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NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Pon betaald / Port paye kantoor Vorden

^Kerkdiensten

ZONDAG 11 OKTOBER

Hervormde kerk
8.30 uur ds. J. H. Jansen (iH. Avondmaal)

10.00 uur ds. J. H. Jansen (H. Avondmaal)
Lied van de week Psalm 116 vers l

Kapel Wildenborch

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink
Tekstgedeelte: Openbaring 3 : 1-8, de brief aan
Sardes

Gereformeerde kerk
9.30 uur ds. J. B. v. d. Sijs te Warnsveld

19.00 uur ds. J. B. v. d. Sijs te Warnsveld

R.K. kerk dorp
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis) 's zaterdagsavonds 19.00 uur H. Mis

R.K. kerk Kranenburg
Ie H. Mis om 8 uur; 2e H. Mis om 10.00 uur
(Hoogmis). In de week elke dag om 8.00 uur H.
Mis. 's Zaterdagsavonds om 19.00 uur H. Mis

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alleen spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10 tot zondagavond 11 uur
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
S.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk
tussen half tien en tien uur 's morgens.

WEEKENDDIENST WIJKVERPLEEGSTER
Van zaterdagavond tot maandagavond zuster
Van der Schoot, telefoon (05752) H87
Uitleenartikelen kunnen gehaald worden van maan-
dag t.m. vrijdag tussen l en 1.30 uur aan het
wijkgebouw.

WEEKEND- EN NACHTDIENST
DIERENARTS

van zaterdagmorgen 12 uur tot maandagmorgen
7.00 uur en de komende week van 's avonds 19.00
uur tot 's morgens 7.00 uur J. Wechgelaer, tele-
foon (05752) 1566

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK
WERKSTER

Mejuffrouw M. Kersten, van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 en donderdagmiddag
van 14.00-15.00 uur. Tel. 05752-1772.
Het Elshof 7, Vorden (plan Boonk)

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00
uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feest-
dagen 's avonds en 's nachts kan men aan de apo-
theekdeur bellen met spoedrecepten.

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

Mejuffrouw H. M. Lenselink van maandag tot en
met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur te Hengelo Gld
Bekveld D 16, telefoon 05753-1216.
Donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden,
Het Elshof 7, telefoon 05752-1772

BEGRAFENISDIENST
De heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, te-
lefoon 05752-1346

BRAND MELDEN
De melding van brand kan geschieden onder no.
(05752) 1541, ook buiten kantooruren. Bij geen
gehoor kan het politiebureau, telefoon 1230 06 de
families Eijerkamp, telefoon 1386 en Klein Hek-
kelder (boekhandel Hassink), telefoon 1332 ge-
beld worden

Geboren: Laurentius Johannes Arnoldus, zoon van
B. A. A. Helmink en H. B. G. Gerritsen.
Ondertrouwd: Geen.
Gehuwd: H. J. A. Mombarg en M. C. Haverkamp;
P. J. Gudde en A. J. G. Koers; C. Klein Nenger-
man en B Bouwhuis; H. J. During en G. Buis.
Overleden: Johanna Klanderman, 63 jaar, echtge-
note van J. L. Welsink.

Geslaagd
O.nze plaatsgenoten de heren H. J. Oortgiesen en
W. H. Potman, slaagden aan de Chr. Pedago-
gische Akademie te Doetinchem voor het hoofd-
akte-examen.

oio p keuze

voor ket komend winterseizoen

SUKSESVOLLE
MODESHOW

FA VISSER
textiel

FA KRONEMAN-
JÖRISSEN

hoeden

FA JANSEN
schoenen

De modeshow van de firma Visser heeft veel be-
langstelling getrokken, heel wat Vordense dames
bekeken wat zij zich voor de komende winter zul-
len kopen. Er is volop k^fte in alle lengten. Maar
wanneer u deze koljektie^ebt gezien, aldus de la-
dy-speaker, zult u zich zeker gewonnen geven voor
de midi of misschien zelfs voor de maxi.

Er waren leuke midi-jurkjes om het leven in midi
mee te beginnen, eenvoi^a, gemakkelijke stoffen
(één jurk was bv. van tweed, had een bovenlijfje
van wol, een bolerootje van tweed maakte het kom-
pleet) en dat alles in de moderne kleur paars. Er
waren schattige maxi-japonnen, vooral om aan te
trekken op een avondje uit (alstublieft niet op de
fiets, vond de presentatrice) leuk, met een kapu-
c'hon en kleurig bedrukt.

Over bedrukt gesproken, de krokoprint komt erin,
jurken, jassen, schoenen, alles met een kroko-des-
sin. Mantels waren er volop, in alle soorten en
stijlen. Klassieke modellen (niet ouderwets, maar
altijd draagbaar) poncho's, 'nu ook voor de niet
meer zo heel jonge vrouw, midi-jassen, geruit of
effen.

Wat de kinderkleding betreft is de fa Visser aar-
dig voorzien en de herenkleding is ook niet mis.
De heer stond trouwens bijzonder in de belangstel-
ling, grote hilariteit toen hij in bontjassen verscheen
(die toch heus heel mooi waren).
De dames in body-stocking veroorzaakten ook eni-

ge opschudding, een body-stocking is een pak (van
hals tot en met kleine teen) dat helemaal nauw
aansluit. Het is niet d^pedoeling dat het als zelf-
standig kledingstuk g^P^gen wordt maar het valt
bijzonder goed te kombineren met een rok of over-
gooier.

De jump-suit, die er wel iets van weg heeft, kan
wel als kledingstuk op zich gedragen worden.
Bontjassen te kust en^^keur, ze zijn van synthe-
tisch materiaal, niet cBmr, maar ze lijken deson-
danks chique. Sommige hebben een opstaande
kraag (koetsierskraag, erg ,,in"). Het materiaal
kun je zo met een borstel en een afwasmiddel af-
nemen.

De romantiek werd niet vergeten: een lange rok
van velours met een antiek dessin (velours d'anti-
que) met een blouse in dezelfde kleur, een lief
werkje erin en met pofmouwen, oogste veel bijval.
De show was goed verzorgd, de firma Jansen
zorgde voor de schoenen (van hip tot heel chique,
schitterende kombinaties van tassen en schoenen).
Wij achten het echter wenselijk dat de mannequins
op een verhoogd podium showen, dan kan het pu-
bliek ook beter de accessoires zien.

De firma Kroneman-Jörissen nam de hoeden voor
zijn rekening (zeer grote verscheidenheid) en de
firma Kettelarij bracht een hip aandeel door met
vooral paarse bloemen de zaal op te sieren.
Al met al een zeer geslaagde avond.

AKTIE PAKSU
De werkgroep van deze aktie wil bij deze allen
hartelijk danken voor de wijze waarop zij mee-
werkten aan het slagen van de aktie PAKSU.
De topdag, zaterdag jl., is een groot sukses ge-
worden. „Een zeer goed bezochte bazar" konsta-
teerden we na afloop. De totale opbrengst van
alle aktiviteiten kunnen we u helaas nog niet be-
richten. Er moeten nl. nog diverse rekeningen bin-
nenkomen. Wel valt te vermelden, dat de kollekte
gehouden in de vier kerken, een totaalsom opge-
bracht heeft van f 706,80. De statiegeldaktie le-
verde een bedrag van f 698,01 op. Geweldig. In-
klusief het geld van het orgelconcert - f 66,50 -
wordt het totaal va.n deze 3 aktiviteiten f 1471,31.
Volgende week hoort u ,,de financiële rest".

Op de bazar hebt u een hoeveelheid dropjes kun-
nen raden. Het waren er 254. Gerdien Ringlever,
Zutphenseweg 85, gaf 253 op en is zodoende de
gelukkige winnares geworden. De naam van de
pop was Petra. Twee personen hadden deze naam
opgegeven. Door loting is de pop toegewezen aan
Thea Visser, De Bongerd 36. De winnaressen
kunnen hun prijs afhalen bij A. de Vries, B. van
Hackfortweg 18.

