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Lief en leed in 1974
Het lijkt maar zo kort, toch is het al weer bijna een jaar
geleden dat de Vordense burgerij afscheid nam van
buigemeester A. E. van Arkel. Dit was wel één van de
belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Niet
minder dan 27 jaar stond de heer Van Arkel aan het
hoofd van onze gemeenschap.
Voor deze gemeenschap heeft hij vele verdiensten ge-
had. Gedurende al die jaren is hij er nl. in geslaagd
om zijn Vorden naar buiten uit te dragen als het Acht-
kastelendorp met de fietsende burgemeester. Door de
Stichting Fiets werden deze verdiensten dan ook te-
recht gehonoreerd met de gouden speld.
Donderdagmiddag 28 februari werd er op grootscheep-
se wijze afscheid van de heer Van Arkel genomen en
werd hij „gewopn" burger. Talrijke bezoekers brachten
hem dank voor de wijze waarop hij zich voor Vorden
heeft ingezet. Namens de bevolking werd de scheiden-
de burgemeester een kleurentelevisie en een enveloppe
met inhoud voor een buitenlandse reis aangeboden.

VELE SOLLICITANTEN
Het duurde twee maanden alvorens de heer VanArkel
werd opgevolgd. Dat dit zo'n tijd in beslag nam lag
waarschijnlijk aan het feit dat de minister deze maan-
den nodig had om de sollicitanten op te roepen. Voor
de funktie van burgemeester van Vorden hadden zich
maar Iiefst65 personen aangemeld.
De keus viel uiteindelijk op de heer M. Vunderink.
Op woensdag l mei werd de 37-jarige heer Vunderink
samen met zijn vrouw en de kinderen Willem en Mar-
jolein in Vorden verwelkomd. Voordat hij naar Vorden
kwam was de heer Vunderink assistent-adviseur be-
leidsplanning bij het ministerie van Buitenlandse Za-
ken.
„Wat mij vooral aantrekt in het ambt van burgemeester
is het werken in een betrekkelijk overzichtelijk arbeids-
veld, waar je inspanningen een zichtbaar effekt kunnen
hebben, dat hoop ik althans, in konkrete menselijke
situaties", aldus sprak de nieuwe burgemeester in zijn
installatierede.

IN MEMORIAM
Terzelfder tijd verscheen er een bericht in de pers dat
de heer M. H. Gotink op 57-jarige leeftijd was over-
leden. In hem verloor Vorden een-man die veel voor de
gemeenschap heeft betekend. De muziekvereniging Sur-
sum Corda en de buurtvereniging Delden kunnen hier-
over meepraten. De heer Gotink had vele jaren zitting
in de gemeenteraad van Vorden.
Begin oktober was er nog meer leed. Toen overleed
nl. ten gevolge van een verkeersongeval de heer G. J.
Wuestenenk. Hij is ruim 28 jaren lid van de Vordense
raad geweest, waarvan 12 jaren als wethouder. Hij
was op velerlei gebied aktief en bekleedde tal van funk-
ties. Met name de landbouw heeft altijd in het middel-
punt van zijn belangstelling gestaan.

POLITIEK ,IAAR
Het jaar 1974 was voor politiek Vorden een belangrijk
jaar. Dit in verband met de gemeenteraadsverkiezingen.

De AR, CHU en KVP besloten begin van het jaar om
met een gezamenlijke lijst uit te komen. Als de CDA
nam zij aan de verkiezingen deel.
Intussen was er een nieuwe partij opgericht t.w. Vor-
dens Belang. In totaal namen dus vier partijen aan de
verkiezingen deel.
Nog nooit is er in Vorden voor een gemeenteraadsver-
kiezing zo'n propaganda gemaakt om de gunst van de
kiezer te winnen. Er werd op een overdreven manier
voor duizenden guldens tegenaan gegooid. Het resul-
taat was dat de raad van Vorden nu bestaat uit CDA
(5 leden); VVD (3 leden); PvdA (3 leden) en Vordens
Belang (2 leden).
De heren Regelink (16 jaar zitting); Mennink (4 jaar
jaar); mevrouw van de Heide-van de Ploeg (8 jaar);
Bogchelman (4 jaar); Koerselman (23 jaar) en Lich-
tenberg (8 jaar) keerden niet meer in de raad terug.
In het brandpunt van de belangstelling stond in 1974
uiteraard de kwestie dorpscentrum. Hier is al zoveel
over gezegd en geschreven dat we er voorlopig maar
even het zwijgen toe doen.

VAN ALLES WAT
* In januari aanvaardde Prins Jan de Eerste het lei-
derschap van de karnavalsvereniging De Deurdreajers
welke tijdens een groots opgezette karnavalsoptocht
en karnavalsfeesten veel bijval oogstte.

* De boeren waren in 1974 nogal eens in de publi-
citeit. Dit tengevolge van de daling van hun inkomsten.
In januari was daar nog geen sprake van. Toen sprak
nl. de heer Mennink tijdens een vergadering van de
GMvL dat het jaar 1973 een bijzonder goed jaar voor
de boeren is geweest.

* Feest was er deze maand bij het Vordens Dames-
koor.Mevrouw Klein Brinke hanteerde toen nl. 25 jaar
de voorzittershamer. Bij de voetbalvereniging Vorden
werd van de heer Emsbroek op zeer uitgebreide wijze
afscheid genomen. Ruim 38 jaren was ,,Henk van de
Empo" de spil waar het bij die vereniging om draaide.

* Woensdag 13 februari bestond de school voor al-
gemeen vormd biologisch en^^Lrisch onderwijs (voor-
heen de lagere landbouwsch^^25 jaar. Een paar da-
gen later werd de nieuwe kleuterschool De Springplank
in gebruik genomen. De feestelijke opening vond plaats
op 15 mei. Zaterdag 23 februari werd de heer Koer-
selman gehuldigd voor het feit dat hij 25 jaar voorzit-
ter was van de plaatselijke a i g van het NVV.

* Zondag 24 februari bestorm de rijvereniging De
Graafschap 40 jaar. Op 2 maart was er een receptie,
terwijl op zaterdag 28 september de Achtkastelenmara-
thon plaats vond welke bij de paardesportliefhebbers
zeer in de smaak viel. Op 12 april werd Gerrit Was-
sink gehuldigd als Nederlands damkampioen bij de ad-
spiranten. De adspirantdammertjes van Vorden kwa-
men op vrijdag 30 augustus opnieuw in het nieuws
toen zijkoor de tweede achtereenvolgende maal kam-
pioen van Nederland werden. Henk Grotenhuis ten

Harkel, Tjeerd Harmsma; André Teerink; André Ab-
bink; Tonny Jansen; Jan Masselink; Gerrit Wassink en
Joost Reuver werden door het gemeentebestuur in het
zonnetje gezet.

* Feest was er op 12 mei bij de voetbalvereniging
Vorden. Het eerste elftal werd nl. kampioen en pro-
moveerde naar de Ie klas. De avondvierdaagse van 5
t/m 8 juni was wederom (voor de 7e maal) een spor-
tief sukses. De werktuigen vereniging Ons Aller Be-
lang bestond begin juni 25 jaar. Eierkisten dienen niet
alleen voor het opslaan van eieren. Zo hoorden wij in
diezelfde maand dat bij een landbouwer in ons dorp
20.000 gulden werd gestolen uit een eierkist.

* Op 14 juni was er groot feest bij drukkerij Wee-
vers. Op die dag werd nl. het nieuwe pand in gebruik
genomen. Ds. J. van Zorge, voorheen predikant in
Vorden, ging 30 juni met emeritaat. Begin juli be-
stond de padvinderij 30 jaar. De internationale Acht-
kastelenrit van De Graafschaprijders trok eind juli 509
deelnemers. Delden werd in augustus touwtrekkam-
pioen van Vorden. Een maand later werd de heer G.
Remmers gehuldigd voor zijn vele verdiensten voor het
KVO. Binnenshuis herdacht de voetbalvereniging Vor-
den het 45-jarig bestaan.

