblematiek, de
Ie sport en het verenigingsleven. Wat dit laatste be-

Jaten inlichten omtrent de plannen voor de realise-
il met daaraan verbonden het dorpscentrum. Veel

gegevens over de sport en deTérenigingen werd ihem verstrekt uit het rapport <i
de Nederlandse Vereniging van Gemeenten hieromtrent heeft uitgebracht. Hij
ervan overtuigd dat dit rapport een goede basis vormt voor de komende beleids-
vorming. Ook een overdekt zwembad en tennisbanen sloot hij bij voorbaat niet uit.

heeft voorbereid, wat blijkt
sociale woningbouw en vooral
treft heeft hij zich al uitvoert
ring van een grote gymnastie

Op de foto:
burgemeester Van Arkel

toen nog in funktie.
De nieuwe eerste

burger van Vorden
zal niet lang meer

o/> zich laten wachten

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 komen 3 onderwerpen ter sprake:

/. De raadsverkiezing 1974 (vervolg);
2. De schoonrnaakaktie Vorden 1974 en
3. Het kamperen op de boerderij.

Vorige week berichtten we in deze rubriek dat ter
gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezing in mei
1974 vier politieke groeperingen zich hebben ge-
meld, te weten de WD, de PvdA, de Stichting
Vordens Belang en het CDA (Christen Demokra-
tisch Appèl, d.i. een samenwerkingsverband van
ARP, de CHU en de KVP).
Deze groeperingen nu kunnen op 16 april a.s. hun
zgn. kandidatenlijst inleveren; hoe dat in zijn werk
gaat zetten we hieronder uiteen:
Op die dag kunnen bij de voorzitter van het hoofd-
stembureau of een door deze aan te wijzen lid van
dat bureau ter gemeentesekretarie van 's morgens
9 uur tot 's middags 5 uur lijsten van kandidaten
voor de komende zittingsper i od e van de gemeen-
teraad worden ingeleverd. Toezending van een lijst
per post is niet toegestaan. Degene die de lijst in-
levert krijgt een ontvangstbewijs. Bevoegd tot inle-
vering is de persoon die aan de verkiezing van de
leden van de gemeenteraad mag deelnemen. Voor
de goede gang van zaken wordt het door de be-
trokken sekretarie-afdeling op prijs gesteld de kan-
didatenlijsten enkele dagen voor de dag der kan-
didaatstelling ter inzage te ontvangen teneinde
eventuele manko's te kunnen korrigeren. Elke lijst
wordt ondertekend door tenminste 25 kiezers. En-
kele ondertekenaars meer wordt aanbevolen.
Kiezers zijn zij, die op de dag van de kandidaat-
stelling (16 april) ingezetenen zijn van de gemeente
dus opgenomen in het bevolkingsregister, de leef-
tijd van 18 jaar hebben bereikt, Nederlander zijn
en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Een kie-

zer mag slechts één kandidatenlijst ondertekenen.
De namen der kandidaten worden op de lijsten ge-
plaatst in de volgorde waarin de ondertekenaars
aan hen de voorkeur geven.
Op een lijst mogen ten hoogste 5 kandidaten meer
worden geplaatst dan het aantal te vervullen plaat-
sen bedraagt. De gemeente Vorden heeft 13 raads-
leden. Op elke kandidatenlijst mogen dus hooguit
18 kandidaten worden geplaatst. Elke kandidaat
mag slechts voorkomen op één lijst.
Een kandidaat wordt op de lijst vermeld met naam
voorletters, jaar en datum van geboorte, alsmede
woonplaats en adres. Wetenschappelijke titels, mits
gerechtigd deze te voeren, mogen worden toege-
voegd. Gehuwde vrouwen en weduwen worden als
volgt vermeld: Jansen, geb. Pietersen J., of Pieter-
sen J., echtgenote van Jansen, dan wel Pietersen J.,
weduwe van Jansen. Aan de naam van een onge-
huwde vrouw wordt het woord „mejuffrouw" toe-
gevoegd, dan wel een afkorting daarvan. Bij de
kandidatenlijst wordt van iedere kandidaat een
zgn. bewilligingsverklaring overgelegd. Formulie-
ren voor de kandidatenlijsten alsmede de bewilli-
gingsverklaring zijn kosteloos ter gemeentesekreta-
rie verkrijgbaar.
Over het onderzoeken van de kandidatenlijsten, het
nummeren daarvan, alsmede het publiceren van de
lijsten een volgende keer meer.

Ad 2)
DE SCHOONMAAKAKTIE VORDEN 1974
Met uw aller medewerking willen wij ook dit jaar
weer trachten de gemeente zo schoon mogelijk te
maken vóór de Paasdagen. Wilt u allen uw over-
bodige en ontsierende afval naar de stortplaats
brengen!? Alleen afval waarvan de herkomst niet
meer is na te gaan, zal door de zorg van de ge-
meente naar de stortplaats worden vervoerd en wel
in de week van van 8 tot en met 12 april a.s. In-
dien u dergelijk vuil weet te liggen wordt u ver-
zocht daarvan opgave te doen aan het bureau ge-
meentewerken tot 6 april a.s. telefoon 1841. Ge-
hoopt wordt op een spontane medewerking van
alle burgers.
Tegen diegenen, die vui ln is op ongeoorloofde plaat-
sen hebben gestort en dit niet vóór 6 april a.s.
hebben verwijderd, zal eventueel na die datum vol-
gens de wettelijke bepalingen moeten worden opge-
treden. Hopenlijk zal dit door prettige samenwer-
king echter niet nodig zijn (men moet echter beden-
ken dat dit vuil ophalen de gemeente elk jaar plm.
ƒ 5.500,— kost; dit bedrag zou ook voor andere
doeleinden kunnen worden gebruikt . . .).
Ook gevelde bomen en ander gehakt houtgewas
dient van bermen en uit sloten te worden verwij-
derd vóór 8 april a.s. Indien daaraan, onverhoopt,
niet wordt voldaan, zal zonodig ook tegen de eige-
naren van het hout, op grond van de wettelijke
bepalingen, moeten worden opgetreden doch

nogmaals: prettige samenwerking voorkomt veel
blende!
Wij vertrouwen dat ieder er naar vermogen aan zal
medewerken om onze mooie gemeente schoon te
maken en schoon te houden.

Ad 3)
KAMPEREN OP DE BOERDERIJ
T oercaravans
Het kamperen op de boerderij met toercaravans
wordt geregeld door de provinciale „caravans-, lig-
schepen- en tentenverordening"; de konkrete in-
houd van deze regeling is:
a. één toercaravan bij een boerderij (d.w.z. op het

agrarisch bouwperceel) is steeds vrij; hiervoor
behoeft dus geen speciale vergunning te worden
gevraagd;

b. gedurende het tijdvak april tot en met septem-
ber zijn drie toercaravans toelaatbaar, mits -
opnieuw - geplaatst op het agrarisch bouwper-
ceel: echter niet in natuurgebieden en in ge-
bieden van grote landschappelijke waarde.
Voor het plaatsen van een tweede of derd toer-
caravan moet wel een speciale vergunning wor-
den gevraagd (aanvraagformulieren zijn ver-
krijgbaar bij de gemeente of bij de provinciale
griffie te Arnhem).

c. in alle andere gevallen gelden speciale procedu-
res en regels (informatie hierover is verkrijg-
baar op het gemeentehuis).

Tenten
Het kamperen op de boerderij met tenten wordt
geregeld door gemeentelijke voorschriften. Deze
houden in, dat kamperen op de boerderij met één
tent vrij is, mits er (nog) geen toercaravan aanwe-
zig is. Als men 2, 3 of meer tenten bij de boerderij
wil plaatsen, is een aanvrage om vergunning daar-
voor bij de gemeente noodzakelijk; niet in alle ge-
vallen zal echter de vergunning worden verleend
(hetgeen bv. afhankelijk is van de natuurlijke ge-
steldheid ter plaatse).

Stacaravans
Het „kamperen" op de boerderij met stacaravans
is in alle gevallen verboden, terwijl hiervoor ook
geen vergunningen of ontheffingen worden ver-
leend.
Zoals enkelen van u al hebben gemerkt, wordt mo-
menteel door de provincie, in samenwerking met
de gemeente, gekontroleerd op de naleving van
bovengenoemde voorschriften; tegen overtreding
ervan wordt opgetreden. De afdeling II van de ge-
meentesekrearie is op verzoek gaarne bereid over
deze materie nadere inlichtingen te verschaffen.

P.S. Wethouder J. W. M. Gerritsen is verhinderd
om op vrijdag 29 maart a.s. spreekuur te houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaal; 10 uur zondagsschool/kin-
derkerk in het Jeugdcentrum; 19 uur open-deur dienst
o.l.v. ds. de Boer, Geref. predikant te Halle

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. v. d. Sijs van Warnsveld tevens kin-
dernevendienst; 19 uur open-deur dienst in de Herv.
kerk voorganger ds. H. de Boer Geref. pred. te Halle

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

ZONDAGSDTENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

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

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de week daarna van 19.00 tot 7.00 uur
dokter Harmsma, telefoon (05752) 1277

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

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

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

STANKMELDTNGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

JTfffVOW — • - .. rv-.fj^Q

BURGERLIJKE.
STAND

GEBOREN: geen.
ONDERTROUWD: T. A. L. Polman en L. E. J.
Haverkamp.
GEHUWD: geen.
OVERLLEDEN: geen.