Op de bazar werden de prijzen uitgereikt aan de
maaksters van de drie beste tekeningen, de eerste
prijs - fototoestel - was voor Anneke Kaemingk
van de Julianaschool Wildenborch; de tweede prijs
- schilderset - kwam in het bezit van Willy Heu-
velink leerlinge van de openbare lagere school dorp;
Jopie Jeeninga, leerlinge van de huishoudschool
won de derde prijs een handwerkset. Alle winna-
ressen van harte gefeliciteerd.
In Contact van volgende week komt het laatste
nieuws van PAKSU.

De werkgroep.

Verhond Voor Veilig Verkeer
De plaatselijke afdeling van het Verbond voor Vei-
lig Verkeer heeft ook dit jaar de plaatselijke gara-
gehouders bereid gevonden voor een gratis kontro-
le van verlichting, banden enz. van motorvoertui-
gen. In de afgelopen jaren werden er plm. 200 au-
to's per verlichtingskontroleweek gekeurd.
Wie nu 's avonds opmerkzaam het verkeer gade-
slaat, komt tot de ontdekking dat er schrikbarend
veel slecht gestelde lampen het overige verkeer
hinderen.
Het bestuur van de plaatselijke afdeling hoopt dat
dit jaar nu eens extra veel automobilisten de moeite
zullen nemen hun verlichting in de wettelijk vereis-
te staat te laten brengen, dit temeer daar het nu
gratis kan geschieden.
Een overzicht van de mogelijkheden hiertoe vindt
u in een advertentie elders in dit blad.

100 jaar Roode Kruis Zutphen
Zaterdag 10 oktober herdenkt Zutphen op waar-
dige wijze het 100-jarig bestaan van de afdeling
Zutphen van het Nederlandsche Roode Kruis.
Daar de afdeling Vorden te klein is voor een mo-
biele colonne, is Vorden een onderafdeling van
Zutphen. Met grote dankbaarheid konstateren we
dat Vorden zowel wat de jaarlijkse kollekte als het
aantal donors, een zeer goed f iguur slaat. Vandaar
dan ook dat de drumband van het Roode Kruis
op zaterdag 10 oktober a.s. van 12-12.30 uur een
korte muzikale rondgang maakt door het dorp,
gevolgd door een korte oefening van een mobiele
eenheid van het Roode Kruis op het marktplein
van 12.30-13.00 uur.

Hospitaalschip „Henry Dunant
Er zal wel geen Nederlander zijn, die nog nooit het Roode Kruis-
schip !Henry Dunant, het schip met een lach en een traan (van
onuitsprekelijk geluk) heeft zien varen. Het vaart 35 weken per
jaar, met steeds wisselend 75 patiënten aan boord, kris-kras door
ons land. Ontroerend de aankomst op de kade te zien, zielsgelukkig
met een bos bloemen in de hand, verlaten de gehandikapten op
krukken, in een rolstoel of in de arm van een verpleegster de boot.
Ze hebben een vakantie gehad, om nooit te vergeten.

Verouderd
De Henry Dunant is wat uitrusting en inrichting betreft in de tien
jaren trouwe dienst begrijpelijkerwijze verouderd. De medische in-
zichten van de moderne tijd vragen meer ruimte tussen de bedden
omdat de zieken mobieler worden. De deuropeningen zijn te smal
en de drempels een schier onoverkomelijke hindernis voor patiënten
in rolstoelen. Een volledig geoutilleerde operatiezaal is gewenst.
Verbouwen van het schip? Onbegonnen werk. Er moet ccn geheel
nieuwe Henry Dunant worden gebouwd. Daar is vijf miljoen gulden
voor nodig.

dag 14 oktober, in verband met de invallende duisternis, een huis-
aan-huis-kollektc wordt gehouden, dan is onze konklusie.
De vijf miljoen voor het ,,Schip Ahoy" de naam voor het nieuwe
hospitaalschip, moet er komen en komt er.

Zie verder de advertentie in dit blad.

Niet gering
Geen gering bedrag. Is het mogelijk in twee weken t i jd het beno-
digde bedrag van vijf miljoen gulden bijeen te brengen?
Als we bedenken, dat de KNVB voor honderd procent zijn mede-
werking heeft toegezegd, als we ons realiseren, dat elk jaar tiental-
len dokters en verpleegsters één of twee weken van hun vakantie
afstaan en daardoor de overtuiging hebben dat zo'n vakantie een
onbegrijpelijke levenswaarde voor de zieken heef t , als u van 4 tot
en met 14 oktober kijkt en luistert naar de televisie en de radio en
leest in de pers, als we even stilstaan bij het vurig verlangen van
de honderden chronische zieken en gehandikapten, als we bovenal
niet vergeten, dat er zaterdagmiddag 10 oktober dus niet woens-

Zo'n bootje is natuurlijk veel te klein, dus
moet er wel iets meer gebeuren !



Ibers
SUPERMARKT

3/4 LITERPOT

*
*
*

augurken zz.
NU VOOR

PRESENTEERT
IOS

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

KLAPSTUK met klein beentje
500 gram

ONS BEKENDE
SOEPPAKKET

RUNDERLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

nu 218

500 gram

500 gram

Laat onze chef-slager uw diepvries vullen

BOTERHAMWORST

HAMWORST

BOERENMETWORST

LEVER

Uit onze eigen worstmakerij

GROVE OF FIJNE GELDERSE
ROOKWORST

150 gram 58

150 gram 89

150 gram 89

100 gram 79

Profiteer hiervan!
LITERBLIK

Peren op zware siroop
VOOR SLECHTS

Zak vol

ENGELS

DROP
f\Ogeen 98 maar

85

Pak a 8 stuks

PENNY-

WAFELS

geen 89 maar

69

P.C.D.

ROODMERK
KOFFIE

500 gram
normaal 398

nu

359

Doos a 12 fles.

CLASSE
ROYAL BIER

deze week

voor

575

Green Spot

LIMONADE
zonder prik

per fles van

82 voor

75

Herschi

VRUCHTEN-
LIMONADE

2 flessen voor

89

UNOX

Erwtensoep
BLIKJES VAN 224 VOOR 189

3/4 literpot

ZILVER-

UITJES

deze week

voor

89

Literblik

ANANAS

profiteer nu

slechts

119

Heerlijke

CHOCO-

LA AD J ES

150 gram

voor

98

Groot pak

a 400 gram

GUSTARD

nu weer

59

Heerlijke

CAKE-

KOEK

van 99 voor

85

Heerl. koekje

STENGELS

nu per pak

slechts

85

BIJ UW ERWTENSOEP

Unox rookworst 14-S
250 GRAM NORMAAL 1,66 NU ECHTER ™ • ̂ Î F

Enkhuizer

JODEN-

KOEKEN

nu per pak

89

Groot pak

BROSSY

SPECULAAS

400 gram

89

Grote plak

GEVULD

SPECULAAS

voor

79

3/4 literpot

APPELMOES

2 potten

voor

89

Div. smaken

Geurts

HUISHOUD-

JAM 1

van 119 voor

99

2 blikjes

SOEP-
BALLETJES

geen 148

maar

125

(#\O4nt& en puat
HEERLIJKE SINAASAPPELEN 4OQ

10 voor i\J57

FIJNE HANDPEREN QQ
2 kg 057

Cox O range 4 f\ C
FIJNE HANDAPPEL t 'A kg l\J*J

STOOFPREI (RQ
per kg O 57

PANKLARE HUTSPOT AR
500 gram ^^J

GEKOOKTE BIETJES OQ
500 gram O 57

Groente- en vleesreklame geldig t/m
zaterdag

6x10 PAPIEREN QJT
ZAKDOEKJES voor OO

ARDITA DAMESVERBAND 81 ^Q
elk 2e pak

WIENERWORST 4Or%

LITERFLES
van Hunink blikje voor

Frambozen-bessenwijn met jonge jenever f 3,95

Hierbij gratis
een fles jus d'orange

VRUCHTENWIJN met abrikozen
brandewijn per fles

KOMKOMMERSCHIJVEN
grote pot 2 potten

Literflacon SHAMPOO
geen 169 maar

LYDIA HAARLAK
grote bus voor slechts

89
149
195



Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter
gelegenheid van ons hu-
welijk ontvangen, betui-
gen wij onze hartelijke
dank.

Wim Regelink
Reina Regelink-

Bargeman
Vierakker, oktober 1970
Koekoekstraat 7

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter
gelegenheid van ons hu-
welijk ontvangen, betui-
gen wij onze hartelijke
dank.