* De Oost-Gelderlandrit op 5 oktober trok 164 deel-
nemers. Eind oktober maakte de Stichting Sint Anto-
niusscholen Kranenburg-Vorden plannen bekend dat in
1975 de nieuwe r. k. kleuter/basisschool aan Het Jeb-
bink in gebruik zal worden genomen. Op 8 november
bestond de firma Polman 50 jaar. Adjudant Brinkers
groepskommandant van de rijkspolitie, nam afscheid en
werd opgevolgd door adjudant Kramers. Op 10 novem-
ber dubbel feest voor ds. Veenendaal: 25 jaar predi-
kant en 25 jaar getrouwd. Zaterdag 16 november 25-
jarig bestaan van de bouw- en houtbond van het NKV
afdeling Vorden-Kranenburg. De zangvereniging Ex-
celsior gaf deze dag ter gelegenheid van het 90-jarig
bestaan een jubileumconcert in de Hervormde kerk. Op
22 november gaf de direktie van de Nedac 5000 gulden
aan het gemeentebestuur als beginkapitaal voor een au-
la. Uit het gemeentehuis kwam het bericht dat de be-
groting 1975 een batig saldo te zien gaf van 452.000
gulden.

* Bertus Pardijs droeg begin december de voorzit-
tershamer van de motorvereniging De Graafschaprij-
ders over aan de heer W. IMderman. Met de vermel-
ding dat er in het afgelof^^ jaar weer verschillende
zakenpanden werden verbouwd, besluiten wij deze klei-
ne greep gebeurtenissen uit 1974 en wensen u allen
een voorspoedig 1975.

E n E U STAAL

KOERSELMAN CASSETTES

•K-H- Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- tot en met
vrijdagochtend van 8-12.30 uur en vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr M. Vunderink: vrijdag-
ochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donder-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Elders in dit blad treft u een advertentie aan van
het kollege van burgemeester en wethouders over
een bestemmingsplanwijziging van een gedeelte van
plan Zuid, te weten het gebied nabij de huidige
gymzaal. Burgemeester en wethouders zijn nl. van
plan ten behoeve van de bouw van een Dorpscentrum
in kombinatie met een nieuwe sportzaal te wijzigen.
Dé redenen waarom hiertoe alsnog wordt overge-
gaan, zetten burgerrfeester en wethouders hieronder
uiteen.

In juli jl. deelde de Stichting Dorpscentrum mede
dat zij voorlopig had afgezien van de bouw van een
totaal-komplex en had besloten de mogelijkheid te
onderzoeken van een gescheiden bouw, waarbij voor
wat het sportgedeelte betreft de voorkeur uitging
naar een vergrote sportzaal op of nabij de plaats van
de huidige gymzaal in plan Zuid. (De redenen zijn
destijds door de Stichting uitvoerig omschreven in
Contact van 11 juli 1974.) Op verzoek van de
Stichting heeft de gemeente vervolgens gezocht naar
een planologisch, financieel en technisch aanvaard-
baar plan voor de bouw van bedoelde sportzaal, re-
kening houdend met uit overleg met belanghebben-
den in plan Zuid naar voren gekomen wensen.
Inmiddels heeft de Stichting Dorpscentrum echter
gekonkludeerd, dat de mogelijkheden om in bestaan-
de panden (of elders) geschikte akkommodatie te
kreëren voor het sociaal-kultureel gedeelte van het
dorpscentrum weinig bevredigend zijn. De tijd die

zal moeten worden gewacht op het leegkomen van
het huidige gemeentehuis, alsmede de geringe ver-
bouwingsmogelijkheden van het Jeugdcentrum spe-
len daarbij o.m. een rol.
De Stichting heeft thans aan het gemeentebestuur
gevraagd alsnog te pogen de realisatie van het
dorpscentrum op het terrein bij de gymzaal mogelijk
te maken volgens de oorspronkelijke opzet.
In eerste instantie is gevraagd de daarvoor benodig-
de planologische procedure op gang te brengen. Het
kollege van burgemeester en wethouders heeft be-
sloten aan dit verzoek te voldoen op grond van een
aantal overwegingen, waarvan de meest belangrijke
hieronder kort worden aangegeven:

1. Ook de gescheiden bouw van de sportzaal naast
de huidige gymzaal is voor een aantal bewoners
van plan Zuid moeilijk aanvaardbaar gebleken.
De voor hen minst on-akseptabele situering van
de vergrote sportzaal zou stedebouwkundig een
gewrongen konstruktie opleveren.
Een planologisch aanvaardbare oplossing zou, zo
bleek bij nader onderzoek, de volgende elemen-
ten dienen te bevatten:

a. Handhaving van een onbebouwd terrein van
ca 50 meter ten noorden van de aan de zuid-
zijde van deChristinalaan gelegen woningen.

b. Nieuwbouw ten noorden van dat terrein, zo
veel mogelijk op en nabij het terrein bestemd
voor openbare bebouwing.

c. Ingang en parkeergelegenheid aan de beek-
zijde.

d. Afscherming van gebouw(en) en parkeer-
plaats aan de zuidzijde met groen.

e. Handhaving van een sportterrein op de
groenstrook tussen sportzaal en Christina-
laan.

Gebleken is dat in het sportgedeelte van de oor-
spronkelijk door architekt Rodenburg gemaakte
ontwerpschets voor een dorpscentrum in plan
Zuid deze elementen zouden kunnen worden in-
gebracht.

2. Voorts bleek, dat óók bij eventuele uitvoering
van het totaal-komplex volgens het ontwerp van
architekt Rodenburg aan bovensstaande plano-
logische wensen zou kunnen worden voldaan,

en dat de ruimtelijke ingreep in dat geval niet
erg veel groter zou zijn dan bij uitvoering van
het sportgedeelte alleen.
Ook ten aanzien van geluidshinder werd over-
wogen dat het verschil tussen sportkomplex en
dorpscentrum wellicht minder groot zou zijn dan
wel is aangenomen.
Er van uit gaande, dat de ruimten voor sociaal-
kulturele aktiviteiten goed zouden kunnen wor-
den geïsoleerd, zou in beide gevallen eventuele
geluidshinder voornamelijk verwacht kunnen
worden van komende en gaande auto's, brom-
fietsen enz. Entree en parkeerplaats zouden
daarom in beide gevallen aan de beekzijde zijn.
Bij het totaal-komplex zou de intensiteit van de
verkeers aan- en afvoer wel groter zijn, maar dat
zou waarschijnlijk voor een belangrijk gedeelte
worden opgevangen door de geprojekteerde ge-
bouwen ten zuiden van de parkeerplaats.

3. Financieel bleken de berekeningen van de ge-
scheiden bouw ongunstiger uit te komen dan
verwacht. Het alternatief van het totaal-komplex
werd daardoor relatief gunstiger, o.a. ook vanuit
het oogpunt van centraal beheer en exploitatie.
Burgemeester en wethouders hebben de bewo-
ners van plan Zuid medegedeeld begrip te heb-
ben voor hun bezwaren tegen een dorpscentrum
op voornoemde plaats.
Zij spreken echter tevens de hoop uit dat de
mensen zullen willen aannemen dat bij onderha-
vige beslissing zorgvuldig alle belangen en al-
ternatieven tegen elkaar zijn afgewogen.
Ook heeft het kollege toegezegd dat in elk ge-
val zal worden getracht om zoveel mogelijk aan
de bezwaren tegemoet te komen.
Zoals in de advertentie vermeld, ligt het plan
tot wijziging van 6 t/m 20 januari op het ge-
meentehuis voor een ieder ter inzage.
De tijdens die termijn schriftelijk bij b&w inge-
diende bezwaren zullen worden besproken tij-
dens een zitting begin februari.

Tot slot wenst het gemeentebestuur u allen een zeer
voorspoedig jaar 1975 toe.