KANO's
OF RONDO's
'Kreyenbroek' per pak

89

Pracht

BOS
TULPEN

voor

215
viees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 stuks

Hamburgers
3 stuks

Slavinken
3 stuks

Hachevlees
300 gram ,

Fijne verse worst
500 gram ,

Runderstoof lappen
500 gram

Hamlappen
500 gram

Wiener snitzeis
per 100 gram

Malse riblappen
500 gram

148
148
168
238
298
398
498
135
528

Fijne vleeswaren
150 gram GEBRADEN GEHAKT 89
250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 99

150 gram HAM 129
200 gram GELD. KOOKWORST (alleen aan stuk) ... 99
150 gram SNIJWORST 119

Onze bekende

THEEBISKWIE
2 PAK
van 110 voor

Voor de kleintjes

DUBBELE FLES
ROOSVICEE

van 349 voor

279
groente en f ruit

Pracht aardbeien
250 gram —

Handgoudreinetten
2 kilo

Granny Smith
FIJNE HANDAPPEL 500 gram

Marok. handsinaasapp.
per net

Pracht bloemkool
per stuk

Panklare witte kool
500 gram . ,

Vers bami pakket
voor

198
138
148
198
138
38
128

UIT Oïfe ZOETE HOEK
Heerlijke hamers

Mocca of choco batons
per pak

Van Doorn koekjes
ZANDRUITJES per pak

Peynenburg gemberkoek
van 124 voor

'Regnier' likeuren
grote fles 1145 Kleine fles

Legner vieux
liter.

575 UIT ONZE

895

De bekende Beaulieu
wit, rood of rose per fles

98
69
98

Vetter's oude jenever
deze week slechts

325
MET GRATIS GLAS

1095
Nieuw! Hero NEKTAR DRANKEN
diverse smaken, per fles nu

HERO VRUCHTENLIMONADE
normaal 115, maar nu geen 89 maar...

REMIA SLASAUS
0.5 liter van 175 voor

VRUCHTENWIJN
kersen met brandewijn, per fles

HALVAMEL KOFFIEMELK
0.5 liter van 140 voor ."..

JAMPOT APPELMOES 55
Elk 2e potje voor

Voor de afwas FLAKON PRESTO
van 98 voor

198
79
149
189
98
39
85

UNOX ROOKWORST
250 gram van 208 voor

SLUIS ZANGZAAD
per pak

TUBE CALVE MAYONAISE
van 105 voor

NESCAFE GOUDMERK
50 gram van 264 voor

HEERLIJKE IJSCUPS
wit of bruin per bakje

BEUKERS & RYNCKE BONBONS
normaal 215 nu slechts

MANDARIJNTJES IN BLIK
nu van 98 voor

179
298
89

198
79

169
69

KUIPJE SUN MARGARINE
500 gram voor

HEERLIJKE APPELTAART
geen 169 maar nu

AFWASBORSTELS
set a 3 stuks voor

KOFFER FAKT ZEEPPOEDER
van 598 voor

45 ARDITA LUIERS 470
Elk 2e pak

GEKLEURDE SERVETTEN
pak a 20 stuks van 142 voor ..

Voor de jeugd
BELLEBLAASPOTJE voor .

125
129
185
498
389
89
39

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de
felicitaties, bloemen en
kadoos, ter gelegenheid van
ons 25-jarig huwelijksfeest
ontvangen

G. J. Barink
W. G. Barink-Schoonman

Vorden, maart 1974
Nieuwstad 24

Voor uw blijk van mede-
leven, dat wij mochten
ontvangen na het overlijden
van onze lieve dochter
en verloofde

JOKE KAFFERT
betuigen wij onze oprechte
dank

Uit aller naam:
G. H. Kappert
J. Wassink, Brummen

Vorden, maart 1974
Dr W. C. H. Staringstr. 15

Hierbij delen wij u mede dat
wij verhuisd zijn van
't Heegke l, Delden naar
Nieuwstad 44, Vorden
Wij danken onze buurt-
genoten voor de prettige
woontijd in Delden

H. J. VEENHUIS
en echtgenote

Vorden, maart 1974

Te koop antiek kacheltje
Greven
Nieuwstad 26 Telefoon 2058

Te koop eetaardappelen
'Pimpernel' en ijzeren
weidepalen A. J. Vru^gink
Deldensebroekwe'1, ?,
Vorden Telefoon

Onze kollektie

Te koop
Vierdels
van een dikke stier
H. Weanink
fin/.erinckweg 6 Vorden

Gelegenheid gevraagd voor
het inscharen van jongvee
10 stuks
G. Vliem, Vorden
Waarlerweg 4 Telefoon 2364

Te koop 2 kolenkonvektors
wandelwagen en kinder-
wagen, asbest golfplaten
n. m. 5 uur Joh. Weenk
van Lennepweg l Vorden

Te koop roodbonte
IV. jarige pink
B. Antink Maalderinkw. l

U kunt bij ons
ferechf voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 2219

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

Te koop 2 dragende l .v.
varkens bij: Th. Zents
Larenseweg 3 Vorden

Wie wil 2 dagen per week
onze baby verzorgen en
daarnaast de huishouding
doen. We hebben liever geen
jong meisje, verder is uw
leeftijd niet belangrijk
Schoolvakanties vrij
Brieven, waarin graag en-
kele gegevens over uzelf
vermeld, onder nr 4-1
buro Contact, Vorden

Schoonmaak ?
Zolderopruiming ?

Wij halen ALLES
graag op !
Ook kleding en lompen

Bel nr 1270
of waarschuw Brandenbarg
Insulindelaan 15, Vorden

Zwem & Poloklub
'Vorden 1964'
wil graag wat verdienen !

dames-voorjaar
en

is nu
GROTER DAN OOIT !

Kijk eerst bij:

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

. l ..... .-.-.vj»

Heden overleed onverwacht, mijn geliefde zorg.
zame man, pleegvader en opa

JOHANNES CORNELIS OONK
echtgenoot van J. Rijpma

in de ouderdom van 81 jaar.

Ps. 91 vs. l Wie in de schuilplaats des Aller-
hoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des
Almachtigen

Vorden: J. Oonk-Rijpma
Uithoorn: G. van der Weide

J. van der Weide-Vos
Jitske en Hendrik

Vorden, 26 maart 1974
Nieuwstad 44 K

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 30
maart om 12.00 uur in de Hervormde Kerk te
Vorden, waarna om 13.00 uur de begrafenis op de
Algemene Begraafplaats aldaar zal plaatsvinden
De overledene is opgebaard in de aula van De
Wehme, Nieuwstad 44. Bezoek van 5-6 uur n.m.

Voor al uw

TAPIJT
naar uw woninginrichting

Bouwvak N.K.V.
Paasverzilvering
Gelegenheid voor vakantiebonnen
verzilveren
vrijdagavond 20 maart 1974
van 19-21 uur

De plaatselijke vertegenwoordiger:
Smidsstraat 10 - Vorden

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Zie onze wekelijkse aanbiedingen

ZONDAGSSCHOOL/
KINDERNEVENDIENST

Hervormde Kerk
TE VORDEN

l < en 3e zondag van de maand:
Kindernevendienst

De kinderen van de Zondagsschool
maken een gedeelte van de Kerk-
dienst mee en gaan daarna samen
met de leiding naar het Jeugd-
centrum aan de Insulindelaan

Op de andere zondagen van de maand (2e, 4e 5e)
worden de kinderen om TIEN UUR in het Jeugd-
centrum verwacht
Dus ook a.s. zondag 31 maart !

Kinderoppas: elke zondagmorgen
voor de dienst van 10 uur in het
zaaltje achter de kosterswoning,
Kerkstraat 15

De kleintjes zijn er welkom.
En de ouders kunnen de kerkdienst mee.maken

EXTRA AANBIEDING !

Zolang de voorraad strekt

van 1.25 nu voor slechts

80 cent
per tegel. Eerste klas kwaliteit

KURK IS IN

Natuurlijk bij schildersbedrijf

UITERWEERD
^pluurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523

Onbetwist do vcrfspocialist !

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

t' weet wel, het adres waar ze ook zo veel GOEDKOOP behang hebben!

Gevraagd:

net winkelmeisje
18 JAAR 's woensdagsmiddags
en zaterdags vrij

Bakkerij Hassink
Landweg 25 - Warnsveld - Telefoon 05750-12807

Gevraagd hulp in de huis-
iding voor 4 of 5 halve

t n in de week
Bosboom, Zutphenseweg 36
Vorden Telefoon 2091

Gevraagd een jongens of
herenrijwiel voor do leeftijd
van ± 15 jaar, in goede
staat
Telefoon 05752-2162

Het is vaak moeilijk
aan al uw wensen tegemoet te komen

Wanneer dat echter kan, doen wij
dat zeker. Bezorg in verband hier-
mede uw advertenties op tijd

Advertentie-afdeling Contact

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

PLAYTEX

H.LUTH

Grote verkoop
Wij komen met een grote party 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 1 april a.s.

10.00-18.00 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 by café Schoenaker te Kranenburg

Alle soorten legerkleding o.a.:
Windjacks (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 politie jassen (waterdicht),
rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken en -jassen,
kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkoveralls, R.A.F.-
broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (Iets bijzonders) van ƒ 7,50
tot ƒ 15, — , melk jassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele 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 goedkoop!

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, acculaders 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 laarten.

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



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!

Kassakoopje LANGE VINGERS van Melle 400 gram 198

VLEES vers van hef mes
uit onze keurslagerij

Mager braadvlees
500 gram

Doorr. runderlappen
500 gram

Mag. malse riblappen
500 gram

Ossestaart
500 gram voor

Varkensfricandeau
3 stuks

Gelderse schijven
nu 3 stuks

Hamburgers
nu 3 stuks

Wiener schnitzels *
(kant en klaar) 3 stuks

woensdag Gehaktdag •
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram

Vrijdag en zaterdag onze heerlijke

Nasi & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts

628
448
528
225
568
148
148
375
250

198

UIT ONZE ZUIVELAFDELING
Gort pa p
liter van 81 voor

Yoghurt
liter van 98 voor

Slagroom
liter van 156 voor

72
87

139
Groente en fruit dagelijks vers
Bloemkool nu .......................................... 158
Grape Fruits 'Jaffa' 3 stuks voor

(Hollandse) 2 voor

Aardappelen Bmtjes 5 uio
Groente en fruffrek/ame geldig f.m. zaterdag

Maandag: Dinsdag:

WOrteltieS (geschrapt) 500 gram

88
118
98

48

Watts er allemaal
in onze Vivola-shop te zien?