Gerrit van Zeeburg
Anke van Zeeburg-

janssen
Vorden, oktober 1970
Raadhuisstraat 8

Allen die de 28e septem-
ber op welke wijze dan
ook tot een fijne dag heb-
ben gemaakt, nog heel
hartelijk dank hiervoor.

Fam. Berenpas-Koning
Vorden, oktober 1970
Mosselseweg 8

Voor de vele blijken van
medeleven tijdens de
ziekte en het overlijden
van onze vader, behuwd-
en grootvader

REINT FOKKINK
betuigen wij onze
oprechte dank.

Fam. B. H. Fokkink
Vorden, oktober 1970
\Viersserbroekweg 8

Wil diegene die een ad-
vertentie geplaatst heeft
in Contact no. 24 betref-
fende te huur gevraagd
winkelruimte, zich in ver-
binding stellen met ons
kantoor, Nieuwstad 12
Vorden, telefoon 1404

Te koop: Prima Calmix
oliekachel. G. W. Eijer-
kamp, Zutphenseweg 2,
Vorden, telefoon 1386

VOORAL UW

ieeeie&!OiOiomoiCKK^^

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

Te koop: Ectaardappelen
Surprise en Pimpernel.
Oortgiesen, Ruurlose-
weg 113

Speciale aanbieding:
2 Gazclle dames-
brommers met voor-
ver ing van 521,—
NU 469.—.
l Flyte damesbrom-
mer, voor- en ach-
tcrvering van 569,—
NU VOOR 499,—.
l DKW bromfiets,
bouwjaar 1969, als
nietnv en weinig ge-
bruikt 650,—.

RIJWIELBEDRIJF
TRAGTER
Telefoon 1256

Bej. dame zoekt i.h. dorp
Vorden ruime zit-slaapk.
met voll. pension.
Br. met prijsopg. onder
no. 26-1 a.h.b.v.d. blad

Gevraagd: Een oppas
voor a.s. vrijdag van 18-
plm. 24.00 uur. R. G.
Vitters, Het Kerspel 7,
telefoon 1958 Vorden

Te koop: Andijvie voor
de inmaak. H. G. Breu-
ker Het Enzerinck, Vor-
den

Wegens verhuizing te
koop: 4 cethoekstoclcn
plus tafel en tafelkleed;
dressoir; thcemeubcl;
wasmachine (Edi) met
wringer; staande sche-
merlamp; l boekcnschap;
zwarte kolenhaard (voor
groot vertrek); oliekachcl
(Pelgrim Bambino) plus
leidingen en tank; drie
ligstoelen met binncnve-
ringkusscns en een twee-
persoons spiraal.
Te bevragen Smidsstraat
7, Vorden

|| A ALT J E EGGINK

l JOHAN HENDRIKSEN n
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hebban de eer, mede namens wederzijd-
se ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D.V. zal plaatsvinden op vrijdag
9 oktober a.s. om 13.30 uur in het ge-
meentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening door de weieer-
waarde heer ds. J. C. Krajenbrink om
14.00 uur in de Herv. kerk te Vorden.

• Hengelo Gld., Noordink E 64
II Vorden, Kostedeweg 5

oktober 1970

Toekomstig adres: Noordink E 64
Hengelo Gld.

Gelegenheid tot feliciteren na de kerk-
dienst tot 17.00 uur in hotel Langeler
te Hengelo Gld.

•-.ii wwaaa^^
Inplaats van kaarten

FRITS MEDDELER
en
RIET JANSSEN

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D.V. zal plaatsvinden op zaterdag
10 oktober om 11.00 uur ten gemeente-
huize te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. H. Jansen.

Doetinchem, Keppelseweg 202
Vorden, Wilhelminalaan 18
oktober 1970

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant ,,'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.
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GERRIT HOLSBEEKE

Inplaats van kaarten

Op 10 oktober a.s. hopen onze lieve
ouders

A. LAUCKHART
en
R. LAUCKHART-KORNEGOOR

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat ze nog lang gespaard mogen blijven
is de wens van hun kinderen

Harry en Jenny
Jo en Marrie
Henny en Peter
en kleinkinderen

Vorden, oktober 1970
Het Hoge 49

Receptie van 15.00 tot 17.30 uur aan
huis.

ANNIE MAALDERINK
hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voor-
genomen huwelijk, waarvan de voltrek-
king D. V. zal plaatsvinden op woens-
dag 14 oktober a. s. om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.
Kerkelijke inzegening om 13.30 uur in
de Hervormde kerk te Wichmond door
de weieerwaarde heer ds. C. Fortgens.

Vorden, Enkweg 24
Vierakker, Vierakkersestraat 23
oktober 1970

Toekomstig adres: Raadhuisstraat 16,
Vorden

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in
café-rest. ,,'t Wapen van Vorden".
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Op maandag 12 oktober
met onze ouders>

>
E E. J. KETTELERI]
1 en
[ J. KETTELERI}- LUYMES
>

hun 25-jarig huwelijk te

!
>•
1 Vorden, oktober 1970
> Julianalaan 24

a. s. hopen wij

herdenken.

Bert en Gerrie
René

Receptie op :ntcrdag 17 oktober van
15.00 tot 16.30 uur in
,,'t Wapen van Vorden"

';
café-restaurant

(F. P. Smi t ) .
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WOENSDAG 14 OKTOBER
's middags vanaf 13.00 tot 17.30
uur ontvangen wij

eikels
10 cent per kilo.

REMMERS
Nieuwstad 46, Vorden

Geheel onverwacht werd uit ons midden weg.
genomen, mijn lieve vrouw, onze lieve zorg-
zame moeder en grootmoeder

JOHANNA KLANDERMAN
echtgenote van J. L. Welsink

op de leeftijd van 63 jaar.

J. L. Welsink
G. J. Welsink-Bosch
A. H. Bosch
Tonnie en Annie
J. T. Welsink
H. J. Knoops

Vorden, 5 oktober 1970
Almenseweg l

De teraardebestelling zal plaatshebben don-
derdag 8 oktober om 14.30 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

De vergadering van 14 oktober
a.s. is verzet 'naar

maandag 12 oktober
waar mevrouw Kruyff-Leys een
diskussie-avond zal leiden.

De dames van Jong Gelrc worden hierbij
ook uitgenodigd.

Donderdag, vrijdag
en zaterdag

500 gr. verse worst
500 gr. gehakt
500 gr. haaskarbonade
500 gr. ribkarbonade
500 gr. schouderkarb.
500 gr. doorregen vlees

275
500 gr. vet spek

200 gr. boterhamworst
200 gr. tongeworst
500 gr. zuurkool
250 gr. fijne rookworst

Rund- kalfs- en varkcnsslagerij

260
225
315
315
315

345
100

M. Krijt
Vorden - Dorpsstraat 32 - Telefoon 1470

"CONCORDJA"
Hengelo (Gld)

FRUITTEELTBEDRIJF MEDLER
VERKOOP VAN FRUIT

COX ORANGE
vanaf f 5,50 per kist

INGRID MARIE
vanaf ƒ 4,50 per kist

GOUDREINETTEN
heerlijke hand- en moesappel
eerste kwaliteit.

Alle dagen (ook 's avonds) ver-
koop ten huize van J. Lucassen,
Ganzensteeg 2, Vorden

Zaterdagmorgens van 8-12 uur in
de schuur bij Huize Medler.