P.S. Burgemeester Mr. M. Vunderink is niet in
de gelegenheid om op vrijdag 3 januari a.s. spreek-
uur te houden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
31 dec. 19.30 uur ds. J. C. Krajenbrink
l jan. 10.30 uur ds. J. Veenendaal
5 jan. 10 uur ds. R. Giethoorn (Arnhem) Jeugddienst

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
31 dec. 19 uur ds. J. B. Kuhlemeier
ƒ jan. 10 uur ds. J. B. Kuhlemeier
5 jan. 10 uur ds. P. Kuiper te Lochem; 19 uur ds. N.
J. Goris van Zutphen

R. K. KERK VORDEN
Oudejaarsavond 19 uur Eucharistieviering met mede-
werking van het Jongerenkoor Vorden/Kranenburg.
Nieuwjaarsochtend 10.30 uur Eucharistieviering (en
crèche).
Zaterdag om 17 uur; zondag om 10 uur (crèche)

R. K. KERK KRANENBURG
Oudejaarsavond 19 uur Eucharistieviering in het teken
van Oud en Nieuw.
Nieuwjaarsochtend alleen 10.30 uur Eucharistieviering
Zaterdag om 19 uur; zondag om 8 en 10 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

Nieuwjaarsdag l januari en
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, telefoon 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

Oud en Nieuw van dinsdagmiddag 31 december 12 uur
tot vrijdagmorgen 3 januari
7 uur: dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. A. Harmsma, telefoon 1277

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37 Vorden, telefoon
1346; bij geen gehoor 05750-12931.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastam'elaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

BRAND MELDEN
1 de melding van brand kan geschieden onder nummer

1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het
politieburo, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.
dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur

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

BURGERLIJKE
STAND

geen opgave ontvangen



SUPER-SLAGERU
RUNDERSTOOFLAPPEN
MALSE RIBLAPPEN
HACHEEVLEES
FIJNE VERSE WORST
SOEPPAKKET
ROOMSCHNITZELS

500 gram
voor ....

500 gram
voor ....

300 gram
voor ....

500 gram
voor ....

hei overbekende pakket
voor

3 stuks
voor

398
498
238
298
248
238

GELDERSE SCHIJVEN 4 HALEN 3 BETALEN

GEBRADEN GEHAKT
SNIJWORST
HAMWORST
SAKS JUNIOR
BOTERHAMWORST

150 gram
voor ....

150 gram
voor ....

150 gram
voor ....

200 gram
voor ....

150 gram
voor ....

79
119
109
99
79

ZONNETUIN t
SPAANSE SINAASAPPELEN

MANDARIJNEN

HANDAPPELEN

BAMI PAKKET

SPROITEN

UIEN

2 kilo
voor

CLEMENTINES
1 kilo

GOLDEN DELICIOUS
2 kilo

kompleet
voor ....

KOGELHARD
heel kilo ,

2 kilo
voor

229

198

169

98

98

119

DIEPVRIES-ARTIKELEN
PATATES FRITES
HAANTJES
FRIKANDELLEN
BIÏÏERBALLEN
IGLO SOEPGROENTE

heel kilo
voor ...

950 gram
voor ....

doos a 20 stuks
voor

doos a 30 stuks
voor

nu
voor

169
325

725
239
44

Alles zolang de voorraad strekt

Calvé
pindakaas

PER POT

erwten

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

VLEESRIBBETJES
AARDAPPELEN
DINSDAG

SPEKLAPPEN

500 gram
voor ....

5 kilo
voor

500 gram
voor ....

PANKLAAR
500 gram .

GEHAKT
WITTE KOOL

500 gram
voor ....

PANKLAAR
500 gram .

198
169

228
39

228
39

A&O GRAAG TOT UW
UIT ONS COSMETICA HOEKJE

ATRIX HANDCREME
CADUM TOILETZEEP
PROSET HAARSPRAY
SUNSILK SHAMPOO
PRODENT TANDPASTA

PANTIES

van 295
voor ..

pak a 3 stukjes
voor

grote bus
voor ....

flacon geen 360
maar nu

2 grote tubes
voor

239
198
398
298
269

NU 98

WASVOORDEEL
KOFFER
voor ...

KOFFER
voor ...

OMO ZEEPPOEDER
ALL ZEEPPOEDER
SUNLIGHT BONTKRACHT KOTFER

KNIJP AFWAS
voor

LITER
voor

675
795
795
79



ROOK-
WORST

425 GRAM
van 275 voor

Bolletje
eierbeschuit

rol van 72 voor

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE GENEVER

VIEUX

BRANDEWIJN

MOSELBLOMCHEN

STOCK VERMOUTH

DON RAMON SHERRY

GANZEBOOM
liter

GANZEBOOM
liter .

KERSEN OF FRAMBOZEN
liter

4 flessen
voor

per fles
voor .

2 liter
voor

945

945

645

975

495

1295

DIENST OOK IN 1975
BROOD EN GEBAK BOETIEK

GEZINS CARREE
GEBAKSTAM
HEERLIJKE KRUIDKOEK
KRENTEBROOD
DIV. SOORTEN BROOD

van 275
voor ..

HAZELNOOT
van 340 voor

OPLAAT
van 225 voor

VAN DE WARME BAKKER
van 275 voor

229
298
209
250

o.a. vloerbrood, volkorenbrood, casino-
brood, tarwebrood, Tarvobrood, enz. enz.

ZOETWAREN VOORDEEL
BASTOGNE KOEKEN
IJSCUPS
CAFÉ NOIR
GROTE ONTBIJTKOEK

per pak
voor ..

per bakje
van 175 voor

VERKADE
per pak nu ...

nu
voor

129
129
119
79

A&O WEEKVOORDEELTJES
KIPPESOEP
TOMATENSOEP
ERWTENSOEP
GROENTESOEP l Q

MACARONI 500 gram
voor .... 89

TOMATENKETCHUP DEL MONTE
fles voor 98

CLOSETPAPIER pak a 4 rollen
nu voor 119

LUNCHMEAT 200 gram
voor .... 109

ERWTEN-WORTELEN literblik
voor .. 99

HERBA APPELMOES
3/4 literpot 69

RANJA sinaasappel of frambozen
per fles 115

THEEZAKJES COMBO
van 112 voor 95

HALFVOLLE KOFFIEMELK litersfles
voor 155

MAGERE MELK liter
voor 65

ZORE HARING grote pot
van 305 voor 279

RODE KOOL
MET APPELTJES 3/4 literpot

voor 85
TOMATENSOEP UNOX

4 borden-blik 98

AOGORKEN UYTERWAAL
jampot 109

AUGURKEN 3/4 literpot
voor 149

CHAMPIGNONS jampot
nu slechts 158

VRUCHTENLIMONADE grote fles
voor .... 69

BRAU BIER doos a 12 euro-flessen
voor 595

NIEUWSTAD 5
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VIVO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308
Voor gezellig winkelen1.

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager!

IKEURSLAGER
'// g oei e <s/ager

RIBLAPPEN
500 gram voor

HEERLIJKE VERSE WORST
500 gram voor

HAGHEEVLEES
500 gram voor

DOORREGEN RUNDEKLAPPEN
500 gram voor

OSSESTAART
500 gram voor

DIKKE VLEESRIBBETJES
500 gram voor

MAGERE SPEKLAPPEN
500 gram voor

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

BOTERHAMWORST
150 gram ...........

LEVERWORST
150 gram ...........

TONGEWORST

LEVERKAAS
150 gram

Uit onze moderne

ZUIVEL-AFDELING
VOLLE MELK
YOGHORT
BLOEMPAP
HOPJESVLA

1 liter

1 liter

1 liter

liter

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
ZUURKOOL
AARDAPPELEN BINTJES s *...
GROTE BLOEMKOOL
GESCHRJIIORTELEN

voor

MANDAR||NEN
Dinsdag:

RODE KOOL

500 gram

500 gram

Clementines, net
500 gram

500 gram

M > Kassakoopje! V-S autodrop 3 rol van 144 voor 95

VIVO SINAS
hele liter
normaal 95 - onze prijs

LEEUWENZEGEL HALVARINE
van 84 nu slechts

BETUWE APPELSTROOP
van 168 voor

OLBA ROOKWORST
van 138
voor ..

NUTELLA
200 gram van 218 voor

UNOX LEVERPASTEI
3 blikjes van 159 nu ...

PAK BRINTA
van 119 - onze prijs ...

149

BUS WITTE PEPER
van 147 voor

UNOX GEVULDE KIPPESOEP
1/1 liter van 230 voor

IN TOMATENSAUS
nu 149

HEINZ HOT KETCHUP
van199 175voor

SINAASAPPELSAP PUUR
APPELSIENTJE
hele liter van 169 voor 149

VIVO COLA
van 85 voor

UNOX ERWTENSOEP

van 230 voor

van 745
voor .. 548

VIVO VIVAAT
hele liter
normaal 93 - onze prijs

POPLA TOILETPAPIER
van 175
voor ..