* HUISHOUDARTIKELEN * CAMPING ARTIKELEN
* RADIO'S - KASSETTES - PICK UP's
* TEXTIEL * HORLOGERIE * SPEELGOED

Alles tegen SPECIALE prijzen voor iedereen die bij
een VIVO winkelier zijn inkopen doet en zegels spaart

BOSJE FRESIA'S nu slechts f 1,75 met takje groen

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!
150 gram BOERENMETWORST

150 gram heerlijke GEKOOKTE HAM ...

250 gram HAUSMACHER

200 gram VLEESSALADE

119
129
159
75

UIT ONZE BROODBOETIEK
TOMPOEZEN 5 stuks van 245 voor

MINI BOLLEN 9 stuks van 114 voor

GEVULDE KOEKEN 6 stuks .

229
98

139
Naast onze sort. Klng Corn brood steeds vers brood van Van Groningen

FLAIR DESSERT gesorteerd
van 175 voor
Nieuw! 'Yssendaler' TAFEL
VRUCHTENWIJN van 265 nu
VIVO UP
liter
VIVO JUS D'ORANGE
nu

VIVO EURO PILS 0.5 liter
2 fles voor

KRAT
a 12 flessen

RICORDO VERMOUTH
wit of rood

VRUCHTENHAGEL
per pak

98
198
87
98

109
635
398
69

MAKREEL
200 gram

WEENSE WORSTJES
Unox

DUYVIS SNIJBONEN
pot

VIVO APPELMOES
1/3 pot

VIVO FRUITCOCKTAIL
liter .

VIVO MACARONI
normaal en snelkokend

ZEER GROTE FLES AROMA
normaal 528, nu 489 bij ons

89
159
139
59
199
59
459

BRILLO STAALWOL
5 stuks

RADION
zak

NASI EN BAMI GORENG
Koen Visser

MILKY WAY
5 stuks

VIVO REPEN
8 stuks

MUNTENDROP
toefzak

99
425
199

109

139
109
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*
ationale Actie Rode Kruiswoord-

tlli 1U medewerking van Uw nieuwsblad

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 11 april in
en dingt mee naar onderstaand prijzen-
pakket.

PRIJSWINNAARS
PUZZEL NO. 8:

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

G. van Werven,
Stationsweg 29
Vorden

G. Mentink,
Wilhelminalaan 11,
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.

Prijzenpakket

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

1. Een kleurentelevisie van Philips Nederland
ƒ 2595.

2. Een Starlet 353 naaimachine van Singer

Horizontaal:
1. hij die jaagt - 4. deel van de dag
- 8. koude lekkernij - 10. voegwoord
- 11. circa (afk.) - 13. gewelddadig
heerser - 16. uitroep van afkeer -
17. deel van schoen - 19. gemeen-
schappelijk bouwland in dorpen -
20. onbep. vnw. - 21. vroeger - 23.
plaats in België - 25. vlaktemaat -
26. ik (lat.) - 28. Bijbels figuur - 30.
een zekere - 32. paling - 34. graad
van behendigheid bij judo - 36. soort
hert - 38. binnenlandse strijdkrach-
ten (afk.) - 39. PTT-balie - 41. na-
melijk (afk.) - 42. pers. vnw. - 43.
Radio Omroep (afk.) - 45. jaarge-
tijde - 46. kleine aap.

Verticaal:
1. vaartuig - 2. pers. vnw. - 3,
Europeaan - 5. heidemeertje - 6,
niet even - 7. godin van de jacht •

_^^^_ ^^^^ 9. vaas - 12. riviertje in Brabant -
In onderstaand diagram vult U nu de lettèrTiTd!ë77öp"dëTJelijk- 14. Europeaan - 15. grote bijl - 16.
genummerde vakjes van de puzzel hebt gevonden. De zin die bij geluid van schaap - 18. vent - 20.
een goede oplossing ontstaat, stuurt U op elders aangegeven niet dik - 22. engels bier - 24.
wijze in. schrijfstift - 27. verhaal uit de

mythologie - 29. wereldtaal - 30. een
zekere - 31. vragend vnw. - 33. spil
- 35. grote bijl - 37. voegwoord -
30. Europeaan - 40. open plek in
het bos - 42. zoon (afk.) - 44. voor-
zetsel.

Een Starlet 353 naaimachine
Amsterdam • ƒ 549.

3.

4.

Een wasautomaat van
Amersfoort • ƒ 419.

Vereniging Centra

Een 8-daags kris-kras NS-abonnement
1e klas voor twee personen - ƒ 144.

5. Een koffiezetapparaat van Douwe Egberts
Nederland - ƒ 75.

6. Een schoenenwaardebon van Herman's
Schoenen Utrecht - ƒ 50.

7. Een tricot herenpyama van Sir Edwin
Wildervank - ƒ 36,50.

8. Een handzaag van Sandvik Staal Schiedam •
ƒ 33,50.

9. Een blikradio van Coca Cola Export
Corporation Amsterdam - ƒ 25.

10. Een kalkoen van drie kg van het Produkt-
schap voor Pluimvee en Eieren Zeist • ƒ 25.

11. Een doos kauwgommix van Maple Leaf
Amsterdam - ƒ 24.

12. Een kussenpakket van Kon. D. S. van
Schuppen Veenendaal - ƒ 18,95.

13. Een puzzelwoordenboek met 150.000 tref-
woorden van Uitgeverij Luitingh Publishers
Laren N.H. • ƒ 16,90.

14. Een koffieset Modern van Filtropa
Maastricht - ƒ 16,50.

15 Een auto washandschoen Giemme NT van
Fa. G. van Amersfoort te Zeist • ƒ 10,95.

Bovendien zijn er meer dan honderd blocnotes
met ballpoint in een bijzondere omslag ter be-
schikking gesteld, zodat de kans op een prijs
erg groot is.

Doel van de

Jaarlijks brengen vijfduizend gehandicapten een
week vakantie door aan boord van de (nieuwe)
J. Henj^fcunant en in de twee vakantiehuizen
van he^Wederlandse 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 trankering 13U cent)
minimaal ƒ 1,— (maximaal ƒ 5,—] aan gel-
dlge postzegels. U kunt net zoveel oplossin-
gen inzenden 4te U. wilt, mits voldoende
gefrankeerd. JQP
U kunt ook uw oplossing op een girobiljet
(geen girobetaalkaart) schrijven. Maak dan
tenminste 1 1.— óf zoveel U wilt over op
giro 3046011 van het Nederlandse Rode

Kruis te 's-Gravenhage. „
Uw oplossing jgoet op 11 april binnen zijn.
Op 16 april trflln In Bergen (N.H.) notaris
Van BeusekomTÏit '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.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

HERVORMD = GEREFORMEERD
Zondag 17 maart stond de interkerkelijke jeugddienst
in de Gereformeerde kerk geheel in het teken van het
zoeken naar eenheid van de Hervormde en Gerefor-
meerde kerk in Vorden. De interkerkelijke jeugdwerk-
groep wilde in deze dienst de aktie ,,Hervormd = Ge-
reformeerd (waarover eerder is geschreven) inluiden.
Enkele dagen tevoren kregen we echter te horen dat
de Gereformeerde kerkeraad hiertegen ernstige be-
zwaren had en dit daarom verbood. Of de aktie nu
nog verdere doorgang zal vinden, hangt van diverse
faktoren af; voor ons persoonlijk gaat de aktie in ieder
geval dóór. Onze mening (en naar we begrepen heb-
ben uit diverse reakties van meer Hervormde en Gere-
formeerde Vordenaren) blijft: ,,Hervormd = Gerefor-
meerd". En daarom zullen we ons krachtig blijven in-
zetten voor de eenheid van de Kerk van Jezus Chris-
tus, te beginnen bij die van Hervormd en Gerefor-
meerd Vorden.

In verband met de stagnatie van onze aktie hebben
we de Hervormde en Gereformeerde kerkeraad deze
week per brief om een gezamenlijke vergadering ge-
vraagd over verdere, nieuwe stappen die de groei naar
eenheid moeten stimuleren. We zullen u op de hoogte
houden.

De interkerkelijke jeugdwerkgroep,
adres sekretariaat: mevr. Aartsen, Het Kerspel 22

OPEN-DEUR DIENST
Op zondag 31 maart organiseert de interkerkelijke
evangelisatiekommissie een open-deur dienst. Zie hier-
voor ook de advertentie. Deze dienst wordt 's avonds
in de Hervormde kerk gehouden. Voorganger zal zijn
ds. de Boer. Gereformeerd predikant uit Halle. Het
onderwerp zal dan zijn „stem en stilte".

Tn hoeverre aksepteren wij de geluiden en het lawaai
om ons heen? In elke situatie zijn er bepaalde gelui-
den die we wel akseptabel vinden en andere niet. Als
je bv. in het bos loopt en je hoort een hond blaffen,
valt dat niet op. Maar als een brommer langs scheurt
is dat irriterend. Waarom? We leven, om zo te zeg-
gen, in een lawaaikultuur. Weet u eigenlijk nog wel
wat stilte is? Hebt u er behoefte aan? Of bent u zo
vertrouwd met allerlei lawaai dat u ..echte stilte" ei-
genlijk maar griezelig vindt?
Tndien dit nog niet het geval is, zou het nuttig kunnen
zijn zelf, in het gezin, of in de dienst van a.s. zondag
eens bewust de tijd te nemen voor een moment van
stilte en bezinning.

Interkerkelijke evangelisatiekommissie.

ZONDAGSSCHOOL/K IN OERKERK
IN HET JEUGDCENTRUM

De zondagsschool in het dorp wordt voorlopig gehou-
den in het Jeugdcentrum aan de Tnsulindelaan. Op de
Ie en 3e zondag van de maand is er kindernevendienst
dat wil zeggen: de kinderen maken, zo mogelijk sa-
men met hun ouders, een deel van de kerkdienst mee
in de dorpskerk. Net voor de preek verlaten de kinde-
ren samen met de leiding het kerkgebouw om naar
het Jeugdcentrum te gaan om daar met liederen en
vertelling de dienst voort te zetten en af te ronden.
Het is gebleken dat dit goed gaat.
Op de andere zondagen van de maand gaan de kin-
deren regelrecht naar het Jeugdcentrum. Alleen de Ie
zondag van de maand (jeugddienst) en de 3e zondag
van de maand (doopdienst) is er de kinderneven-
dienst. Voor alle duidelijkheid: a.s. zondag 31 maart
worden de kinderen van de zondagsschool in het dorp
in het Jeugdcentrum verwacht. (Zie ook de adverten-
tie in dit blad.)