FRUITTEELTBEDRIJF MEDLER
J. W. LUCASSEN
Ganzensteeg 2 - Vorden - Telefoon 6811

A.S. ZONDAG

11 OKTOBER

met medewerking van het
orkest

TAKE: n EASY
AANVANG 19.00 UUR

2 BARS GEOPEND

ASBEST BOARD
120 x 250 cm

l t.m. 5 stuks
ƒ 8,52 per plaat

6 t.m. 12 stuks
ƒ 7,56 per plaat

13 t.m. 30 stuks
ƒ 6,86 per plaat

31 of meer
ƒ 6,81 per plaat

BITUMEN
GOLFPLATEN

92 x 200 cm
l tot en met 50 stuks

f 8,27 per stuk
meer dan 50 stuks

ƒ 8,05 per stuk

ASBEST
GOLFPLATEN

tot en met 50 m2

ƒ 5,— per m2

tot en met 120 m2

ƒ 4,80 per m2

meer dan 120 m2

ƒ 4,65 per m2

CEMENT
tot en met 20 zakken

ƒ 3,95 per zak
tot en met 60 zakken

f 3,85 per zak
boven de 60 zakken

ƒ 3,80 per zak

WANDTFGELS
afm. 15 x 15 cm

wit en ivoor
tot en met 200 stuks

ƒ 0,24 per stuk
tot en met 500 stuks

f 0,20 per stuk
boven 500 stuks

ƒ 0,19 per stuk

SPAANDER-
PLAAT

afm. 122 x 244 cm
8 mm dik

ƒ 3,48 per m-
10 mm dik

ƒ 3,90 per m-
18 mm dik

ƒ 5,85 per m-

Prijzen exkl. BTW
indien afgehaald en
betaling a kontant

5% KORTING

ISOLATIE-
MATERIAAL

uit voorraad leverbaar
.nergens zo laag

in prijs

Unieke aanbieding
nu

KUNSTSTOF
KEUKENS

170 cm lang kompleet
met roestvrijstalen

blad. slechts
f 266,50

exkl. BTW
Dit is een tijdelijke

aanbieding en is al-
leen mogelijk bij be-

taling a kontant.
Komt het zien.

Ook zijn wij a.s. vrij-
dag op de najaars-

markt

TV-TAFELS
vele modellen
v.a. ƒ 49,50

GESCHAAFD
EN

GEPLOEGDE
PLANKEN

2,1 x 12 cm, vele leng-
ten. Iets mindere

kwaliteit dan Ie soort
wordt geleverd voor

2e soorts prijs.
Alleen bij kontante

betaling ƒ 5,95 per m2

Bent u aan een nieuwe
KEUKEN

toe. Wij verstrekken u
alle gewenste inlich-
tingen en doen u prijs-
opgaaf zonder enige

verplichting

BLOEMENTAFELS
BIJZETTAFELS

MIMISETS
enorme keuze bij

DOE-HET-ZELF
CENTRUM

Harmsen
Schoolstraat 6

Tel. 1486 - Vorden

VEILIG VERKEER VORDEN
De plaatselijke garagehouders
bieden u ook dit jaar weer een
gratis kontrole voor auto's enz.
op verlichting enz. en wel op

dinsdag 13 oktober garage Knijpers
en Groot Jebbink

donderdag 15 oktober garage Tragtcr

vrijdag 16 oktober garage Boesveld

bij allen van 19.00 tot 21.00 uur .

Café-Restaurant

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

A..s. :<it<-rd,n/ W oktober

BAL VOOR GEHUWDEN
EN VERLOOFDEN
Muziek „DE KONTIKI'S"
;uini\mg 19.30 uur.

Bliksemaktie
Schip Ahoy
Zaterdagmiddag 10 oktober

De pupillen van de voetbalverenigingen hou-
den een huis-aan-huis-kollekte, onder het
motto: ,De voetbaljeugd laat het schip varen'

Woensdag 14 oktober

De Amro-bank, Nutsspaarbank, Raiffeisen-
bank alle drie te Vorden en de Boerenleen-
bank te Kranenburg zijn deze woensdag-
avond geopend van 20.30 tot 22.00 uur. Op
deze banken kunt u uw gift storten in een
bus, alsook opdracht geven een bijdrage te
doen overschrijven op ,,Schip Ahoy". Ook
kunt u deze banken telefonisch opdracht ge-
ven uw gif t over te maken ten name va,n
„Schip Ahoy". Ook kunt u in de periode 8-
16 oktober alsnog overmaken.

Het gemeentehuis is die woensdagavond 14
oktober geopend van 20.30 tot 22.00 uur ook
hier is een bus geplaatst voor uw gift.

Ook hopen we op financiële steun van de
banken en bedrijven.

Het aktiekomité:

H. Folmer, voorzitter Rode Kruis
telefoon 1563

L. de Boer, pupillenleider
v.v. Vorden, telefoon 1859

Broeder Canutus, pupillenleider
s.v. Ratti, telefoon 6694

verrassend goed
en . . . .
verrassend voordelig!

BROMFIETSBEDRIJF

TRAGTER
voor elk wat wils

In onze zaak verkopen wij glas- en aar-
dewerk, huishoudelijke artikelen, wit-
goed, radio en t.v., elektrisch materiaal,
ijzerwaren en gereedschappen.

Voor de „vrouwelijke goederen" zoe-
ken wij een

WINKELMEISJE
Naast een 5-daagse werkweek goede
voorzieningen.

G. EMSBROEK & ZN C.V.
Zutphenseweg Vorden tel. 05752-1546

Een auto winnen? Let dan op de komende Sint Nicolaas-aktie in Vorden!



STOP! HELMINK RUIMT OP!
Onze grote verbouwingsopruiming
met fantastisch lage prijzen begint donderdag 8 okt. om 8 uur
Prima bankstellen . . . . . vanaf ƒ 498,-
Diverse eethoekstoelen (4 stuks)

van ƒ 276,- voor ƒ 198,-
Diverse bergmeubelen . . . . vanaf ƒ 209,-
Zeer mooie eiken salonkasten vanaf ƒ 498,-

Diverse restanten stoelen
voor zeer lage prijzen!!

Mooie matrassen . . . . nu vanaf ƒ 69,-
Kapokkussens . . . . . . vanaf ƒ 5,98
Zuiver wollen en
gewatteerde dekens vanaf ƒ 24,98
2-persoons spreien van ƒ 46,50 voor ƒ 19,95

Zie onze uitgebreide kollektie
op de eerste en tweede etage!!

Profiteert van deze
unieke gelegenheid

Koopjes - koopjes - koopjes!

Gekochte goederen nemen wij
desgewenst gratis in bewaring!

Grepen uit onze
textielafdeling
Kinder helanca-pantalons - - vanaf ƒ 4,98

Kinder pullovers draion en wol. . . ƒ 7,98
Damesrokken zuiver scheerwol vanaf ƒ 7,98

Herenpullovers zuiver wol ... nu ƒ 14,98

Dames vesten
en pullovers

te kust en te keur
met verrassend lage prijzen!

Koopt nu uw huwelijks-uitzet!
Lakens en slopen nu sterk in prijs verlaagd!

Baddoeken Jorzolino normaal 5,95 nu ƒ 3,89

Theedoeken vanaf ƒ 1,39

Washandjes 3 stuks ƒ 1,00

Flanellen dames en kinderpyama-s
vanaf ƒ 4,95

Flanellen herenpyama-s - - vanaf ƒ 9,98
Wollen kindermaillots alle maten ƒ 3,49

Meisjes slips en camisoles
Jongens singlets en slips .

Heren slips en singlets .
Dames camisoles en slips

. vanaf ƒ 0,98
, vanaf ƒ 1,19

. vanaf ƒ 1,29

vanaf ƒ 1,39

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

PAARDEN-
EN
ENTERMARKT

Sint Michiclsmarkt op woensdag 14 oktober
te Hengelo Gld.

Grote Enterkeuring
van warm- en koudbloedpaarden.

Tijdens de markt Enterkeuring van

KOUDBLOED EN HAFLINGER-
PAARDEN

van de Kon. Ver. Ned. Trekpaard afdeling
Gelderland

Marktver.

Zwartkijkers of
kleurkijkers

VOOR U HEBBEN WE DE

televisie
DIE U WENST

ZWART-WIT TELEVISIE
61 cm beeld, automatische kana-
lenkiezer, met inruil

vanaf 498,-

KLEURENTELEVISIE
briljant in kleur, eenvoudige be-
diening, meerdere merken.