Groente- en vleesaanbiedingen
zijn geldig t/m 4 januari

Potje UNOX WEENSE WORST van 189 voor

MAANDAG 6 JANUARI ZIJN WIJ DE GEHELE DAG GESLOTEN WEGENS BALANSEN
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36e jaargang nr 43 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Jaarvergadering
Een van de belangrijkste mededelingen tijdens de in
het Jeugdcentrum gehouden ledenvergadering van de
ijsvereniging Vorden was wel dat de leden tegen inle-
vering van de lidmaatschapskaarten van het vorig sei-
zoen gratis een nieuwe kaart kunnen krijgen voor het
seizoen 1974/75. Dit in verband met de ijsloze winter
van vorig jaar.
Het bestuur van de ijsvereniging is er blijkbaar nog
niet vast van overtuigd of er deze winter wel ge-
schaatste kan worden, getuige de woorden van de heer
J. F. Geerken die zich in zijn jaarverslag afvroeg of
de ijsvereniging niet beter een fusie kan aangaan met
de hengelaarsvereniging. „Dan weten we tenminste ze-
ker dat we zomers kunnen vissen", zo sprak hij.
Desalniettemin is het bestuur wel op ijs voorbereid,
want l december jl. is de baan onder water gezet.
Penningmeester A. Schipper maakte in zijn jaarverslag
melding van een batig saldo. Bij de bestuursverkiezing
werden de drie aftredende leden A. J. Zeevalkink, J.
F. Geerken en B. Maalderink bij akklamatie herkozen.

Inbraak
In Vorden zijn de afgelopen weken bij inbraken door
vandalen of inbrekers ergerlijke vernielingen aange-
richt in woningen waarvan de bewoners tijdens de
feestdagen afwezig waren. In een geval wordt er slechts
wat vermist: waarschijnlijk een hoeveelheid levensmid-
delen en rookartikelen.
In Vorden moest het landhuis van de familie Van de
Berg van Saparoea uit Amsterdam, die in de week-
einden en met vakantie hun woning aan de Oude Bor-
culoseweg in het Galgengoor betrekken, het ontgelden.
Ook een zomerhuisje van de familie Fledderus uit het
Duitse Düsseldorf werd bezocht. In het landhuis van
de familie Van de Berg van Saparoea werden door de
jachtopziener H. Olthof jr, die het toezicht op de wo-
ning heeft, de luiken geopend in verband met de komst
van de famil ie naar Vorden. Anderhalf uur later kon-
stateerde hij dat er ongewenst bezoek was geweest en er
ernstige vernielingen waren aangericht. Zowel in het
landhuis zelf als in een aangrenzend vertrek boven de
garage werd danig huisgehouden. Beide ruimtes zijn
met een schuttingmuur met elkaar verbonden; de tus-
senruimte is 8-10 meter. Door stenen door een ruitje
van de deur van het landhuis en van de openslaande
deuren van het andere vertrek te gooien wisten de van-
dalen binnen te komen. In het huis werden flessen met
drank aan diggelen geslagen, hier en daar werd het
interieur vernield en beschadigd, meubels en kasten
moesten het ontgelden. De sponningen aan de keuken-
deur werden er met ruitjes en al uitgeslagen. De bui-
tenlamp, een glazen bol, ging ook aan stukken. In het
vertrek boven de garage werd een brandblusser van de
muur gerukt en leeggespoten over het interieur.
Bij de familie Fledderus werd met een steen ook de
boel vernield, maar men is hier niet binnen geweest.
De politie heeft de zaak in onderzoek.

Ouderavond
Het was een bijzonder goede gedachte van het onder-
wijzend personeel van de r. k. basisschool te Kranen-
burg om dit jaar een kindermusical te brengen op de
feestelijke ouderavond. De leerlingen van de vierde klas
brachten voor een volle zaal Schoenaker de kindermu-
sical „Fijn, dat er kabouers zijn". Met muzikale bege-
leiding van .via grammofoonplaten onder regie van het
onderwijzend personeel werd het een zeer geslaagde
avond, waarbij de ouders hun waardering niet onder
stoelen of banken staken. Het spel avn de jeugd waarin
kabouters en feeën d ehoofdpersonen waren, met het
aantrekkelijke dekor en de muziek was een buitenge-
woon sukses.
Men had zich ook precies aan het schema gehouden en
om kwart over negen was het spel afgelopen. Voor de
pauze traden de leerlingen van de klassen een, twee,
drie, vijf en zes voor het voetlicht met korte gedichten,
zang en voordracht. Ook werd door de Kranenburgse
bejaarden een heropvoering gegeven, waarbij het ap-
plaus niet van de lucht was.

Goed bezocht concert
Vordense koren
Zaterdag voor Kerstmis werd in de Hervormde dorps-
kerk het Kerstconcert onder grote belangstelling ver-
zorgd door het Vordens Dameskoor, Chr. Gem. zang-
vereniging Excelsior en het Vordens Mannenkoor. De
deklamatie van enkele gedichten werd verzorgd door
ds. Krajenbrink.
De zang viel zeer in de smaak van het publiek en allen
hebben genoten van deze zeer verzorgde avond. De
thuisblijvers bevelen wij aan om het volgend jaar ook
eens een bezpek te brengen. Het is de moeite meer
dan waard.

Inschrijving N.R.S.
\

In het werkgebied van de centrale fokvereniging Vor-
den zijn door de heer Nieuwenhuis van de volgende ei-
genaren dieren in het NRS ingeschreven:
G. A. Regelink: Delia b79, Doortje 4 b76, Gerda II
b76; G. Th. Hummelink: Riek 8 b78, Dinka II b76;
gebr. Klein Gotink: Gretha 5 b77; Th. W. Deunk:
Tillie b78; G. H. B. N. Arends: Mary b78, Giné b+
80; Joh. Riekman: Jannie b77, Linda b77; R. J. Kor-
negoor: Dora's Mina b+80, Rennie b78, Tinie b76;
H. Boenink: Marietje b78, Grietje b76, Geertje b76;
G. Wagenvoort: Grada 17 b78, Jenny b78; J. W. Re-
gelink: Rozalien 8 b76; H. J. W. Brummelman: Res-
sie 4 b77; M. Regelink: Sandra b+81; A. J. Olt-
voort: Marlies b+80; L. Groot Bramel: Gerda 26 b
+ 81, Mina 114 b76, Gerda 15 b78; A. R. J. Zents:
Berdien b76, Janna b79; G. H. W. Meillink: Rika 29
b79, Cato b77, Ada 3 b77; J. H. Koning: Jophie 8 b

+ 80; G. H. Kornegoor: Bontje b79; B. Voskamp:
Doornroosje b78; G. Harmsen: Liesbeth b77; Joh. Re-
gelink: Toos b+80; G. A. Gotink: Trise 3 b77; H.
Berenpas: Jantje 37 b + 80, Jantje 42 b78; G. Bog-
chelman: Ansje b77^ Marion b76; A. Wuestman: Irene
b78; D. J. van der'Horst: Marina 3 b78; A. Loman:
Trudi b78; D. Pardijs: Marianne b77; H. Ruesink:
Anne b77; H. Berenpas: Nelly b77, Gonda 7 b78, Ka-
rina b75, Betsie b78; J. van Amstel: Christien b75,
Irene b79; D. J. Tjoonk: E. jr: Caesar b voorlopig;
M. Kornegoor: Ben b voorlopig.

Nieuw hoofdkantoor
Rabobank in centrum
Vorden
De Rabobank Vorden heeft het voormalige notaris-
pand aan de Zutphenseweg aangekocht en zal daar een
nieuw hoofdkantoor bouwen.
Dit deelde voorzitter H. Wesselink mee in de algemene
vergadering van deze bank welke werd gehouden in
zaal Eskes. Huisvestingsproblemen en de excentrische
ligging van het huidige gebouw hebben tot dit besluit
geleid.
Uit de jaarstukken, welke werden goedgekeurd, bleek
dat 1973 een gunstig jaar voor de bank is geweest. De
balans sloot met een totaal van ƒ 40.093.758, — en de
resultatenrekening met een totaal groot ƒ 858.320, - .
Het aftredende bestuurslid de heer H. Wesselink werd
herkozen.- In de vakature D. Klein Bleumink zal in de
volgende ledenvergadering worden voorzien. De heer
H. Pardijs werd in de raad van toezicht herkozen.