ONTMOETINGSMIDDAG
VORDENSE BEJAARDEN

De leiding van de bekende Vordense Bejaardenkring
(één keer in de veertien dagen komen de leden samen
en wel op een donderdagmiddag, in het Jeugdcentrum
aan de Insulindelaan; zie agenda in dit blad) organi-
seert een ontmoetingsmiddag voor alle oudere inwo-
ners/sters van Vorden-Kranenburg. En wel op woens-
dagmiddag 29 mei. We vermelden deze datum tijdig
zodat deze middag daarvoor gereserveerd kan worden.
Op het programma staat o.a.
1. Een spel, een stuk, een musical te brengen door

kinderen van de Medlerschool o.l.v. mevr. Haze-
kamp-Aalpoel.

2. Mej. Heyink uit Almen draagt gedichten, schets-
jes voor.
Wie haar wel eens gehoord heeft, weet hoe voor-
treffelijk zij dat doet. Echt bizonder goed.

Het plan is dat te zijner tijd vele uitnodigingen wor-
den verzonden.

De Gompert
Officiële opening
HENGELO — Zaterdagmiddag zal de officiële ope-
ning plaatsvinden van het ruitersportcentrum De
Gompert. Deze opening (na de overname van het be-
heer door de familie Spaaij) zal geschieden door bur-
gemeester Quarles van Ufford en vervolgens zal daar-
bij een groot aantal belangstellenden zijn uit de ruiter-
wereld.
De familie Spaaij heeft zich met hun gehele inzet ach-
ter dit fraaie centrum gezet en in die paar maanden

dat zij het centrum beheren is er al veel veranderd.
Zo zijn de ruiterlessen flink opgezet en hebben reeds
een groot aantal mensen rijlessen (de heer Spaaij
hoopt tijdens de openingsdagen de honderdste in-
schrijving bekend te kunnen maken) maar ook op
rekreatief gebied is er in die paar maanden veel ont-
wikkeld. Verder zal de opening zaterdagmiddag ge-
paard gaan met o.a. ruiterdemonstraties terwijl er
ook enkele attrakties de belangstellenden te wachten
staan. Zie verder de advertentie elders in dit blad.

Op uitnodiging van de afdeling Vorden van de Ned.
Bond van Plattelandsvrouwen verzorgde de firma
Visser dindagavond een modeshow. De belangstelling
voor deze show. die in zaal „'t Wapen van Vorden"
werd gehouden, was overweldigend. De aanwezige da-
mes die veronderstelden met een specifieke voorjaars-
mode gekonfronteerd te worden, zullen lichtelijk ver-
baasd zijn geweest want het leuke in de mode is in
feite dat alles mag. lang of kort. Voor iedereen werd
wel een japon of polye geshowd die in de smaak viel
zoveel sortering was er deze avond.

Over het algemeen zal de japon of de rok trachten de
pantalon iets te verdringen maar pantalons blijven
toch wel „in". Wat speciaal opviel waren de gekleurde
panties. aangepast aan de kleding. De lage V-hals lijkt
het 't a.s. voorjaar en zomer helemaal te gaan maken,
althans de firma Visser legde er bij diverse japonnen
het aksent op. Ook vwr de „grote" maten is er een
ruime sortering eveneens zeer modieus. Voor het
meisje of jonge vrouw is er leuke hippe kleding veelal
met kant en roesjes bewerkt. Zij die graag in een tu-
niekpak lopen, zullen ongetwijfeld moeite hebben een
keus te maken want de firma Visser toonde er heel
wat.

Behalve de firma Visser die de kleding voor haar re-
kening nam. zorgde de firma Smeets (Jansen) voor bij-
passende schoenen en tassen terwijl het bijbehorende
hoedje afkomstig was van mevr. Verolme uit Warns-
veld. De mannequins waren ditmaal geen beroeps
maar waren leden van de Plattelandsvrouwen die het
voortreffelijk deden evenals de kinderen van de leden
die de kindermode showden. Ook hier wordt getracht
de spijkerbroek iets te vervangen met leuke rokjes en
spencers en gekleurde blouses en hippe jurkjes vooral
veel in denim, wat erg „in" is.
Ook nappa voor jasjes en hesjes wordt veel gebruikt
dit seizoen zowel voor dames als heren, die ook niet
waren vergeten.

Elke maandagavond badmintonclub in het
Jeugdcentrum
Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker,
ledere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
Tedere donderdagavond knip- en naailessen in
het Jeugdcentrum, inlichtingen aldaar.
Elke vrijdagmorgen week markt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

29 mrt. Toneelstuk m.m.v. eigen spelers in
Withmundi

30 mrt. Toneelstuk m.m.v. eigen leden in
Withmundi

30 mrt. Wedstrijden ponyclub in manege De
Gompert 'te Hengelo Gld

4 april NVEV-bijeenkomst in Concordia
4 april 13.45 uur bejaardenkring
7 april Trimwandeldag georg. door g.v. Sparta
8 april Gespreksavond NVV over ziekenfonds-

aangelegenheden
K) april Herv. vrouwengroep Linde
15 april Meubel- en tapijtshow Helmink
18 april 13.45 uur bejaardenkring
24 april Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
25 april Vrouwengroep Wildenborch

2 mei Herv. vrouwengroep Linde
2 mei 13. 45 uur bejaardenkring

11 mei Nationaal volleybaltoernooi Dash op
het Gemeentelijk Sportpark

14 mei Herv. vrouwengroep Linde, reisje
15 mei Ned. Bond van Plattelandsvrouwen

in 't Wapen van Vorden
16 mei Reisje bejaardenkring
18 mei Openbare les blokfluit-en melodicaclub

in het Jeugdcentrum
24 mei 14.30 uur open bejaardenmiddag
27 mei NVEV-reisje
5-8 juni A vond vierdaagse Vorden

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



Dit is het wat u zoekt!

houdt donderdag 28 maart a.s.
's avonds van 7 tot 9 uur een

GEZELLIGE
KIJKAVOND
in de hele zaak fijn rondneuzen !

Passen en vergelijken in de konfektie-
afdeling

Informeren in de meubel-afdeling

Beslist komen kijken er is veel lente nieuws!
Bij Visser damesmantels, coats

suède kleding

Bij Visser japonnen, rokken,

blouses

Bij Visser de jonge mode

Bij Visser de betaalbare

mode

Bij Visser herenregenjassen
jacks, leren kleding

Bij Visser kostuums, pantalons,

kolberts

Bij Visser denim pakken en

broeken

Bij Visser mannenmode

Bij Visser
de voorjaarskollektie met veel nieuwe
woonideeën

MEUBELEN TAPIJTEN GORDIJNEN

Tot a.s. donderdag 28 maart zaterdags tot 5.00 uur geopend

REDEVE1D
VOORAAN IN SERVICE EN TECHNIEK

Profiteer nu nog van onze

Jubileum aanbieding
GRAETZ type „Fahnrich"

KLEUREN T.V.
Adviesprijs f 1768,-

JUBILEUMPRIJS f 1499,-
GRAETZ FKHNRICH color electronlc 2441

GRAETZ type „Excellenz"
KLEUREN T.V.

f 2488,Adviesprijs f 2788,-

JUBILEUMPRIJS .

GRAETZ cany-cor eter 304

Bovendien krijgt u hierbij KADO deze originele

Graetz cassetterecorder
Type 'CARRY CQRDER' ter waarde van f 225,-
kompleet met bespeelde cassette

WEG NAAR LAREN 56 — ZUTPHEN — TELEFOON 05750-13813

AANBIEDING
DRIEDELIGE
TUINSET
zwaar verchroomd
kunststof
handvatten

Van 10,75 voor

f 7r85

Voor
tuinartikelen:

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•

Weekendaonb/ed/ng

Keukendoeken
zware kwaliteit

2 stuks f 7,-
UW ZAAK:

WONINGiNRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN Zl'TPHENSEWEG TEL.05752-1514

Cruijff
gekozen als beste
voetballer van Europa,
kiest al jaren

sportschoenen
DE SCHOEN MET
DE FORMSTRIP

IMPORTEUR
BENELUX

cott ou BUY w<sxxnr M^-
Nieuwstraat 11-Baarn-Holland

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

BEHANG 1974
Keuze uit meer dan 200 soorten

Allemaal buitenlands papier, dus niet
wat iedereen heeft

EERSTE KLAS SPUL EN
GRATIS ADVIES

Natuurlijk bij de vakman gehaald
die er verstand van heeft !

Schildersbedrijf

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden . Telefoon 05752-1 öi;:;
•MftN»
Gedlpl. meester Schilder Nat. Schildersschool

IHT IS 1JWINTE1UEIJR

Een bij-de-tijds Woonvisie-interieur, dat steunt op het
hoekbankstel 'Lavera', een komfortabele leefhoek met een
uitgekookte vormgeving die U puur woongenot bezorgt.

Bestaat uit
een 3-zitsbank

en een
fauteuil

1022.-
483r

een
2-zits.-
bank

allemaal met losse kussens.

Daarbij een hypermoderne salontafel
In wengé en chroom
met rookglazen plaat;
140x70 cm.

M* l l l V WtlWIl »»•* l %•» •

540r
Om de kamer af te ronden een modern berg-
meubel in zwart en wit laqué met een zee aan
bergruimte. Breed 250 cm, hoog 207 cm, diep 42 cm

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

'HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514



KAMPEREN
Camping-Gaz voor
verlichting, verwarming en koken

Mepal kampeerservies
ook in Carnabij kleuren

Tafels, stoelen, vouwbedden

Strand- en windschermen

Rubber luchtbedden topmerken
SEMPERIT en PALMA

getest door de [Consumentenbond
en ANWB als de beste en sterkste

Lichtgewicht slaapzakken met
acryl, terlenka en donsonyl
vulling, nieuwe dessins

Wapen- en Sporfhandef

steeds doeltreffend!