Prijs met inruil

vanaf 1795,-
TELEVISIE- RADIOHANDEL

GEMS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Autoverhuur ^
(zonder chauffeur)^
Het adres:

GROOT JEBBINK
Staringstraat 9, tel. 1306

PASFOTO'S
voor half één ge-
maakt, dezelfde dag
nog klaar

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen.
telefoon 2264

Garage

Tragter
Zutphenseweg 95

Vorden
Tel. 05752-1256

Makel.- en assur.kantoor
/. VAN ZEEBURG
't Jebbink l, Vorden
telefoon 1531

Bemiddeling bij aan- en
verkoop v. onr. goederen
Taxaties, verzekeringen
en hypotheken

Te koop: Eetaardappelen
Joh. \Vesselink Kranen-
burg

Voor
elk doel

verf en behang van

BOERSTOEL
Insulindelaan 5 tel. 1567

Gevraagd:

net meisje
B. Lammers
Burg. Galléestraat 32 - Telefoon 1421

Aardgas
verwarming

Ideaal!
Het adres voor:

GASHAARDEN

GEVELKACHELS

BIJZETKACHELS

GASFORNUIZEN

GASKOOKPLATEN enz.

OOK CENTRALE VERWARMING

bij

Loodgietersbedrijf

WILTTNK
Hoge 26 Tel. 1656

Lande l i j k erkend gasfitter

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken

tn de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en sporthandel

Martens
iteedf doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Chr. Huishoudschool Vorden
AANGIFTE AVONDKURSUSSEN
Bij voldoende deelname, zullen de navolgende
AVONDKURSUSSEN worden georganiseerd:
(op de dinsdagavonden)

a. NAALDVAKKEN
Kursus volgens vast programma, met een kursus-
duur van 21 weken. Kursusgeld plm. ƒ 60,—.

b. FIJNE KEUKEN
Kursusduur 12 weken; kursusgeld plm. ƒ 60,—.

Bovenstaande bedragen zijn slechts voorlopig en kunnen ,nog gewij-
zigd worden door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
Aangifte z.s.m. aan de school (telefoon 05752-1512).

De direkteur:
H. J. Schut

2 p. Spar margarine van 88 voor 79

500 GRAM MACARONI 59

l BLIK SPERZIEBONEN van 89 voor 79

500 GRAM JONGE KAAS 208

Kist a 15 kilo appels 475

SPAR ONTBIJTKOEK van 90 voor 79

POTJE SPAR AUGURKEN 89

SPUITBUS LUCHTVERFRISSER van 279 voor 799

150 GRAM HAM 119

BLIK SPAR SOEP . . van 95 voor 79

9-10 oktober.
KILO DRUIVEN 98

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281



Donderdag 8 oktober 1970

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 27

WEES
Gevraagd: Mannelijke
hulp voor alle voorko-
mende tuinwerkzaamhe-
den. Inlichtingen bureau
Contact

Te koop: Melkmachinc,
merk Hektor in goede
staat en een vaarskalf.
H. Bosman bij het zwem-
bad.

Te koop: \Valnoten en
ccn meisjcsfiets leeftijd
9-12 jaar. G. A. Rege-
link, Hengeloseweg 16

Gratis af te halen: Jonge
hond. G. Voskamp, La-
renseweg 4, Vorden

Te koop: Dragende gel-
ten a. d. telling. J. Arf-
man den Bramel Vorden
telefoon 1331

Te koop: Nieuw melkte
koe, nieuwmelkte vaars,
ncurende vaars, vaarskalf
r.b. Veehandel Zents
telefoon 1924

Te koop: 3 drachtige
varkens a. d. telling plm.
20 oktober. W. A. Eskes
Schoolweg 14 Vierakker
telefoon 05754-434

VOOR •i»

Wapen- en sporthandel

Martens
steeds docltreffendi

Zutphenseweg - Vorden

VERSE HAANTJES
^et goedkoop en lekker
7 2,90 per kilo

Poeliersbedr.
Rossel

UlIZmi Nieuwstad 69
Vorden

w tel. 1283

SUPER BENZINE
steeds goedkoper bij:
KEUNE - Vorden
Industrieterrein

Belangrijke mededeling
aan onze adverteerders
In samenwerking met de Vordense Winkeliersvereniging wordt er ook dit
jaar weer een speciale SINT NICOLAASKRANT in kleur gedrukt, welke
huis-aan~huis wordt verspreid in Vorden, Warnsvcld, Hengelo Gld, Vierakkcr
\Vichmond en Lochem.

Mochten er voor de kleuradvertenties niet voldoende gegadigden zijn, dan
wordt de krant in zwart gedrukt.

De krant dient uiterlijk 6 november op de post te zijn. Oc advertenties kunnen
tot ZATERDAG 31 OKTOBER bij ons bezorgd worden met vermelding
„Sint Nicolaaskrant".

De advertentieprijs is 18 cent per mm per kolom; in kleur 23 cent per mm per
kolom; voorpagina dubbel tarief.
Mededelingen over de grote Sint Nicolaasaktic worden in deze krant bekend
gemaakt. Wij vragen dus beleefd uw aller medewerking.

Drukkerij Weevcrs.Nieuii'stad 12, Vorden.

P.S. Het gewicht van de krant mag van de zijde der posterijen niet zwaarder
zijn dan 30 gram, zwaarder mogen wij de krant niet maken, dus weest er als
de kippen bij. Wij krijgen dit jaar ccn aktie als nooit tevoren is gehouden.

Profijt
AANBIEDING

20 meter
drooglengte

Staand droogrek
met 20 meter ge-
plastificeerde
drooglijn.
Gemakkelijk op
te zetten en in te
klappen.

Prijs 27,95
Gems Vorden

Zutphenseweg
Telefoon 1546

ZOJUIST ONTVANGEN:

DAMESINSTAPSCHOEN
met klein hakje en leuke gespversiering.
In zwart, rood en bruin croco lak, maten 36 tot
en met 41

Wullink's
schoenhandel
Onbetwist, dé schoenenspecialist

Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor goede
rijwielreparatie naar:

RIJWIELBEDRIJP
TRAGTER

Te koop: Biggen.
]. W. Wesselink 't Els-
hof

WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

WIFO achterladers
hcfbakken enz. enz.

Voor alle felicitaties,
bloemen en cadeaus, ter
gelegenheid van ons hu-
welijk, onze heel harte-
lijke dank. Het was een
onvergetelijke dag.

Bertus Koerselman
Betty Koerselman-

Pardijs
Vorden, oktober 1970
Insulindelaan 34

Te koop: Zwarte olieka-
chct, geschikt voor
schuur e.d. Prins Bern-
hardweg 15, Vorden

Te koop: Aardappels en
twee dragende vaarzen
FH. B. J. Groot leb-
bink, Almenseweg 41
Vorden

„De Graafschaprijders"
Nabij het Betuwse plaatsje Kerk Avezaath werden
zaterdag de kampioenschappen van Nederland
(oriënteringsritten) gehouden. Het clubteam van
De Graafschaprijders uit Vorden, reeds kampioen
van Gelderland, legde tijdens deze kampioenschap-
pen beslag op de derde plaats. Het team bestond
uit de renners H. Klein Brinke, J. Rouwenhorst, A.
Wolsheimer, G. Verstege en T. Pracht. Kampioen
van Nederalnd werd de motorclub Hilversum.

Bij het onderdeel motoren (duo) werd J. Rouwen-
horst vierde, terwijl hier kampioen werd Van de
Meeren uit Noord-Brabant. Bij de bromfietsen (so-
lo) legde de Vordenaar Bert Regelink beslag op
de vierde plaats. Hier werd Thijsse uit Noord-
Brabant kampioen. Bij de solo klasse (motoren)
werd D. J. Tuitert uit Harfsen kampioen van Ne-
derland.

Zondagmiddag 11 oktober organiseert de Vorden-
se auto- en motorclub De Graafschaprijders haar
jaarlijkse herfstrit. De start is bij café Schoenaker.
De rit is uitgezet volgens KNMV-reglement en er
bestaat weer de mogelijkheid in te schrijven in de
A- of B-klasse. Naar ons werd medegedeeld is de
prijzentafel weer ruim voorzien.

Buurtvereniging Delden
Zaterdagavond organiseerde de Buurtvereniging
Delden een oriënteringsrit voor auto's, motoren en
bromfietsen waaraan door plm. 50 personen werd
deelgenomen. De rit was uitgezet door de heren
D. Becks en H. Bargeman en had een lengte van
plm. 27 km en voerde de deelnemers door de om-
geving van Delden en Vorden. Het werd een pit-
tige rit, getuige de vele strafpunten.