Sfeervol kerstfeest
Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen
Veel bejaarden hadden gevolg gegeven aan de uitnodi-
ging samen met de plattelandsvrouwen het kerstfeest
te vieren op dinsdagmiddag 17 december.
Presidente mevrouw Pelgrum heette allen van harte
welkom en sprak over de betekenis van het kerstfeest.
Het kerstevangelie werd gelezen^ aangevuld met samen-
zang en deklamatie. Het koortje onder leiding van me-
vrouw Turf boer zong kerstliederen.
In de pauze werd traditiegetrouw chocolademelk ge-
schonken. Na de pauze las irMJwuw Jansen een kerst-
verhaal, dat een zeer aandac^l^^ehoor vond. Tot slot
deklameerde mevrouw Ridderhof het gedicht van her-
der Jan.
Mevrouw Pelgrum dankte een ieder die deze middag
medewerking had verleend en juiste allen goede feest-
dagen toe. 's-Avonds vierde^Jle plattelandsvrouwen
in eigen kring het kerstfeest.

Voetbal
VORDEN SPEELDE 3 - 3 IN ZEVENAAR

Koploper Vorden l heeft in Zevenaar tegen OBW een
3-3 gelijkspel behaald. Een uitslag die de veldver-
houding goed weergaf. In de eerste helft was de
thuisklub, mede door de strakke wind in de rug, het
meest in de aanval. Ondanks deze veldverhouding
slaagde OBW er echter nauwelijks in gevaarlijk te
worden. Het was zelfs Vorden dat na een half uur
spelen een 0-1 voorsprong nam toen Eggink uit een
corner van Te Veldhuis scoorde. Dit was overigens het
begin van een zestal merkwaardige minuten, want in
deze zes minuten vielen er maar liefst vijf doelpunten.
Nadat dus Eggink de score had geopend, kreeg Vor-
den een penalty doordat Teerink binnen de beruchte
lijnen werd gehaakt. Heersink benutte de strafschop
feilloos 0 -2 . Direkt hierop werd het 1-2 toen de
OBW-midvoor van dichtbij scoorde. Een minuut later
was het opnieuw raak. Een van de lat terugspringende
bal werd door de rechtsbuiten van OBW .in een doel-
punt omgezet 2 -2 . De stand 3-2 werd vervolgens
bereikt toen een penalty wegens hands van Stokkink
werd benut.
Na de thee had Vorden de wind in de rug waardoor de
geelzwarten aanval na aanval konden opzetten. Be-
houdens een schot van Wentink tegen de lat kwamen
de geelzwarten vooreerst niet. Tien minuten voor tijd
werd de stand definiief in evenwicht gebracht. Uit
een pass van Teerink lepelde Nijenhuis de bal beheerst
over de uitlopende OBW-doelman in het net 3-3.

VORDEN WINT MET 3 - l VAN HALLE

Vorden l benutte de vrije zondag door thuis een wed-
strijd te spelen tegen Halle. Door de vrij strakke wind
was er van goed voetbal nauwelijks sprake. Bij de rust
hadden de geelzwarten een 1-0 voorsprong.
In de tweede helft was Vorden evenals in de eerste
helft, de betere ploeg. Te Veldhuis bracht de stand
op 2 - O waarna Halle tegenscoorde 2-1. Eggink be-
paalde uiteindelijk de eindstand op 3 - l .

NEDERLAAG ZATERDAGVOETBALLERS

Vorden l heeft het zaterdagmiddag in Dieren tegen
GSCD niet bepaald gemakkelijk gehad. Speciaal in het

eerste half uur toen de thuisklub aanvallend duidelijk
in de meerderheid was, had de Vordense defensie het
zeer moeilijk. Dat in deze periode de Dierenaren drie-
maal het Vordense doel wisten te vinden, was gezien
het spelbeeld dan ook verdiend.
In de tweede helft herstelde Vorden zich van het zwak-
ke optreden van voor de pauze. Er ontstond een gelijk-
opgaande strijd met wisselende kansen. Gescoord werd
er echter niet meer, zodat het bij de stand 3-0 bleef.

DROPPING VOETBALVERENIGING VORDEN

Het was nuniet bepaald een gelukkige gedachte van de
afdeling zaterdag van de voetbalvereniging Vorden om
een dropping te organiseren terwijl op hetzelfde mo-
ment Toon Hermans op de televisie is.

In totaal waren er 20 deelnemers. De eerste prijs werd
gewonnen door het echtpaar Pardijs; 2. echtpaar Meyer
en F. Scharrenberg; 3. echtpaar Eysink en mevr. Gos-
selink; 4. echtpaar Rothman-Koers.

Zaterdagmiddag organiseerde de afdeling zaterdag een
kontaktmiddag in de kantine waarvoor een behoorlijke
belangstelling bestond. Bij deze bijeenkomst waren ver-
schillende bestuursleden aanwezig.

BOSLOOP VOETBALVERENIGING VORDEN

Zondag 5 januari organiseert de voetbalvereniging
Vorden een bosloop voor al haar seniorleden en A- en
B-junioren. Het wordt een prestatieloop waaraan ook
de dames van de resp. leden kunnen meedoen. Voor
hen is een speciaal parkoers uitgezet. Na afloop orga-
niseert het bestuur een informele nieuwjaarsrecptie.

Waterpolo
HEREN VERSLOEGEN TRITON MET 4 - 2

Zaterdagavond speelden de heren l van Vorden in het
overdekte zwembad te Eefde tegen Triton uit Nijme-
gen. In de eerste periode ontstond een gelijkopgaande
strijd waarbij de bezoekers na twee minuten spelen een
fout in de Vordense verdediging doeltreffend afstraf-
ten O - l. Vorden liet zich hierdoor niet ontmoedigen
en kwamen even later door een treffer van Gotink op
gelijke hoogte l - l. In de tweede periode had Vorden
aanvallend meer in haar rn*rs^ Uit de verschillende
goed opgezette aanvallen flfcte het Mengerink de
stand op 2 - l te brengen.^^Kerde speelperiode aan-
vankelijk hetzelfde spelbee^Waarbij beide ploegen en-

scoringsmogelijkhedei^^regen. Nadiu Triton de
balans in evenwicht had gebracht, was het Mengerink
die de stand naar 3-2 tildoJ^orden kreeg nog meer
kansen die door onbesuiscrlBpten niet het gewenste
resultaat opleverden' In de Itratste periode velde Rikke-
rink het vonnis definitief 4 -2 .

DAMES LIETEN DE EER AAN VARSSEVELD

In het overdekte zwembad te Eefde verloren de dames
van Vorden zaterdagavond met 2-3 van DOS uit
Varsseveld. De Vordense dames waren gedurende de
gehele wedstrijd in de meerderheid. Er werd echter
slordig met de ontstane kansen omgesprongen.

Toch was de stand bij de rust 2 - O in het voordeel van
Vorden, door doelpunten van mevrouw Van Dijk en
Jet Smit. In de tweede helft opnieuw een sterker Vor-
den. De doelpunten vielen echter aan de andere kant.
Door reusachtige kommunikatiestoornissen in de Vor-
dense verdediging slaagde DOS er in om de O - 2 ach-
terstand om te buigen in een 3-2 zege.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Bij de Vordense damklub DCV werden in het kader van
de onderlinge damkampioenschappen de volgende wed-
strijden gespeeld:

Wentink - Hulshof 0 -2 ; Rossel - Dimmendaal 0-2;
Heuvink - Klein Kranenbarg 0 -2 ; Wansink - Groten-
huis ten Harkel 0 -2 ; Sloetjes - Van Dijk 2-0; Van
Dijk - Oukes l - l; Heuvink - Wansink 2 -0 ; Wiers-
ma - Hulshof 2-0; Sloetjes - Rossel 2-0; Dimmen-
daal - Teerink 1-1; Schef f er - Wentink 2-0; A.
Wentink - Hoenink 0-2.

Bij de jeugd werd gespeeld:

Gosselink - Klein Brinke 0 -2 ; Reuver - Boudri 2-0
Beeftink - Hesselink 0 -2 ; Abbink - Postma 0 -2 ;
Lammers - Steenbreker O - 2; Bargeman - Van Oei l
-1; Hesselink - Lammers 2-0; Klumpenhouwer -
Zoerink 0 -2 ; Bargeman-R. Bargeman 2-0; Van
Oei - Zoerink 2-0; Reuver - Gosselink 2-0; Gos-
selink - Huetink 2-0; Oltvoort - Beeftink 2-0;
Steenbreker - Zoerink 0-2 ; Bargeman - Oltvoort 2 -
0; Berends - Schipper l - l; Van Oei - Berends 2-0;
Bargeman - Beeftink 2 -0 ; Bargeman - Schipper 0-
2; Postma - Beeftink 2 -0 ; Postma - Berends 2-0 .