Zutphensweg - Yorden

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

Zonne-
schermen

zonder
zorgen:

Tuincentrum

6EBR. BAREN DSEN
VOORJAARS-AANBIEDING

HANDIGE POOTSET
onmisbaar in elke tuin, met 10 m lijn v. 9,65 voor

GAZONHARK merk Victoria
reinigt en belucht uw gazon, levert ook een
prachtig zaadbed. Van 16,60 voor

KLIMPLANTENREKJE 4K
180x60 cm houtkleurige kunststof uitvoering, zeer
dekoratief, voor binnen en buiten, van 13,50 voor

DRIEDELIGE TUINSET
zwaar verchroomd, kunststof handvatten
van 10,75 voor

HEKSENKETEL MET MUURHANGER
diameter 22 cm, Oud Hollands model, Kunststof
uitvoering met ijzeren hengsel, van 9,15 voor ...

TUINHANDSCHOENEN
degelijke uitvoering, katoen (geimpregneerd)
Altijd schone handen, courante maten voor dames
en heren, van 4,50 voor

f 6,75

f 12,50

f 9,25

f 7,85

f 6,60

f 2,95

Motormaaiers - Handmaaiers
ruime keus - grote sortering

Vraag geheel vrijblijvend demonstratie

Met onze hypermoderne s l i jpmach ine kunnen wy voor u
alle motor- en handmaaiers vakkundig slijpen

Fa Gebr. BARENDSEN
ZUTPHENSEWEO — VORDEN

Nieuwstad Vorden

Kinderoperette
O.B.S Linde

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 april
kindertoneelstuk:

GERT JAN
EN Z'N VOETBAL

Kindermusical:

Hopsa Hopsa Peter

Zual Schoenaker, Kranenburg-Vorden
Zaal open 7 uur Aanvang 8 uur

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Schoolstraat Vorden
Telefoon 1486

Hocu
het ook
wendt of

keert
jaloezieën
5 jaar garantie

in 23 kleuren verkrijgbaar bij:

Doe-het-zelf centrum
Harmsen

Schoolstraat Vorden
Telefoon 1486

••

j
l

l

l

l

l

Slijterij- Wijnhandel£ M l T
DORPSSTRAAT 10 — VORDEN — TELEFOON 05752-1391

ZOETE SPAANSE WIJN per fles

2 liter MOEZELWIJN ,

Grote FLES HEERLIJKE VERMOUTH

(met gratis glas) rood of wit, per fles .

Long John WHISKY

JONGE GANZEBOOM

BESSEN JENEVER

TOM COLLINS MIX - Holland House .

Wijnkelder met de grootste sortering
kwaliteits wijnen

Bestellingen voor 10 uur gedaan, worden dezelfde dag nog bezorgd

2,25
9,95

4,45
12,95
9,85
6,95
7,75
l
l
l

Open Deurdienst
Zondag 31 maart 1974 's avonds om
7 uur in de

NED. HERVORMDE KERK

Onderwerp: 'Stem en Stilte'
Voorganger: ds. de Boer (ger.) te Halle
Medewerking verleend het Vordens Mannenkoor

Namens de interkerkelijke
evangelisatiekommissie bent u
hartelijk welkom

Mededeling

Wij delen u mede dat wij met ingang van l april
a.s. onze stomerij hebben overgedragen aan mevr.
Schuppers.
Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons
in de afgelopen jaren hebt gegeven en bevelen
onze opvolgster van harte bij u aan

Stomerij 'Super Cleaning'
Mevrouw T. Weernink-Jansen
Burg. Galleestraat 44, Vorden

Onder verwijzing naar bovenstaand bericht deel
ik u mede, dat ik de stomerij van mevr. Weernink-
Jansen per l april heb overgenomen
Ik hoop de zaak op dezelfde voet voor te zetten
en zodoende uw vertrouwen te winnen

Stomerij 'Super Cleaning'
Mevrouw Schuppers
Het Wiemelink 59, Vorden

ZONDAGMIDDAG A.S.

Kompetitie

VORDEN 1 —
DEN DAM 1

Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

Gezondheid is de grootste schat, wie

Gelders Tarwe
eet, bevestigd dat !

Haal dat gezonde brood bij:

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

U koopt toch niet zomaar

behang en verf!
Wij geven niet klakkeloos

ft EEN ROL BEHANG

ft EEN BUS VERF OF

ft EEN EMMER MUURVERF

Dat eerst goedkoop kan lijken :

Wij geven liever een goed produkt
en een goed advies

DAT LATER GESCHIKT
ZAL BLIJKEN !

Gratis technisch en kleurenadvies, desgewenst
aan huis

Plaktafels en afstoomapparaat gratis
Door massale inkoop steeds de laagste prijzen

DE WK(i VOOR (iLAS, I S K H A I V U
EN V E R F N A A R :

UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

Lente 1974
Ook in onze uitgebreide kollckties is het al weer
lente !

* Japonnen
met korte en lange mouwen

* Japonnen met jasjes

* Deux-pièce's

* Pantalons met spencers

* Rokken - Blouses

Echt weer een aparte en frisse kollektie
Ook in heupmatcn vanaf 41 t.m. 53

Prijzen . . . vallen u mee !

Als speciale attraktie tot de Pasen
bij uw JAPON of PAKJE

een paar panty's GRATIS

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

Met

brood
is uw gezondheid gebakken !

Vors van uw Warme Bakker

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

Rekl
Vrijdag - Zaterdag

SLAGROOMSTUK 6 pers.

CARA MIA's
(walnoot gebak)

Grote sortering paaseitjes (3'J soc-tcn)

prachtig opgemaakte eieren

BANKETBAKKERIJ

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

Bij de Amro Bank in Zutphen
kan een Mavo-Meisje vele
kanten uit.
Bij de Amro Bank in Zutphen werken zo'n
60 mensen. Dit betekent dat er op de
verschillende afdelingen vele
mogelijkheden zijn, terwijl het kantoor toch
niet zo groot is, dat je elkaar niet meer zou
kennen.
Voor dit kantoor zoeken we een meisje van
17 tot 20 jaar met MAVO dat veel van het
bankvak wil leren. De bedoeling is dat ze
verschillende afdelingen gaat doorlopen
om uiteindelijk te worden geplaatst op een
afdeling waar ze zich thuis voelt; dit kan
bijv. zijn op de afdeling effekten,
boekhouding of aan de balie.
De Amro Bank in Zuiphen ligt aan de
markt, midden in het centrum.

Naast een goed salaris biedt de Amro
Bank ook 7V2% vakantietoeslag en een
uitkering van 1/12 van het jaarsalaris plus
een winstdelingsregeling en minstens
20 dagen vakantie.

Belangstelling? Schrijf, bel of kom eens
praten met de heer Oosterman van de
Amro Bank te Zutphen, Houtmarkt 68,
telefoon 05750 - 1 08 55, toestel 43.

amro bank



Simca 1 000 LS
944 cc -44 DIN pk- v.£L f 6.495,-

SimcalOOOGLS
1 118 cc -55 DIN pk- f 6.995,-

Simca 1000 Special Simca 1000 Rallye!
1294 cc-60 DIN pk-f 7.395,- .. . ) . 1294 cc-60 DIN pk-f 7.395,-

';

' / ' '

SImca1000Rallye2
1294 cc-82 DIN pk-f 8.895,-

Slmca1100LS Simca 1100 GLS Simca 1100 Special
1118cc-60DINpk-v.a.f8.195,- 1118cc-60DINpk-v.a.f9.195,- 1294 cc -75 DIN pk-v.a. f 9.595,-

Simca1100TI Simca1100Tourist LSen GLS Simca 1100Tourist Special
1294 cc-82 DIN pk-v.a.f 10.395,- Laadruimte 1600 dm3 max. laad- laadruimte 1600 dm3 max. laad-

vermogen 460 kg - v.a. f 8.795,- vermogen 460 kg -v.a. f 10.095,-

Slmca 1100 Commercial
laadruimte 1600 dm3 max. laad-
vermogen.500 kg-v.a. f 6.495,-

Slmca 1100 Fourgonnette
laadruimte 2650 dm3 max. laad-
vermogen 500 kg - v.a. f 6.595,-

Simca 1301 Special Simca 1501 Special
1290 cc - 67 DIN pk- v^f 9.995,- 1475 cc - 73 DIN pk-v.a. f 10.395,

Simca 1301/1501 Tourist Special
laadruimte 1550 dm3 max,
laadvermogen 500 kg
1301 Sv.a.f10..195l-
1501Sv.a.f10.695l-

Chrys!er1oO Chrysler 180 Chrysler 2 Litres Matra Simca Bagheera
1639 cc - 80 DIN pk -V.a. f 11.395,- 1812 cc-100 DIN pk-v.a. f 12.495,- volautomatisch 1981 cc-110 DIN pk 3 zitplaatsen voorin-84 DIN pk

xa. f 13.995,- v.a. f 18.495,-

^^ -

uw nieuwe auto
staat hiertussen!

Daar staan ze... 20 van de 25 Simca-Chrysler
modellen: beginnend bij de onvolprezen Simca 1000
en eindigend met de grandioze Matra Simca.

Welke wensen u ook heeft... uw favoriet is er
bij. En welke Simca of Chrysler u ook kiest... hij zal
opvallen door een verrassend-lage prijs, minimaal
onderhoud, hoge inruilwaarde, probleemloos rijden,

Met als extra zekerheid: een punctuele service
van 340 Simca-Chrysler dealers: 't grootste
servicenetin Nederland.

*) ook leverbaar met s'emi-automatische versnellingsbak
**) ook leverbaar met vol-automatische versnellingsbak

Simca-Chrysler
voor alle zekerheid

Alle prijzen zijn af importeur, incl. BTW.