Na afloop reikte de voorzitter van de buurtvereni-
ging, de heer M. Gotink, de prijzen uit in café
't Zwaantje. Zaterdagavond 31 oktober wordt de
derde rit in deze serie van vijf gehouden.

Leeftijdsopbouw
Volgens opgaaf van het Centraal Bureau voor de
Statistiek waren van de 6893 inwoners van Vor-
den er 629 tussen de O en 4 jaar (316 m en 313 v);
van 5 tot 9 jaar 628 (328 m en 300 v ) ; van 10 tot
14 jaar 609 (306 m en 303 v ) ; van 15 tot 19 jaar
560 (279 m en 281 v ) ; van 20 tot 24 jaar 604
(328 m en 276 v); van 25 tot 29 jaar 420 (231 m
en 189 v); van 30 tot 34 jaar 366 (188 m en 178 v ) ;
van 35 tot 39 jaar 390 (190 m en 200 v ) ; van 40
tot 44 jaar 372 (191 m en 181 v); van 45 tot 49
jaar 407 (202 m en 205 v ) ; van 50 tot 54 jaar 343
(163 m en 180 v); van 55 tot 59 jaar 387 (204 m
en 183 v); van 60 tot 64 jaar 351 (169 m en 182
v); van 65 tot 69 JA279 (131 m en 148 v); van
70 tot 74 jaar 216™5 m en 101 v); van 75 tot
79 jaar 148 (58 m en 90 v); van 80 tot 84 jaar 113
(55 m en 58 v); van 85 tot 89 jaar 52 (21 m en 31
v ) ; van 90 tot 94 jaar 13 (3 m en 10 v); van 95
jaar en ouder 6 (3 m en 3 v).

Najaarsmarkr druk bezocht
De najaarsmarkt die vrijdagmorgen in Vorden
werd gehouden, trok grote publieke belangstelling
zodat de verschillende standhouders zeer zeker te-
vreden huiswaarts zijn gegaan. Aan deze markt
was een verloting verbonden met als doel het plaat-
selijke marktwezen en andere agrarische belangen
in de gemeente Vorden te bevorderen. De hoofd-
prijs van deze verloting, zijnde een rund ter waar-
de van duizend gulden, viel op lotnummer 6612.
De tweede prijs, een bromfiets, viel op lotnummer
5028.

Bond voor Staatspensionering
In het Nutsgebouw te Vorden hield de afdeling
Vorden van de Ned. Bond van Staatspensionering
een feestavond die zeer geslaagd is te noemen.
Vergeleken bij feestavonden in het verleden was
er ditmaal een flinke belangstelling.

De voorzitter van de afdeling Vorden, de heer G.
Koerselman jr, heette in zijn welkomstwoord be-
halve de spreker van deze avond de heer J. Vlam
(oud-burgemeester van Winterswijk) afgevaardig-
den welkom uit o.a. Ruurlo, Hengelo, Eibergen,
Neede en Winterswijk.

De heer Vlam hield vervolgens een toespraak in
zijn funktie als hoofdbestuurslid van de Ned. Bond
van Staatspensionering. De heer Vlam schilderde
in grote trekken het wel en wee van de bond in de
afgelopen 70 jaren (vorige week werd dit 70-jarig
bestaan tijdens het huishoudelijk kongres her-
dacht) .

De hoofdschotel van deze feestavond was het to-
neelstuk ,,Vrijdag de Dertiende" dat met veel ver-
ve door Vordens Toneel werd opgevoerd. De me-
despelenden die de hun toebedeelde rollen goed
bleken te hebben ingestudeerd, deden meermalen
een beroep op de lachspieren van het publiek. De
regie was in handen van de heer Holsbeeke.

Na afloop sprak de heer Koerselman woorden van
dank tot de heer Vlam, alsmede tot Vordens To-
neel.
Medegedeeld werd dat de rekreatiebejaardenmid-
dagen op 12 oktober zullen beginnen in hotel De
Zon.

EHBO afdeling Vorden
Dankzij de goedkeuring van B ë> W van Vorden
houdt de afdeling Vorden van de EHBO een huis-
aan-huis-kollekte. Zij hoopt hierdoor haar magere
kas een flinke injektie te kunnen geven om te kun-
nen komen tot de aanschaf van onontbeerlijke ma-
terialen die voor een goede eerste hulpverlening
onmisbaar zijn.

Daarnaast heeft zij dringend behoefte aan vernieu-
wing en modernisering van haar les- en kursusma-
teriaal. Zeer graag zou zij het aantal verbandtrom-
melposten in de gemeente willen uitbreiden.
Dit alles kost echter veel geld. Tot nu toe heeft men
dit nagenoeg steeds uit de ledenkontributie moe-

ten bekostigen, met in het verleden een enkele
keer een verloting als de nood er toe dwong. Het
bestuur is echter van mening dat de EHBO in
Vorden bij de ingezetenen goed staat aangeschre-
ven, zodat zij het er op waagt, evenals in andere
gemeenten, de burgerij om een bijdrage te verzoe-
ken. Zij meent er op te moeten wijzen dat deze
kollekte geen landelijke, maar een zuiver plaatse-
lijke is, waarvan de opbrengst dan ook geheel ten
goede komt van de EHBO afdeling Vorden.

Zuivelfabriek De Wiersse sluit
Met ingang van l januari 1971 wordt de coöp.
zuivelfabriek De Wiersse gesloten. Behalve bo-
vengenoemde fabriek zullen ook de zuivelfabrie-
ken De Cloese te Lochem, Gransbergen te
Nieuwleusen, Dinxperlo en de Vecomi te Zed-
dam hun poorten sluiten.
Er deden al enige tijd geleden geruchten de ronde
dat een aantal coöperatieve zuivelfabrieken in Gel-
derland en Overijsel zouden gaan sluiten. De direk-
teur van de Coberco, de heer J. A. Norde te Zut-
phen, heeft ons daartoe het volgende kommunique
verstrekt.

Bij de aan de gang zijnde ekonomische herstruktu-
rering van de zuivelindustrie in Gelderland-Over-
ijsel is de Coberco te Zutphen in zeer belangrijke
mate betrokken. Vrijwel alle coöperatieve zuivelfa-
brieken in beide provincies zijn lid van deze organi-
satie, die sinds 1965 de coöperatieve fabriek voor
gekondenseerde melk CCGO te Deventer, de coö-
peratieve melkproduktenfabriek Berkelstroom te
Lochem en de coöperatieve melkverkoopcentrale
Comego te Zutphen in exploitatie heeft en die ge-
durende het laatst verstreken jaar de exploitatie
heeft overgenomen van een 30-tal zuivelfabrieken
gelegen in evenzovele dorpen in Gelderland en
Overijssel.

Laatstgenoemd aantal neemt nog steeds toe. De
plaatselijke coöperatieve verenigingen hebben tot
overdracht van hun bedrijf aan Coberco besloten
om een ekonomisch antwoord te kunnen geven op
de problemen w.o. het kostenvraagstuk van deze
tijd. Dit antwoord is, naar het oordeel van Cober-
co, onder meer beperking van het aantal ontvangst-
en verwerkingsplaatsen voor melk. In verband
hiermee heeft het bestuur van Coberco, in overleg
met de besturen van de plaatselijke verenigingen
van melkleveranciers en na overleg met de werkne-
mersorganisaties besloten, de zuivelfabriek De
Wiersse en genoemde andere fabrieken per l ja-
nuari a.s. te sluiten en het melkequivalent dat tot
heden aan die bedrijven werd ontvangen onder te
brengen bij Coberco-bedrijven.

Het personeel dat thans in de te sluiten bedrijven
werkzaam is, kan elders in het Coberco-verband
worden geplaatst. De sanering zal dus geen ont-
slagen op initiatief van de werkgever tot gevolg
hebben. Bij ontslag op verzoek van een werknemer
is een gunstige afvloeiingsregeling van toepassing.
De zuivelfabriek De Wiersse werd op l april 1897
opgericht onder de naam coöperatieve stoomzui-
velfabriek De Wiersse gezeteld te Linde. Deze fa-
briek verwerkt ruim 8 miljoen kg melk per jaar.