DAMKAMPIOENSCHAPPEN

Bij d~ fldsnirrintendpmkampioenschappen van Gelder-
lon^ VipVi^iM^n de afgevaardigden van de Vordense

i DCV df volgende resultaten:
Vord»n - Masselink Vorden 1 - 1: Van Some-

'•"n Wame' - Reuver Vorden 2-0 ; Vnn Drumpt Doe-
'inr'iem — Harmsma Vorden 2 — 0.
Ri j dp ietigd won Wassink Vorden van Van Drumpt
Doetinchem.

Maandagmiddag: bibliotheek van 14- 17.30 uur
Maandagavond: repetitie Vordens Mannenkoor
in het Jeugdcentrum.
Maandagavond: badmintonklub in het Jeugdcen-
trum.
Dinsdagmiddag: oefenen kindercantorij
Dinsdagavond: bridgeklub in hotel Bakker.
Dinsdagavond: training volleybalvereniging Dash
in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand: klachtenavond N W
Donderdagavond: knip- en naailessen en verdere
inlichtingen in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: badmintonklub in het gym-
nastieklokaal.
Donderdagavond: training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal Smit.
Donderdagavond: zangrepetitie chr. gem. zang-
vereniging Excelsior in het Jeugdcentrum.
Vrijdagmorgen: weekmarkt op het marktplein.
Vrijdagavond: dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond: gevorderden Nutsmelodicaklub.
Vrijdagavond: CJV-klubavond in het Jeudcen-
trum.
Zaterdagmorgen: beginnelingen blokflnit; ge-
vorderden blokfluit; beginnelingen melodica.
Zaterdagmorgen: trimmen bij de picknickplaats
in de Wildenborch.
Zaterdagmiddag: padvinderij bij het troephuis,
verkenners en welpen.

4 jan. Nieuw jaarsbal Jong Gelre in zaal Smit
11 jan. Installatiebal karnavalsvereniging

De Deurdreajers in zaal Schoenaker
14 jan. Bejaardensoos Kranenburg
25 jan. Feestavond voetbalvereniging Vorden
25 ian. Kontaktavond Vordens Mannenkoor
25 jan. Feestavond KPO

8 fbr. Grote karnavalsoptocht karnavalsvereni-
ging De Deurdreajers door Vorden

8 fbr. Karnavalsbal voor geh./verl. karnavals-
ver. De Deurdreajers in zaal Schoenaker

9 fbr. Karnavalsoptocht te Kranenburg en kin-
derkarnaval inde grote tent van de karna-
valsvereniging De Deurdreajers

9 fbr. Showavond karnavalsver. De Deurdrea-
jers m.m.v. De Hooiplukkers in zaal
Schoenaker

10 fbr. Groot karnavalsbal van De Deurdreajers
in de grote karnavalstent te Kranenburg

11 fbr. Groot karnavalsbal van De Deurdreajers
in de karnavalstent te Kranenburg

11 fbr. Bejaardensoos Kranenburg
11 mrt. Bejaardensoos Kranenburg
8 apr. Bejaardensoos Kranenburg

juli '75 Pretty markt

De besturen van de verenigingen worden verzocht
hun aktiviteiten aan ons door te geven, dan kun-
nen deze in deze rubriek worden geplaatst.

De Commissaris der Koningin in de

provincie Gelderland en Mevrouw

Geertsema zijn voornemens ter gele-

genheid van de jaarwisseling een ont-

vangst te houden op donderdag 2 ja-

nuari 1975 van 17.15 tot 19.00 uur in

het Huis der Provincie te Arnhem.

Gevraagd voor z.s.m.

in onze slagerij:

VROUWELIJKE
BEDIENDE
Wij bieden hoog loon,
gratis werkkleding.

Aanmelden telefonisch of
mondeling aan de zaak.

ALBERS
Supermarkt

A&O

Vorden - Nieuwstad 5 - Tel. 1232

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphemeweg - Vorden - Telefoon 05752-1514



V U U R W E
in alle soorten

iele <gld.>

WAPEN- EN SPORTHANDEL >tars

iFour

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 1272

WONINGBOUWVERENIGING

„THUIS BEST"
Hiermede brengen wij onder de aan-
dacht van belanghebbenden dat de
woningkommissie

GEEN ZITTING

voor woningzoekenden zal houden
op maandag 6 januari a.s.

Het bestuur.

Met spoed gevraagd:

VLOT EN VRIENDELIJK
MEISJE
dat ons wil helpen in onze
huishouding en met de
kinderen.

Goed loon,

5-daagse werkweek

interieurverzorging

wim polman b.v,
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

NUTSDEPARTEMENT
VORDEN
Voor de volgende kursussen kunnen zich nog
enkele deelnemers aanmelden:

Film en Fotografie
leden ƒ 30, - ; niet-leden ƒ 40, -
Doe 't zelf (timmeren)
leden ƒ 49, - ; niet-leden ƒ 65, -
Doe 't zelf (metselen)
leden ƒ 49, - ; niet-leden ƒ 65, -
Pech onderweg - ANWB
leden ƒ 45, - ; niet-leden ƒ 60, -

Kursusgeld overmaken op rekening:
92.31.23.334 Nutsspaarbank, Vorden.
Postgiro: 94 92 14.
Inlichtingen: telefoon 1988

't Nut wenst u allen een voorspoedig
en kreafief 1975

STOFZUIGEN
NU TIJDELIJK VOORDEEL ! !

MODERNE STOFZUIGER
(van bekend merk)

Prijzen 337,- nu f 280,-

Prijzen 290,- nu f240,-

Prijzen 257,- nu f 215,-

Er is ook al een stofzuiger
voor slechts f 159,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

4 bars
vol

gezellig-
heid

Weekendaonb/ed/ng

Ten Cate
jongensslips en
singlets

3 stuks voor

f 10.-
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J

opleuering
altijd

op tijd!

BOUWBEDRIJF
A JEN BRIIMKE S

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

UITZOEKEN ! ! !

GRAMMOFOj
PLATEN

1. Tien jaar The Cats
dubbel LP ̂ .. 29,-

2. Elvis forevJBjbbel LP 25, -
3. George Baker^election

dubbel LP 19,90
4. „Arcade" twintig

Top Speed Hits 17,50
5. André Moss, Rosita ... 15,-
6. „Story" de wereld van

John Woodhouse 14,95
7. „Story" de beste van

Wim Sonneveld 14,95
8. Kinderlangspeelplaten

vanaf 7,90
9. Kerstliederen en muziek

vanaf 7,95
10. Romantiek in Klassiek

dubbel LP eenentwintig
beroemde melodieën ... 29,-

En dit zijn nog maar een
paar van de

„stereo" langspeelplaten
die u bij ons kunt uitzoeken!

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

•̂•̂ ••i
Hebt u al

NIEUWJAARS-
KAARTEN
VERZONDEN?
Onze sortering biedt
een grote keuze !