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

HENGE LO (GLD)

Zondag 31 maart

LA M A R A
3b€trs vol gezelligheid

"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. gasnaara op
centrale verwarming.

Wilt u huren.
Bij ons kunt u een keukengeiser, 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

Na afspraak

gaan door

Een verlenging van maar liefst 3 maanden
Nog tot l juli a.s. kunt u de groene
Vita-fok labels insturen. Elke 4 labels
( + f 2,50) geeft recht op een kookboekje
uit de serie van 20.
Waar zo'n best produkt als Vita-fok al
niet goed voor is: voor uw kalveren en ...
voor uw gezin (vanwege die smulrecepten
in de kookboek) es).
Haal even de spaar-enveloppe bij de
handelaar. Alle bijzonderheden over de
aktie staan erop en u kunt de gespaarde
labels er port vrij mee verzenden.

Adverteer in Contact

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
H-mrloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

SUPER BENZINE
per liter

95 cent
KEUNE
Industrieterrein - Vorden
Telefoon 05752-1736

OPENING van 'De Gompert'
op zaterdag 30 maart 1974

Jhr. Mr. L. P. Quarles van Ufford
burg. van Hengelo Gld zal om 15.00
uur de opening verrichten
Na de opening zal een demonstratie
volgen van onze ruiters en een
samenstelling uit de landelijke
rij verenigingen

H. J. C. SPAAIJ
Gompertdijk 11 - Hengelo Gld - Tel. 05753-1983

Aansluitend zal op zondag 31 maart a.s. een groot
ponyconcours worden georganiseerd door de P.C.
de Shetlandruiters met deelname van de beste L
M. Z springruiters uit Gelderland en Twente
Aanvang concours 9.30 uur

voert tot winst/
VERKRIJGBAAR BIJ

J. KRIJT
MENGVOEDER,

KUNSTMEST EN BRANDSTOFFEN

Wichmond^DP (05754) 270
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Spelen met kleur
Voor de adeling Vorden van de NCVB hield mevr.
Smit-Goemans uit Vught een lezing over het onder-
werp: spelen niet kleur. Om kleuren te zien is licht
nodig. Bij aankleding van ons huis is het wenselijk re-
kening te houden met het licht, wil men het juiste ef-
fekt verkrijgen. Kleuren waar men een hekel aan heeft
kan een emotionele oorzaak hebben, aldus mevr. Goe-
man. Met enkele voorbeelden verduidelijkte spreekster
dit.

Tijdens de pauze was er gelegenheid een grote kollek-
tie Plocgstoffen, door mevr. Smit uitgestald, te be-
zichtigen. Na de koffie gaf mevr. Goeman enkele al-
gemene adviezen bij aankoop van vloerbedekking en
gordijnen. Met een welverdiend dankwoord voor deze
aandachtig gevolgde lezing besloot de presidente deze
goed bezochte bijeenkomst.

Tentoonstelling
over brailleboeken
Van 29 maart tot en met 30 april wordt in de open-
bare bibliotheek te Vorden een tentoonstelling gehou-
den over braille- en gesproken woord-boeken ten be-
hoeve van visueel en anderszins gehandikapten. Deze
tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking
met de blindenbibliotheek Le Sage ten Broek te Nij-
megen en beoogt meer bekendheid te geven aan het
werk en de service van de blindenbibliotheken in Ne-
derland.

Aanvankelijk was de dienstverlening gericht op de
blinde medemens door middel van het brailleboek.
Thans zijn er voorzieningen voor meerdere groepen
gehand ikapten, voor wie het hanteren en-of lezen
moeilijkheden oplevert. Hierbij wordt gedacht aan de
geluidsband.

De tentoonstelling geeft een goede indruk van de ver-
vaardiging van het brailleboek en het gesproken
woord. Er is een brailleermachine terwijl men ook
kennis kan maken met braillepartituren en met spe-
ciale grote letterboeken voor slechtzienden. De open-
bare bibliotheek bezit zelf geen brailleboeken en ge-
luidsbanden. Het materiaal is rechtstreeks verkrijg-
baar bij een van de blindenbibliotheken in Nederland.
Inlichtingen kan men bij de openbare bibliotheek ver-
krijgen.

Studiereize
Zoo af en toe heur i'j es van mensen die de wèèrld in-
trekt um es wat wieter rond te kieken. Dat is dan va-
ke naodat ze lange estudeerd hebt en es van naobi'j
wilt bezien wat eur vertelt is. Dat rondreizen schient
al een old gebruuk te wezen. In onze schooljaoren
vertellen ze ons al van de „Bereisde Roei" - die had
al es een paar honde zien vechten - zoo had e nog
nooit mete/uaakt! Bi'j eiken hap betten ze een stuk
van mekare af, en toe de mensen tussenbeide wollen
kommen was et al te late - alleene de stetjes wazzen
nog aover ewes! En soms wodden d'r bi'j verteld dat
die ok ekwispeld hadden umdat ze alle beide menen
dat ze et ewonnen hadden! Maor dat kan ik mien niet
veurstellen - dat zal d'r wel bi'j eprakkezeerd wezen.
Et is natuurlek uutkieken op zo'n reize. 'k Heb al es
epraot met een hoenderfokker - die was met andren
naor Amerika ewes. Ze wazzen hier in de oorlogs-
jaar n lillek acht er o j) eraakt en nou wollen ze eur kol-
lega's gunds de kuns af kieken. Ze wazzen officieel na-
tuurlek hattelek welkom ewes, maor wat ze eur ver-
teld hadden, kloppen achteraf toch neet. ,,Ze liegen
dat ze barsten" zei mien zegsman. Ja, konkurenten
onder en tegenaover mekare - de zakenwèèrld is hard!

V eur wie zien oogen de kos gif en vrög naodat e wies
is kan iedere reize een studiereize wezen, al is et maor
een rit jen op de l iet se. Kor t s bun'k nog es bi'j een
kennis anewes - en toe ik daor achter et huus stonne
zei ik: „Wat hei'j dan nou emaakt?" Op een stuk
scheurgrond stonnen aoveral algesletten bessems an
de stelle in de grond. Net of d'r een trop sneekèèrls
wazzen verzakt en de bessems nog in de heugte hee-
len. „Veur de veugele - die gingen mien naor et zaod
- maor nou zie'j niks meer". H ie dach dat e een ni'je
uutvinding had edaon, maor ik zegge: „Dat is wel
goed, maor et werkt maor veur een kotte tied. 'k Heb-
be vrogger ok al es zooiets uutprakkezeerd - een man-
gel op een bessemstelle en daor weer een èèrpel an
een stok baovenop en toe alles volestokken met hoen-
derveern. 't Was net een struisvogel. Daor wazzen ze
ok eers bange veur -, maor toe ze goeien honger kre-
gen hebt ze de mangel met de èèrpel opevretten." Nee
et volt niet met urn wat uut te denken wat'r nog niet
eerder ewes is.

Maor veur 't huus had e werkeluk wat ni'js - veur
ons tenminsten. In 't gazon had e een pos staon en
een olde biele lei d'r bi'j. Ik zegge: „Wat doe'j dan
nou - wo'j de sik tuurn?" „Nee, dat is veur de wuu-
len - dat gazon lig een bet jen hooge, daor zit ze graag
in. D'n èènen venk ze met de slappe - een ander voert
ze dood, maor ik doe et zoo. Dat hè'k nog van d'n
olden Frederik van de Bloemenhoek. Een paar keer
daagens loop ik d'r effen hen en slao een keer of wat
met de biele op de pos - daor mot ze een hekkei an
hemmen - i'j ziet gien wuule meer . . ./"

Zie, dat lek mien iets dat de moeite weerd is um wie-
ter te vertellen. Wonder dat zukke eenvoudige dinge
gewoon in 't vergetboek raakt . . . 't Liekt mien toch
volle makkeleker as een stappe of dat smerige vergif.
Maor et is dan nou weer veur 't lechte ekommen.
Deurdak d'r toevallig tegenan leepe. Zoo kan elke
reize een nuttige studiereize wodden, a'j ouw zelf
maor niet te old vindt um wat te leern, de oogen de
kos geeft en vraogt naor da'j wies bunt . . .

d'n Oom.

De kortgeleden gehouden aktie van Pax Christi Kin-
derhulp, die tot doel had kinderen uit West-Berlijn
hun paasvakantie in Nederland te laten doorbrengen
leverde 900 adressen op. Adressen van al bij de or-
ganisatie ingeschreven gezinnen. Voor de stichting
betekende de paasakie het overtuigende bewijs, dat
bij de Nederlanders nog steeds' meegevoel bestaat met
de Berlijnertjes, die de dupe zijn van de krisisituatie,
waarin de ge-isoleerde stad zich bevindt. Ondanks
de sterk verbeterde betrekkingen tussen Bonn en
Oost-Berlijn.

Al tientallen jaren leeft de West-Berlrjnse bevolking
in een absurde situatie. Afgesneden van een land
waartoe het grootste deel van de bewoners zich aan-
getrokken voelt, maar ook afgesneden van familie en
vrienden aan de andere kant van de grens, die gemar-
keerd wordt door muur en prikkeldraad.
De kwalijke gevolgen zijn legio. Volwassenen ontspo-
ren, vaders en moeders moeten beiden hard werken
om de eindjes aan elkaar te knopen, bedrijven kunnen
alleen blijven draaien dankzij honderdduizenden bui-
tenlandse werknemers, weinig aandacht voor het kind,
omdat de ouderen aan andere zaken denken.
Het is waar, de West-Berlijners kunnen meer aan de
andere kant van de muur komen, maar dat heft de
scheidingen in intermenselijke betrekkingen niet op.
Kinderen zijn dan vaak de eerste slachtoffers.
Maar er kan veel aan worden gedaan om de jongens
en meisjes de positieve kant van de medalje te laten
zien. De Berlijnse regering kan het niet alleen aan. In
een miljoenen stad, waar een grote woningnood heerst,
brokkelt er wat er nog aan vrije ruimte bestaat, af ten
behoeve van de woningbouw. Parken en bossen raken
overvol in weekeinden en vakantiemaanden.