Jong Gelre
Onder voorzitterschap van de heer R. Mennink
hield de afdeling Vorden van Jong Gelre een goed
bezochte ledenvergadering. In zijn openingswoord
deed de voorzitter een beroep op alle leden zich
te blijven inzetten zodat de afdeling Vorden een
goede vereniging zal blijven.

Het jaarverslag van 2e sekretaris H. Pardijs gaf
uitvoerig bericht over de provinciale sportdag die
dit jaar in Vorden werd gehouden en waarvoor de
afdeling Vorden bergen werk heeft verzet. On-
danks het zeer slechte weer in de vroege ochtend
kon de sportdag toch nog doorgang vinden, dit tot
grote opluchting van de organisatoren.
Het jaarverslag van penningmeesteresse Jenny
Kornegoor maakte gewag van een batig saldo. Tot
leden van de kaskommissie werden benoemd Nad-
die Norde en Han Pelgrum.

De hoofdschotel van deze jaarvergadering was on-
getwijfeld de bestuursverkiezing. Drie bestuursle-
den hadden nl. de wens te kennen gegeven zich
niet meer beschikbaar te stellen. Dit waren Miep
Bogchelman, Wim Winkel en Harry Wagenvoort.
De aftredende leden werden door voorzitter Men-
nink hartelijk bedankt voor de werkzaamheden
t.b.v. de afdeling Vorden verricht. Als blijk van
waardering bood hij allen een fraaie vulpen aan.
De opengevallen bestuursplaatsen zullen z.s.m. op-
gevuld worden door Gees Leunk, Jan Gotink en
Goof v. d. Peijl. De taken zullen dan tevens wor-
den verdeeld.

Wij zoeken een

AKTIEVE
MEDEWERKSTER
die de leiding van onze linnen-
kamer op zich kan nemen, zo
mogelijk op zeer korte termijn.

5-daagse werkweek.
Gunstige arbeidsvoorwaarden.

Zij die belangstelling hebben
voor deze funktie, worden ver-
zocht zich telefonisch in verbin-
ding te stellen met mevr. Ottens
onder no. 1372 (05752) voor het
maken van een afspraak voor een
persoonlijk onderhoud.

VERPLEEGINRICHTING
HUIZE HET ENZERINCK
VORDEN



NOOIT GEEN TE KLEINE SCHOENEN MEER VOOR UW KINDEREN,
WANT WIJ METEN MET HET PIEDRO MEETAPPARAAT FA. JANSEN T SCHOENENHU1S - DORPSSTRAAT - VORDEN

SPORTKOMMISSIE VORDEN
is voornemens een

TRIMGROEP
op te richten.

Inlichtingen en opgave bij de heren
J. de Gruyter, Hertog Karel van Gelreweg 4
G. Koop, Ruurloseweg 51

E.H.B.O.
afdeling Vorden

STEUN ONS WERK
Huis-aan-huis-kollekte in de
komende week

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

SCHILDERSBEDRIJF VAN DER WAL N.V. - Het Hoge - Vorden

Gevraagd:

FLINKE JONGENS
Aanmelden dagelijks aan bedrijf
Kerkhof laan l , Vorden, tel. 1309
of 's avonds na 19.00 uur Wilhel-
minalaan 9, Vorden.

Heko
stalen meubelen

Oriënteringsrit
Buurtvereniging Delden

voor auto's en bromfietsen op za-
terdag 31 oktober a.s. 's avonds om
19.30 uur bij café 't Zwaantje.

Donderdag
500 gram verse lever 1,50
500 gram varkcnslappen 2,98

Vrijdag en zaterdag
3 Hamburgers 0,98
500 gram rundcrlappen 2,75
500 gram riblappen 3,98
500 gram verse worst 2,60

Voor de boterham
750 gram pekelvlees 0,98
150 gram snijivorst 0,90
150 gram Hausmacher 0,90
750 gram gebraden gehakt 0,68

Rund- en varkensslagerij

B. G. Vlogman
NIEUWSTAD 14 — TELEFOON 05752 -1321

WAT WEET U VAN DE
SPAANSE SINAASAPPEL?

Alle
drukwerken

voor handel
privé en industrie

EEN GOEDE SINAASAPFH
MOET EtN KROONTJE DRAGEN.

De sinaasappel wordt
met geplukr maar van
de boom geknipt. Een
deel v.h.steeltje blijft
hierbij zitten. en ver-
droogr rot hef bekende
kroontje. Af gevallen
vruchten missen dit
kroontje en kunnen
vroegtijdig gaan rot hen,
Het kroonrje betekent-
dus dat ueen kwaliteils
vrucht in honden houdt.

DE SNtLHEID
IS BELANGRIJK

Dat sinaasappels net-
als bananen in groene
toestand worden ver-
zonden om pas later
re rijpen is onjuist.
Een snelle verzending
maakt deze rnaatreg el
overbodig In 3 dagen
is de sinaasappel in
ons land.
Spaanse sinaasappe -
len zijn daaronnalnjd
vers vol vitamine -C.

j Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BLJ

NIEUWSTAD VORDEN

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphens^w. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

G.M.V. LANDBOUW
afdeling Vorden

Ledenvergadering
26 oktober a. s.

Spreker: de heer W. J. Lokhorst.

Onderwerp: „Landbouwbeleid"

HOUDT DIE DATA VRIJ !

Konvokatie volgt

Adidas-„La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-

Adidas-,,Santiago"
met schroefdoppen. ca. 44,-

Adldas-„Valenc!a"
vanaf maat 31, met schroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adidas-„Brasll"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,50

Vraag Adidas Katalogusaan bij Importeur:
J. van Kooyk, Postbus 27,
Valkenswaard.

adidas
Wapen- en sporthandel

stteds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Nutsavond
De eerste Nutsavond van het seizoen 1970-1971
stond in het teken van de jaarlijkse ledenvergade-
ring, welke gevolgd werd door een korte filmvoor-
stelling, verzorgd door de Filmclub Zutphen.
Voor deze vergadering onder leiding van de heer
A. Harmsma, bestond een goede belangstelling.
Na een kort openingswoord werd het woord ver-
leend aan mevrouw Van der Heide-van der Ploeg
voor het houden van de jaarverslagen van het de-
partement zelf en van de daaronder ressorterende
instellingen.

De instelling Nutsgebouw bleek ook dit jaar het
grootste zorgenkind te zijn. Bij de gemeente Vor-
den werd subsidie aangevraagd en onder twee
voorwaarden verkregen t.w. dat elk jaar opnieuw
de subsidiekommissie een aanvraag moet beoor-
delen en het Nutsbestuur alles in het werk moet
stellen om tot 'nauwe samenwerking te komen met
de Stichting Jeugdcentrum.
De kommissie Nutsgebouw heeft om aan de laatste
voorwaarde te kunnen voldoen, een aantal serieu-
ze pogingen gedaan zonder tot direkte resultaten
te zijn gekomen.

Verder is onder het motto: ,,Het Nut vraagt uw
aandacht" eind augustus 1970 een grote informa-
tie- en ledenwerfaktie gestart waarvan de resul-
taten al binnen komen. Een 16-tal nieuwe leden
konden reeds worden ingeschreven.
Er werden in het afgelopen jaar zes bestuursver-
gaderingen gehouden, een buitengewone ledenver-
gadering en een bestuursledenbijeenkomst.

landelijke enquête over volksontwikkeling en vor-
mingswerk georganiseerd door Nivon, Volksuni-
versiteiten en Mij tot Nut van 't Algemeen.

De kommissie tennisbaan onder leiding van de
heer Sikkens heeft ook dit jaar weer informatief
gewerkt maar helaas is er nog steeds geen grond
beschikbaar.

In het afgelopen seizoen werden 5 Nutsavonden
gehouden. De kulturele kommissie is druk bezig
om met de beperkte middelen een goed programma
op te stellen voor het a.s. seizoen.
Het Nutsblaadje mocht reeds de 10e jaargang be-
leven onder de eindredaktie van mevrouw Haver-
kamp, geassisteerd door de dames Turfboer en
Stertefeld. Er kwamen 6 goedverzorgde nummers
uit de bus.

Bij de bestuursverkiezing werden in de plaats voor
de aftredende niet herkiesbare bestuursleden t.w.
de heer P. Bakker en mevrouw J. W. Haverkamp-
Boschloo en voor de aftredende penningmeesteres-
se mevrouw G. Wullink-Lebbink (welke wegens
gezondheidsredenen voor deze funktie bedankte)
gekozen de heren M. G. Spiegelenberg en J. J.
van der Peijl.