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Welk meisje of jonge
vrouw wil ons 5 weken ko-
men helpen in de huishou-
ding van 's-morgens 8 uur
tot 's-middags 14 uur in de
periode van 26 januari tot
l maart a.s.
Wim Polman, Dorpsstraat
22, Vorden, tel. 1314

Hierbij wens ik al mijn
kliëntèle, vrienden en
kennissen een voorspoedig
1975.
Mevr. Stoffels,
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Maandag 6 januari begint
de verkoop weer van de
STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's-morgenskussen 9 - 13.30
uur. Indien dit onmogelijk
is, dan 's-avonds tussen
5-7 uur.
M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Te koop: spruitkool voor
veevoer. H. J. Graaskamp,
Ruurloseweg 46, Vorden

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Zolang de voorraad strekt, bij iedere liter citroen en kalender kado

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

GEMEENTE VORDEN
Wegafsluiting

Het gemeentebestuur van Vorden brengt ter
openbare kennis, dat een gedeelte van Het Hoge
tussen de Berend van Hackfortweg en de Rond-
weg, voor doorgaand verkeer zal worden afge-
sloten tussen 2 januari en 23 januari 1975 of
zoveel langer of korter als in verband met werk-
zaamheden noodzakelijk is.
Vorden, december 1974

Profiteer nog van onze

OPENINGS-
AANBIEDINGEN
zeer voordalig

WONINGINRICHTING
MANUFAQTUREN

HELMINK
.VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

administratiekantoor

HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden
05752-1403

• verzekeringen
• boekhoudingen
• automatische gegevens verwerking
• belastingzaken
• bedrijfsadviezen

WIJ WENSEN ALLEN EEN
GELUKKIG 1975

Zie ook onze

FEESTTAPIJT-
AANBIEDING
kwaliteit en extra voordelig

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voor uw aufori/fessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

YORDEN

J. H. Hllferink, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook bij:

G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Trailer, tel. 1256

Jong Gelre
AFDELING VORDEN

A.s. zaterdag 4 januari

NIEUWJAARSBAL
muziek: „Cannon Ball"

in zaal Smit, aanvang 2ü uur

oliebollen, appelbollen, appelbeig-
nets, appelflappen, appelpunten,
appelcarrees, appeltaart, saucijzen,
kaassoesjes, pasteitjes, enz. naar

BANKETBAKKERIJ

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

Wij wensen eenieder, ook namens
ons personeel, een voorspoedig 1975



VUURWE
in alle soorten

IISSIIM
\gid>

1-1461

WAPEN- EN SPORTHANDEL >tars

iFour

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 1272

Hiermede brengen wij onder de aan-
dacht van belanghebbenden dat de
woningkommissie

GEEN ZITTING

voor woningzoekenden zal houden
op maandag 6 januari a.s.

Het bestuur.

Met spoed gevraagd:

VLOT EN VRIENDELIJK
MEISJE
dat ons wil helpen in onze
huishouding en met de
kinderen.

Goed loon,

5-daagse werkweek

interieurverzorging

wim polman b.v,
vorden, dorpsstraat 22, tel. 05752-1314

NUTSDEPARTEMENT
VORDEN
Voor de volgende kursussen kunnen zich nog
enkele deelnemers aanmelden:

Film en Fotografie
leden ƒ 30, - ; niet-leden ƒ 40, -
Doe 't zelf (timmeren)
leden ƒ 49, - ; niet-leden ƒ 65, -
Doe 't zelf (metselen)
leden ƒ 49, - ; niet-leden ƒ 65, -
Pech onderweg - ANWB
leden ƒ 45, - ; niet-leden ƒ 60, -

Kursusgeld overmaken op rekening:
92.31.23.334 Nutsspaarbank, Vorden.
Postgiro: 94 92 14.
Inlichtingen: telefoon 1988

't Nut wenst u allen een voorspoedig
en kreafief 1975

STOFZUIGEN
NU TIJDELIJK VOORDEEL ! !

MODERNE STOFZUIGER
(van bekend merk)

Prijzen 337,- nu f 280,-

Prijzen 290,- nu f 240,-

Prijzen 257,- nu f 215,-

Er is ook al een stofzuiger
voor slechts f 159,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Weekendaanbiedffig

Ten Cate
jongensslips en
singlets

3 stuks voor

f 10-
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

oplBuering
altijd
op tijd!

BOUWBEDRIJF
ATEN BRINKE S

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

UITZOEKEN ! ! !

GRAMMOFOj
PLATEN

1. Tien jaar The Cats
dubbel LP A... 29,-

2. Elvis foreveW&Dbel LP 25, -
3. George Baker^election

dubbel LP 19,90
4. „Arcade" twintig

Top Speed Hits 17,50
5. André Moss, Rosita ... 15,-
6. „Story" de wereld van

John Woodhouse 14,95
7. „Story" de beste van

Wim Sonneveld 14,95
8. Kinderlangspeelplaten

vanaf 7,90
9. Kerstliederen en muziek

vanaf 7,95
10. Romantiek in Klassiek

dubbel LP eenentwintig
beroemde melodieën ... 29,-

En dit zijn nog maar een
paar van de

„stereo" langspeelplaten
die u bij ons kunt uitzoeken!

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

i^^^MHH
Hebt u al

NIEUWJAARS-
KAARTEN
VERZONDEN?
Onze sortering biedt
een grote keuze !

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Welk meisje of jonge
vrouw wil ons 5 weken ko-
men helpen in de huishou-
ding van 's-morgens 8 uur
tot 's-middags 14 uur in de
periode van 26 januari tot
l maart a.s.
Wim Polman, Dorpsstraat
22, Vorden, tel. 1314

Hierbij wens ik al mijn
kliëntèle, vrienden en
kennissen een voorspoedig
1975.
Mevr. Stoffels,
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Maandag 6 januari begint
de verkoop weer van de
STAATSLOTEN
Afhalen UITSLUITEND
's-morgens4ussen 9 - 13.30
uur. Indien dit onmogelijk
is, dan 's-avonds tussen
5-7 uur.
M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

Te koop: spruitkool voor
veevoer. H. J. Graaskamp,
Ruurloseweg 46, Vorden

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obbink & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Zolang de voorraad strekt, bij iedere liter citroen en kalender kado

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 - 1295

•

GEMEENTE VORDEN
Wegafsluiting

Het gemeentebestuur van Vorden brengt ter
openbare kennis, dat een gedeelte van Het Hoge
tussen de Berend van Hackfortweg en de Rond-
weg, voor doorgaand verkeer zal worden afge-
sloten tussen 2 januari en 23 januari 1975 of
zoveel langer of korter als in verband met werk-
zaamheden noodzakelijk is.
Vorden, december 1974

Profiteer nog van onze

GPENINGS-
«ANBIEDINGEN
zeer voordelig

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
.VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Uw vakmarrblqemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden
05752-1403

• verzekeringen
• boekhoudingen
• automatische gegevens verwerking
• belastingzaken
• bedrijfsadviezen

WIJ WENSEN ALLEN EEN
GELUKKIG 1975

Zie ook onze

FEESTTAPIJT-
AANBIEDING
kwaliteit en extra voordelig

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMiNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voor uw eruforï/'/essen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook brj:

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

Jong Gelre
AFDELING VORDEN

A.s. zaterdag 4 januari

NIEUWJAARSBAL
muziek: „Cannon Ball"

in zaal Smit, aanvang 20 uur

VOOR UW

oliebollen, appelbollen, appelbeig-
nets, appelflappen, appelpunten,
appelcarrees, appeltaart, saucijzen,
kaassoesjes, pasteitjes, enz. naar

BANKETBAKKERIJ

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

Wij wensen eenieder, ook namens
ons personeel, een voorspoedig 1975



ARAL Servicestation Vorden
Seesink - Zutphenseweg 22

wenst allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

H. J. Berends
Landbouwwerktuigen en Stalinrichting . Linde

wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

WrJ wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Sigarenmagazyn — IJssalon

D. Boersma
Dorpsstraat 6

GEACHTE KLANTEN

hartelijk dank voor de leveranties van
het afgelopen jaar.

Tevens wensen wrJ een ieder
VEEL GEZONDHEID EN EEN
GOED JAAR TOE

Fa BONGERS-UENK
Vorden

Naaimachinehandel en Dierenspeciaalzaak

FA B. A. BORGONJEN

Kerkstraat 13 - Vorden - Telefoon 1385

Wenst allen

een gelukkig nieuwlaar

Auto Boesveld
VORDEN

wenst al haar cliënten

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

FA H. J. BOSCH & ZN

Timmer- en aannemersbedrijf

wenst vrienden en haar clientèle

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Fruitteeltbedrijf Medler
H. Huitink - Vorden

wenst al zijn clientèle, vrienden en

kennissen een

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

CARNAVALS-
VERENIGING

DE DEUR-
DREAJERS
VORDEN-
KRANENBURG

Wenst leden en medewerkers

en alle carnavalsliefhebbers

een voorspoedig

en gelukkig nieuwjaar

wapen, en sporthandel, Zutphenseweg

Wij wensen al onze clientèle

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Café . Sujterij

„'t Wapen van 't Medler"
FA GEBR. EYKELKAMP - Telefoon 6684

A. J. LETTINK
Smederrj

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

Wtj wensen allen
veel heil en zegen

H. LUTH, Nieuwstad 4
Textiel . Konfeköe

Café LETTINK
wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Familie
W. PARDIJS