Om die reden gaan nog elke zomer tienduizenden kin-
deren naar de Bondsrepubliek en landen waar orga-
nisaties, zoals Pax Ohristi Kinderhulp, klaar staan de
West-Berlijnertjes bij pleeggezinnen onder te brengen.
Het hangt van het aantal gezinnen af hoeveel kinde-
ren zes weken lang kunnen genieten van een vakantie
in vrijheid. Zolang Berlijn ons vraagt haar jonge bur-
gers in de vakantiemaanden op te vangen gaat Pax
Christi Kinderhulp door met haar aktie. Dit jaar heeft
Pax Christi Kinderhulp als eindpunt gesteld: de komst
van 1700 kinderen. Maar dat is wel sterk afhankelijk
van het aantal aanmeldingen. Natuurlijk, er komen
zo'n 900 kinderen al terug bij Nederlanders die in vo-
rige jaren al hebben meegedaan. Blijft de noodzake-
lijkheid over 800 Nederlandse gezinnen bereid te vin-
den hun huis open te zetten voor een kind uit Berlijn.
Op 9 juli rijden twee laten we dat hopen, volle treinen
ons land binnen. Zes weken later, 15 augustus keren
de kinderen naar huis tei^É^Met meer kleur op de
wangen en beter bestand w|en de problemen thuis.
In deze omgeving kunnen aanmeldingen worden ge-
plaatst bij: A. J. M. Verw^. Van Heemstrastraat 4,
Zutphen, telefoon 05750-11

Prijswinnaars
opstelwedstrijd SSOG
De Scholengemeenschap voor lager beroepsonderwijs
„Eibergen" uit Eibergen werd vrijdag 15 maart ge-
trakteerd op een dagje Provinciehuis en safaripark.
Het was de beloning voor een aantal uitstekende op-
stellen over de toekomst van Oost-Gelderland.
Door de Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland
was onlangs een opstelwedstrijd georganiseerd voor
scholieren tot 20 jaar. Het bestuur van de provincie
Gelderland stelde als extra prijs een tochtjee voor 45
leerlingen naar Arnhem beschikbaar.

„Er zitten een paar verstekelingen bij", vertrouwde
direktrice mevr. W. Dijkman ons toe. Van het gezel-
schap hadden slechts de jongens opstellen gemaakt;
de meisjes mochten voor de gezelligheied me, want
er waren tenslotte 45 plaatsen beschikbaar in de bus.
De heer J. T. Ganzebrink verwelkomde de gelukkige
opstellenmakers in het Provinciehuis en nadat er een
korte film over de provincie vertoond was, hield hij
een toespraak. Daarin stipte hij aan dat het provin-
ciaal bestuur al haar kracht geeft om milieu en land-
schap van Gelderland te beschermen. In de opstellen
was namelijk nogal wat pessimime ten toon gespreid
over hetgeen Oost-Gelderland te wachten staat.

De Scholengemeenschap „Eibergen" is pas ongeveer
een jaar geleden opgericht na een fusie tussen een
huishoudschool en een landbouwschool. De direktrice
vertelde dat de giechelperiode al voorbij was sinds de
samenvoeging van jongens en meisjes, maar dat het
uitstapje natuurlijk wel een reden tot enige opwinding
was. Na een rondleiding door het Provinciehuis wer-
den de scholieren vergast op een lunch in de kantine.
's Middags toog men richting leeuwen, giraffen en an-
der loslopend wild in het Safaripark; een geheide top-
per van het programma.

Paardensport
W. Groot Nuelend, lid van de landelijke rijvereniging
De Graafschap is met zijn paard llona geslaagd voor
de rijproef BI voor paarden. Tevens zijn geslaagd
voor de rijproef BI voor pony's me j. M. de Jong met
Jumper, R. Ernst met Karona en W. Lenselink met
Sil. Deze proeven werden verreden op het terrein van
de heer Groot Nuelend. De volgende rijproeven zul-
len worden gehouden op 13 april.

Dammen
TJEERD HARMSMA OOK NAAR DE
NEDERLANDSE DAM KAMPIOENSCHAPPEN
De Vordenaar W. Wassink die namens de provincie
Gelderland zal worden afgevaardigd naar het kam-
pioenschap van Nederland (voor aspiranten) krijgt ge-
zelschap van Tjeerd Harmsma. Gezien de goede pres-
taties van Tjeerd tijdens het kampioenschap van Gel-
derland (tweede plaats) zal ook hij mogen deelnemen.
Het kampioenschap vindt plaats in Lent van 8-13
april.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE
Voor de onderlinge damkompetitie van de damvereni-
ging DCV werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Wansink—Esselink 2—0; Heuvink—Hulshof 2—0;
Oukes—Wentink 2—0; Rossel—Wiersma 0—2; Breu-
ker—Klein Kranenbarg 0—2; Lammers sr—Verkerk
2—0.

Weenink—Grefhorst 2—0; Lammers—Harmsen O—2
Teerink—Brummelman 2—0; Brinkerink—Postma l
—1; Berends—Ruessink 2—0; Boudrie—Buunk 2—O
Vreeman—Teerink O—2; Heyink—Grefhorst 2—0;
De Bruyn—Brummelman 2—0; Steenbreker—Bou-
drie 1—1;; Bargeman—Aalderink l—1; Schipper—
Burger 2—0; Zoerink—Van Oei 0—2; Oltvoort—
Roessink O—2; Graaskamp—Bargeman 2—0; Be-
rends-^Klein Brinke 1—1; Stokkink—Beeftink 2—0;
Gosselink—E. Stokkink 2—0; Graaskamp—Gosselink
l—1; A. Abbink—A. Wentink l—1; R. Lammers—
N. Grotenhuis ten Harkel l—1.

Voetbal
UITSLAGEN: Grol 2—Vorden 2 0̂ 1; Vorden
Socii 3 1—2; Vorden 5—Oeken 4 4—1; Vorden 6—
Warnsveldse Boys l—2; af d. zaterdag S p. Dieren l
—Vorden l 1—5: Oldenkotte l—Vorden 2 3—2;
DZSV 3—Vorden 3 3—0. •

PROGRAMMA: Vorden —Den Dam 1; Vorden 3
—Sp. Lochem 4; Vorden 5—AZC 6; AZC 5—Vor-
den 6; afd. zaterdag: Vorden l—Ratti 1; Vorden 2—
Zelos 3; Vorden 3—SKVW 3.

Volleyba^
In de volleybalkompetitie van de IJsselstreek hebben
de beide koplopers - bij de heren eerste klas Wilhel-
mina en bij de dames eei^e klas Dash - zich, zij het
met moeite, kunnen ha^»ven. De Wilhelmina zes
deden dit door een l—3 zege op DVC/Sparta kombi-
natie. Veel meer moeite had het Vordense Dash in
de eerste klas dames met het sterk opkomende Wilp
dat er in slaagde om de leidsters een 2—2 gelijkspel
af te dwingen. Wilp begint hierdoor - met twee punten
achterstand en een gelijk aantal wedstrijden - een
ernstige bedreiging voor de Vordense dames te vor-
men.

Fn de eerste set ging het gelijk op. Beurtelings kon
een van beide teams de leiding nemen. Bij de stand
12—12 spurtte Wilp echter snel weg en met 14—16
ging de eerste winst over de IJssel. Dash herstelde
zich snel en had in de tweede set schijnbaar geen
moeite, het werd 15—3 voor de Vordense dames. Op-
nieuw kwam Wilp in de derde set geweldig opzetten
en nam een voorsprong die zij niet meer afstond 9—
15. Dash moest nu alles op alles zetten en met een
15—12 setwinst kon men nog net een puntje pakken
2—2.

Bij de heren eerste klasse waagde Dash l een poging
om de aansluiting bij de kopgroep te kontinueren en
slaagde er in om middenmoter WIK met 3—l de
punten af te halen. De setstanden: 15—13, 15—8, 15
—9. De Dash-reserves zullen het in het volgende sei-
zoen in de tweede klasse moeten proberen, want op-
nieuw kregen de Vordenaren een nederlaag te slikken
Bruvoc l won met O—3 (setstanden 4—15, 6—15, 2
-15).

OVERIGE UITSLAGEN: Heren derde klasse Dash
3—Valto 2 0—3; Aktief—Dash 3 3—0.
Dames derde klasse Dash 2—>Hansa 5 2—1; Wilhel-
mina 7—Dash 2 l—2. Dames vierde klasse Harfsen
2—Dash 4 3—0; DVO l—Dash 3 3—0; Dash 3—
Hansa 6 1—2.

UIT DE OMGEVING

Uitvoering
Wat: toneeluitvoering.
Waar: Withmundi-gebouw Wichmond.
Wanneer: 29 en 30 maart a.s.
Titel: „hoe het weeuwtje uit het Hof van Holland
gevrijd werd".
Schrijver: E. J. Potgieter.
Spelers: uit eigen dorp.
Regie: mevr. Harkema-Bargeman.
Voorverkoop: kapper L. Weide.
Bijzonderheden: kostuumspel.
Organisate: jeugdkommissie Wichmond.

Vergadering
BAAK — Op 13 maart hield de KPO afdeling Baak
haar ledenvergadering. Het modehuis Tennissen u i t
Ruur lo hield een modeshow. samen met de schoenen-
zaak van J. A. Hermans uit Keyenburg. Het bestuur
van de KPO had ook de buurtverenigingen uitgeno-
digd. De grote zaal van Herfkens was helemaal vol.
De voorzitster opende de vergadering en heette a l l en
hartelijk welkom in het bizonder de families Tennis-
sen en Hermans. Ze hadden kosten noch moeite ge-
spaard om alles wat mooi was naar Baak te brengen.
Baakse mannequins van klein tol groot showden al
die prachtige kleren, gckompleleerd niet scht>enen en
tassen, precies in de juiste kombinatie. Het was een
lust voor het oog. De zaal zelf was mooi geëtaleerd
met gordijnstoffen. tassen en schoenen. Het stond heel
fleurig.
Direkt bij het binnenkomen van de dames werden ze
onthaald op koffie en cake. Aangeboden door de fa-
milie Tennissen. Tijdens de pauze werd een gratis
verloting gehouden. De mooie prijzen waren beschik-
baar gesteld door de beide zaken. Mevr. Tennissen
was de lady-speaker. Ze deed het heel leuk. Mevr.
Janssen-Bosman dankte iedereen die aan deze avond
had meegewerkt en liet haar woorden vergezeld gaan
van aardige geschenken voor de families Tennissen en
Hermans. De dames kleedsters die zo hard achter de
coulissen hadden gewerkt, kregen mooie bloemen
aangeboden. De KPO kan op een prachtige avond
terugzien.
De verkiezing is niet doorgegaan, maar uitgesteld tot
2 april de laatste avond van dit seizoen.