De voorzitter dankte de scheidende bestuursleden
voor hun vele werk in het belang van het depar-
tement verricht. Hij overhandigde hen allen een
attentie.

Aangezien de rondvraag niets opleverde dankte
de voorzitter in zijn slotwoord allen die tot het
welslagen van deze vergadering hadden meege-
werkt, ook voor het vertoonde door de f i lmclub
van enkele films en sloot deze vergadering.

AGENDA
Elke vrijdagmorgen weekmarkt

Iedere dinsdagavond bridgen bij
hotel Bakker

12 okt. Ned. Bond van Plattelandsvr.
13 okt. Vergadering Chr. Vrouwenbond

in zaal Eskes
15 okt. Hervormde Vrouwengroep dorp
15 okt. Vrouwenver. Wildenborch
15 okt. Ringnajaarsvergader. Jong Gelre
15 okt. Bejaardenkring H. 15 u. Nutsgeb.
17 okt. Dropping Jong Gelre
18 okt. Zangdienst
26 okt. Bloedafname Roode Kruis in de

Landbouwschool Hengeloseweg
26 okt. Ledenvergadering GMvL
28 okt. Ledenvergadering KPO in zaal

Schoenaker
29 okt. BejaardenJMÜTg H. 15 u. Nutsgeb.
30 okt. Lezing Jon^telre

6 nov. Sport en spelavond Jong Gelre
7 nov. Prinsenbal van De Deurdreajers

in zaal Schoenaker
14 nov. Sokkenbal Tong Gelre bij de Pauw

te Warns^^Éf
14-15 'nov. VogeltentcK>nstelling ,,De Vogel-

vriend" zaal Schoenaker
18 nov. Ledenvergadering KPO in zaal

Schoenaker
19 nov. Sport en spelavond Jong Gelre
27-28 'nov. Feestavond Jong Gelre, GMvL,

Bond van Plattelandsvrouwen in
het Nutsgebouw

3 dec. Sport en spelavond Jong Gelre
12 dec. Bromfietsbehendigheid Jong Gelre
15 dec. Ring sport- en spelavond Jong

Gelre
23 dec. Kerstfeest Jong Gelre

2 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre
20 febr. Ring carnavalsbal Jong Gelre

De besturen van de diverse verenigingen wor-
den verzocht hun data van bijeenkomsten en
festiviteiten in Vorden aan ons door te ge-
ven, dan worden deze gratis bij deze rubriek

Geslaagd
Onze plaatsgenote mejuffrouw Ria Mombarg
slaagde te Arnhem voor de hoofdakte kleuterleids-
ter.

Sportkommissie wil gaan trimmen
Het is al weer ruim een half jaar geleden dat in
Vorden een kommissie werd opgericht ter bevor-
dering van de sport in Vorden. In deze kommissie
werd zitting genomen door afgevaardigden van
de landelijke rijvereniging De Graafschap; gym-
nastiekvereniging Sparta; voetbalverenigingen v.v.
Vorden en s.v. Ratti; touwtrekvereniging Medler;
volleybalvereniging Dash; motorclub De Graaf-
schaprijders en de zwem- en poloelub Vorden.

Tijdens de oprichtingsvergadering werd medege-
deeld dat de sportkommissie het o.m. tot 'haar taak
rekent de mogelijkheden te onderzoeken om te ko-
men tot nog meer rekratie voor de jeugd in Vor-
den. Gedurende de achter ons liggende maanden
heeft de sportkommissie niet aan de weg getim-
merd, met andere woorden het was zeer stil rond
de „pasgeborene".

Toch is men een paar maal bij elkaar geweest om
over allerlei sportzaken van gedachten te wisse-
len. En dat op zich zelf kweekt natuurlijk begrip
voor eikaars standpunten en problemen. De kom-
missie is nu van mening dat de tijd is gekomen
met iets positiefs te komen, zodat bij de laatste
vergadering het idee werd geopperd te starten met
een trimgroep.

Jongens, meisjes, dames en heren die geïnteres-
seerd zijn kunnen zich opgeven bij de heren J. de
Gruyter en G. Koop alwaar men tevens alle ge-
wenste inlichtingen kan krijgen.
De sportkommissie heeft de heer J. M. Strijd be-
reid gevonden de leiding van de trimgroep op zich
te nemen. Het ligt in de bedoeling om op zater-
dagochtend te trimmen. Bij voldoende deelname
kan de komende week reeds gestart worden.

Voetbaluitslagen
In een vooral na de rust geen imponerende wed-
strijd heeft Vorden l thuis met l—2 verloren van
DEO l, daarbij tevens de aansluiting met de top
van de ranglijst verliezend.
De tweede uitgave van Vorden leed zondagmor-
gen op eigen veld een O—l nederlaag tegen Mar-
keli 2. Dit betekende voor de geel-zwarten tevens
de eerste maal in deze kompetitie een negatief uit-
vallende score.
Vorden 4 won thuis met 4—l van De Hoven 4.
De zesde uitgave speelde in Hall tegen SHE 5 met
3—3 gelijk na bij de rust met 2—l te hebben voor-
gestaan.
Het eerste elftal van Ratti ging jl . zondag naar
de Keyenburgse Boys en speelde hier met 2—2
gelijk waarmee dan tevens het tweede winstpuntje
werd binnengehaald.
Bij de afdeling zaterdag van Ratti ging het eerste
elftal op bezoek bij Deeskensveld 1. Beide teams
waren nog ongeslagen en in een pittige wedstrijd
werd er om de punten gespeeld. Uiteindelijk wist
Deeskensveld de winst te pakken met een 3—2
overwinning.
Ratti 2 afdeling zaterdag leed een forse l—7 ne-
derlaag op eigen terrein tegen SKVW 2 uit Win-
terswijk.

Voetbalprogramma
Vorden l vrij; Vorden 2—Halle 2; Vorden 3—
Reunie 4; Gorssel 2—Vorden 4; Vorden 5—H 6
K 4; Vorden 6—Voorst 7; Vorden 7—Voorst 6.
Afdeling zaterdag: Ratti l—AZSV 6; Oldenkot-
te—Ratti 2; afdeling zondag: Ratti l—SVGG;
Zelhem 3—Ratti 3; Ratti 2—Drempt Vooruit 3.

Onderlinge damkompetitie
Van Dijk—S. Wiersma O—2; Geerken jr—W.
Wassink afg. ; Hulshof—Smeenk O—2; Klein Kra-
nenbarg—Roozendaal 2—0; A. Wassink—Hoe-
nink l — 1; Lammers jr—Oukes O—2; Offereins—
Lamers sr afg.; Ter Beest—'Dimmendaal afg. ; Hes-
selink—Breuker l — 1; Nijenhuis—Klein Kranen-
barg 2—0; Wansink—Heuvink l — 1; Roozendaal
—Leunk O—2.
Ter Beest—Dimmendaal l — 1; Wansink—Hoe-
nink 2—0; Dimmendaal—Breuker O—2; Sloetjes
—Hulshof 0—2; Heuvink—A. Wassink 0—2;
Smeenk—Klien Kranenbarg l—1; Esselink—
Wiersma O—2; Leunk—Oukes 2—0; Nijenhuis—
Geerken jr 2—0; W. Wassink—Hesselink 2—0;
Lamers sr—Ter Beest O—2.

DCV-nieuws
Het eerste tiental van DCV heeft in de eerste
wedstrijd van de kompetitie tegen DVD uit Doe-
tinchem een verdiende 12—8 nederlaag geleden.

DIT IS EEN

wasautomaot
VAN FORMAAT

AEG LAVAMAT
een technisch volmaakte 5 kg
wasautomaat.

Voor een zeer scherpe prijs van
ƒ 1302,-

NU 895,00

ANDERE MOGELIJKHEDEN ZIJN:

AEG Turnamat 748 —
Erres volautomaat 599, —
Philips wasautomaat 549, —
Indcsit n'asautonniitt 399, —

Nog meer mogelijkheden zijn er. Dat kunt u
dagelijks zien in onze winkel en showroom.

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46