Wij wensen
allen een
gelukkig nieuwjaar

3. REINTJES
Alle verzekeringen

wenst clientèle en
vrienden een
gelukkig nieuwjaar

WIJ wensen u een
gelukkig nieuwjaar

FAAL O. REMMERS

J. SLAGER
Burg. Galléestraat

wenst clientèle,
vrienden en bekenden
een voorspoedig
nieuwjaar

FAM. SCHURINK
Burg. Galléestr. 40, Vorden

wenst al haar
kliëntele en kennissen een
VOORSPOEDIG 1974

Wij wensen onze ge-
achte clientèle, vrien-
den en kennissen een
alleszins
gelukkig nieuwjaar

SMIT
Zutphenseweg
Vorden

A BRANDENBARG & ZN
vee- en varkenshandel

wenst zijn clientèle
een voorspoedig
nieuwjaar

Noodslachtingen tel. 05750-
9713 b.g.g. 05752-1270

Wij wensen al onze
clientèle en kennissen
een
gelukkig nieuwjaar

Schoenmakery VISSER
H.K. van Gelreweg 4
Vorden

Slagerij
B. G. VLOGMAN
v/h Kieskamp

wenst allen
gelukkig nieuwjaar

Varkens- en paardenhande"
G. H. VOSKAMP

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig 1975 toe

Drogisterij Parfumerie
Schoonheidssalon
'De O/de MeuJ/e'
J. M. v. d. Wal & Zn
Gediplomeerd drogist

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Wij wensen alle
clientèle, vrienden en
kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar

FAM. WEUSTENENK
en personeel
schildersbedrijf 't Hoge 31
Vorden

J. H. WILTINK
wenst clientèle en
bekenden een
voorspoedig en
gezegend nieuwjaar

DINY WOLSING
Algehele voetbehandeling

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

Loon- en grondverzetbedryf
A. BEEFTINK
en medewerkers
Joostinkweg 12, Vorden

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

FA G. J. BARINK
Rijwielhandel

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

FA G. BARGEMAN & ZN
wenst allen een
gelukkig en voor
spoedig nieuwjaar

FAM. BEERNING
wenst alle clientèle
en bekenden
gelukkig nieuwjaar

Schildersbedrijf - verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden

wij wensen clientèle,
vrienden en bekenden
een gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

EL J. BOSMAN
Loonbedrijf - Larenseweg

wenst allen een
gelukkig nieuwjaar

GARAGE

Drikus Groot Jebbink
EN MEDEWERKERS

wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Autorijschool

DE EENDRACHT
Wenst allen

een geslaagd nieuwjaar

WIJ WENSEN U ALLEN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

B.V. Machinefabriek G. ten Have

Industrieweg - Vorden

Het bestuur van de buurtvereniging

Kranenburgs Belang

wenst u allen een

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

EEN HEEL JAAR LANG

DE ALLERBESTE WENSEN

VOOR ALLE MENSEN

Door Frans: u weet wel

Frans Kruip

Vee. en Varkenshandel

MEENINK
Zutphenseweg 84 .Vorden - Telefoon 3573

wenst vrienden, bekenden en kliëntele

een voorspoedig n/'euw/cn

Garage Kuypers
EN PERSONEEL

wenst allen
EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

B. Lammers
Meubel en lederwaren

Boekhoudbureau

Klein Lebbink
B. J. MAALDERINK - R. J. THOMASSEN

wenst allen een

GELUKKIG NIEUWJAAR

Schildersbedrijf

J. M. Uiterweerd en personeel

wenst allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Fa Koerselman

wenst allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Café Uenk

wenst allen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR

Wij wensen allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

G. Weulen Kranenbarg
en medewerkers

Hartelijk dank voor de
goede wensen, ontvangen
voor Kerst en bij de jaar-
wisseling.
Ook u wensen wij een
gezegend Nieuwjaar toe.
Ds. en mevr. Krajenbrink

WfJ wensen onze
cliënten en kennissen
een voorspoedig
nieuwjaar

FA SUETERS
Kranenburg

Wtj wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

FOTO DOLPHIJN

J. J. DIJKERMAN
Bloemen - Planten
Groente - Frnit

wenst allen een
gelukkig en voor-
spoedig nieuwjaar

Wtj wensen allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Sigarenmagazrjn
'T CENTRUM
G. W. Etjerkamp

Gelukkig nieuwjaar
gewenst door

Doe-het-zelf,
Keuken- en tapytcentrum
Harmsen

FIRMA GOSSELINK
Transportbedrijf

wenst clientèle en
bekenden, een voor.
spoedig nieuwjaar

Sigarenmagazrjn
Boek- en kantoorboek-
handel
„JAN HASSINK"

wenst allen
voorspoedig
nieuwjaar

JANSEN
't Schoenenhuls . Pedlcure

wenst zijn clientèle
een zalig nieuwjaar

D. J. JANSEN'S B.V.
Vee en Vlees
en medewerkers

wensen allen een
gelukkig nieuwjaar

Hovenlersbedrrjf
Fa Gebr. KETTELERIJ
en medewerkers

wenst allen een
voorspoedig en
gelukkig nieuwjaar

KEUNE
wenst alle clientèle,
vrienden en bekenden
een gelukkig
nieuwjaar

Wtj wensen onze
clientèle een
gelukkig nieuwjaar

GARAGE KTJRZ
Industrieweg 7
Burg. Galléestraat 48

SLAGERIJ M. KRIJT
wenst allen een
voorspoedig
nieuwjaar

Wij wensen allen een
zalig nieuwjaar

B. F. LEBBINK
Eikenlaan 27

Wij wensen u een
voorspoedig 1975

Poeliersbedryf
W. ROSSEL

ALG. BOND .MERCURIUS'
afdeling Vorden

wenst zijm leden en
huisgenoten een
gelukkig nieuwjaar

Wais- en textielverzorging
SIEBELINK Vorden

wenst u allen een
schoon 1975

Loonbedrijf
H. J. GROOT ENZERINK

wenst al zijn klanten
en bekenden een
voorspoedig 1975

Benzinestation
„'T MEDLER"
A. J. Eykelkamp

wenst allen een
gelukkig en

voorspoedig nieuwjaar

VAMOR RIJSCHOOL
G. Bultman

wenst allen een
geslaagd nieuwjaar

Wrj wensen allen een
goed en voorspoedig
nieuwjaar

Boekhandel
HIETBRINK

Rijwielhandel
SLOTBOOM
Kieftendorp 11 Hengelo G

wenst bekenden en
kliënten een
voorspoedig 1975

Diny van der Wal
schoonheidsspecialiste

wenst al haar kliëntele
een
VOORSPOEDIG 1975

Veilig Verkeer Vorden

wenst u voor 1975:

VOETBALVERENIGING

„Vorden"

wenst leden, donateurs en
toto-deelnemers

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

SCHILDERSBEDRIJF

VAN DER WAL B.V.
Het Hoge - Vorden

Wij wensen allen

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Bakkery en levensmiddelenbedryf

Oplaat
WILDENBORCH

wenst allen een
GELUKKIG EN VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

Het bestuur der sportvereniging

„Ratte"
wenst leden, donateurs, begunstigers,
en poolleden

EEN BIJZONDER VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR

WIJ WENSEN
ALLEN
EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR

Automobiel-, garage- en rijwielbedrijf

TRAGTER en personeel

Bestuur en leden van de

TTV VORDEN

wensen alle donateurs en begunstigers

EEN VOORSPOEDIG 1975

*Mtj|̂ | mn mnitmmnm m inoov
/chooldermon

WIJ WENSEN ALLEN EEN

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

H. J. RUITERKAMP B.V.
AANNEMERSBEDRIJF - Lindeseweg 22

wenst vrienden en bekenden In alle
opzichten een

VOORSPOEDIG en GELUKKIG 1975

BOUWBEDRIJF

RONDEEL
EN MEDEWERKERS
Ruurloseweg - Vorden - Telefoon 05752-1479

wenst u allen

een voorspoedig 1975

Het bestuur van de

Muziekvereniging Concordia

wenst u allen
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Wij wensen u een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Administratiekantoor

VORDEN B.V.
v/h boekhoudburo J. W. M. Gerritsen
Beatrixlaan 18 - Vorden - Telefoon 05752-1485