KVP groslijststemming
HENGELO — Door de afdeling van de KVP Henge-
lo werd afgelopen zondag een groslijststemming ge-
houden welke plaatsvond in hotel Lecmreis. Na deze
stemming zal op de kandidatenlijst van de CDA -
waarin de leden van de KVP zullen uitkomen - de
volgorde voor de KVP als volgt bepaald: Th. A. A.
Hooman, G. A. E. Gerrits, H. P. Meurs, G. A. J. H.
Smeenk.

Eerste kievitsei in 1974
HENGELO - Burgemeester Quarles van Ufford
kreeg vrijdagmiddag in het gemeentehuis het eerste
kievitsei aangeboden wat dit jaar gevonden is in de
gemeente Hengelo. Het waren een drietal vinders die
de burgemeester hun vondst kwamen aanbieden want
Toin Houwen, Arthur Zilvold (beiden 13 jaar) en
Geert Wagenvoort (14 jaar) hadden aan de Boeyink-
weg-Zelhemseweg op een stuk bouwland een nest ge-
vonden met twee kievitseieren er in, die zij de burge-
meester aanboden. Deze toonde zich zeer verheugd
over de praktische tekenen van de eerste lentedag in
1974.

Michels derde bij gewes-
telijk kampioenschap
HENGELO - -De Overijselse Hengeloer Edelenbos
moest in de finale van het toernooi om het geweste-
lijk kampioenschap biljart libre hoofdklasse aantre-
den tegen Michels uit het Gelderse Hengelo. Doch
voordien had Edelenbos zijn klasse reeds bewezen en
in een grandioos toernooi te Zieuwent werd hij on-
betwist winnaar.
Reeds vrijdag en zaterdag was de nieuwe kampioen
niet te verslaan en in elke partij bleef hij ruimschoots
voor op zijn tegenstanders. Ook zondag begon de
Hengeloër uitstekend want in zijn eerste partij ver-
sloeg hij Bijker in 13 beurten, terwijl in de laatste par-
tij van het toernooi - wat eigenlijk de finalepartij
moest zijn - Michels in 24 beurten. Dit was niet de
beste partij van het toernooi om de titel van gewest
oost van de KNBB.
Opvallend waren de prestaties van de Deventenaar
J. Schiphorst van de biljartvereniging ODD uit De-
venteer die in zijn partij tegen Pot uit Groenlo de
hoogste serie van het gehele toernooi maakte nl. 156
caramboles, deze partij won de Deventenaar in slechts
6 beurten.
Voor de wed strijd leid ing was het een sportief toer-
nooi hetwelk de voorzitter van de organiserende ver-
eniging 't Kevelder uit Zieuwent aan het einde nog
eens benadrukte. Wedstrijdleider was de heer A. Stor-
telder.

KINDER
SANDALEN

nu volop keus
in voordelige prijzen !

Reeds vanaf

f 15,95
WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4
's Maandags de gehele dag geopend

Vorden



Deze advertentie v

IS
alleen

voor jonge
mensen

tussen 15 en 21 jaar.
...want alleen zij kunnen profiteren van het Ideaal

Spaarplan 'de Zilvervloot'.
Hoe dat gaat?

Heel eenvoudig. Je mag per jaar sparen tussen de f30,-
en f300,- in de Zilvervloot. Op het bedrag datje spaart krijg je
een extra hoge rente.

MAAR JE KRIJGT NOG 10% EXTRA PREMIE
OP DE KOOP TOE!

Wees gerust nieuwsgierig... stap gewoon even de
dichtstbijzijnde Rabobank binnen. Er is er vast wel één vlak bij je
in de buurt. Ei je daar haarfijn uitleggen hoe de Zilvervloot
veilt en zeilt.

de bank voor iedereen

Ter uitbreiding van onze huidige bezetting
zoeken wij voor een goede klanten-
bediening, enkele

MAGAZIJNBEDIENDEN
voor onze magazijnen met IJzerwaren, Gereedschappen
Huishoudelijke artikelen e.d., dan wel voor ons
ijx.ermagazijn. Leeftijd 17--15 jaar

Geen sjouwwerk door de vele, moderne hulpmiddelen
als rollenbanen, kraanhancn c.d.

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

Dagelijks tijdens de werktijden alsmede op maandag-
avond van 7.00-8.00 uur stellen wij u gaarne in de ge-
legenheid te informeren naar de arbeidsvoorwaarden
enz. Desgewenst kunt u ook schriftelijk of telefonisch
kontakt opnemen (telefoon 05750-8.55.51 vragen naar
de af d. Personeelszaken)

REESINK n.v. Havenstraat 7 Zutphen

Gems-aanbiedingen!
AEG VOLAUTOMAAT van 885,. nu f
AEG VOLAUTOMAAT van 983,- nu f
AEG VOLAUTOMAAT van 1125.- nu f
ERRES VOLAUTOMAAT van 827,- nu f
INDESIT VOLAUTOMAAT f
DROOGTROMMEL voor 2M> kg was van 403,- nu ....f
DROOGTROMMEL voor 4 kg was van 559,- nu f
CENTRIFUGE met hoog toerental nu f

KOELKAST tafelmodel 140 liter inhoud van 334,— nu f
GASFORNUIS ATAG met grill van 640,- nu f
KOOKPLAAT 4-vlams aardgas nu f
WASEMAFZUIGKAP 60 cm breed van 370,- nu ...f
GRILL APPARAAT zeer lage prijs nu f

ZEER SPECIAAL !
STOFZUIGER modern sledemodel
van 219,- nu f 15!),—

BROODROOSTER automatisch van 60,- nu f 45,—
KOFFIEAUTOMAAT 12 koppen nu f 59,—
STRIJKIJZER lichtgewicht van 39,95 nu f 24,95
HAARDROOGKAP met vloerstatief nu f 49,95
LADY SHAVE de Luxe van 57,25 nu f 49,—
TELEVISIE zwart-wit 61 cm beeld vanaf f 498,—
TELEVISIE kleur met goede inruil vanaf f 1595,—
STEREO FM RADIO met boxen vanaf f 499,—
CASSETTE REKORDER kompleet met draagtas
van 169,- nu f 139,—
TRANSISTOR RADIO met FM vanaf f 75,—
DRAAGBARE RADIO 'Ërres' van 199,- nu f 149,—
RADIO TAFEL APPARAAT voor aansluiting op het
lichtnet, merk Erres, van 189,- nu f 159,—
RADIO ERRES iets groter apparaat van 229,- nu .f 189,—

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

In verband mei de feestelijke intocht van de burgemeester
komt SLAGKRM VI,OGMAN deze week met

extra
feestelijke aanbiedingen
en uiteraard kwaliteitsvlees !

A. s. donderdag, vrijdag en zaterdag

Schouderkarbonade
500 gram

KALFSROLLADE
500 gram

SPEKLAPPEN
500 gram

500 gram RIBLAPPEN 548
1 kilo .

500 gram RUNDERSTOOFLAPPEN 398
1 kilo

RUNDERROLLADE
500 gram

f3,15
f 6,25
f 2,18
f 10,-
f7,00
f4,98

Voor de boterham
100 gram HAM 95

100 gram LEVER 95

100 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VABKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

opleuering
altijl

op tijd!

___ BOUWBEDRIJF
TB A JEIM BRIIMKE 5:
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

i Voor onze winkel in :

Huishoudelijke artikelen
Elektrische apparaten
Televisie - Radio
Gereedschappen Uzerwaren
Gasapparaten

Vragen wij:

verkoopster of
jonge verkoper
Sollicitaties en nadere inlichtingen
dagelijks aan de zaak- Eventueel
telefonisch (05752.2124) of schrifte-
lijk: Postbus 2 - Vorden

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•

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

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp
Medler - Tel. 6634

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-J514

EMPO rijwielfabriek
H. B. Emsbrock B.V. - Vorden

Wij zoeken

medewerkers
die onderstaande werkzaamheden
voor ons kunnen verrichten, óf hier
eventueel voor opgeleid wensen te
worden:

Het biezen van frames en
vorken

Het maken van wielen

Sollicitaties zowel schriftelijk als mondeling kunt
u richten aan: Afdeling Personeelszaken,
Enkweg 17 - Vorden

U hoeft uw ramen
niet mee te nemen

...om verstandig raamdekoratie te kiezen
Bij ons in de zaak: het 'Luxaflex Produkten

Centrum'. Daarin vindt u alles bijeen op het gebied vart
moderne raamdekoratie. 'Luxaflex' aluminium
jaloezieën, 'Luxaflex' vertikale jaloezieën, 'Luxaflex'
rolgordijnen en 'Luxaflex' horren.

Kom eens langs. Binnen vijf minuten weet u alles.
Over de kleuren, de slimme nieuwtjes, over de werking
van de produkten. En over de oerdegelijke 'Luxaflex'
garantie en service bij-u-aan-huis.

Als u iets leuks & betrouwbaars zoekt op het gebied
van raamdekoratie, laat uw ramen dan gerust thuis.
Ons 'Luxaflex Produkten Centrum' brengt uw
fantasie vanzelf op gang.

Wettig gedeponeerd "handelsmerk van (£)Hunter Dougla»

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332

, WARNSVELD
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