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Karnavalsvereniging
De Deurdreajers
start nieuwe seizoen
Het bestuur van De Deurdreajers heeft zich voor wat
de organisatie van het karnavalsseizoen 1974/75 be-
treft, verdeeld in een vijftal kommissies welke de di-
verse onderdelen van het karnaval en de voorbereiding
gaan verzorgen. Een van deze kommissies nl. die wel-
ke de optocht organiseert, is al met haar werkzaamhe-
den begonnen. Er is een stencil verzonden aan alle
mogelijke kandidaten voor een karnavalswagen in de
optocht op zaterdag 8 februari. Als reden voor deze
vroege aanvang met de werkzaamheden mag gelden
dat verleden jaar de voorbereidingstijd aan de krappe
kant was en in karnavalskringen wil men niets aan het
toeval overlaten om dit keer de presentatie van de op-
tocht groots op te zetten.
Ongetwijfeld zult u zich niet alles meer herinneren
van de wagens en groepen welke toen deelnamen. Er
is echter door de heer Jac. de Jong een film gemaakt
van die optocht en belangstellende besturen en anderen
die een uitnodiging hiervoor hebben ontvangen wor-
den door de kommissie uitgenodigd deze film te zien
op woensdag 16 oktober in hotel Bloemendaal. De
heer De Jong is zo vriendelijk geweest de film voor
deze bijeenkomst af te staan. Het levert wellicht een
nieuw idee op. Mochten er besturen of andere perso-
nen zijn die onverhoopt geen uitnodiging hebben ont-
vangen, dan zijn zij toch van harte welkom.

Prins Constantijn
wordt
vrjjdag 11 oktober
5 jaar

Belasting - adviesbureau Kelderman b.v.
Graaf Ottoweg 24, Lochem (telefoon 05730-3256/3257)

Direktie: J. Arfman
J. H. Kelderman Federatie Belasting-Consulenten

is voornemens zich binnenkort ook in VORDEN te vestigen.

Genoemd kantoor is gespecialiseerd in de administraties van zowel landbouw^» middenstandsbe-
drijven, als ook van vrije beroepen, groothandel en kleine industrie; tevens worden alle fiskale aan-
gelegenheden afgehandeld, zo ook bedrijfsoverdrachten. samenwerkingsvormen en omzettingen in
besloten vennootschappen.

Zolang nog geen geschikte kantoorruimte is gevonden, kunnen nieuwe cliëntd^pich telefonisch
wenden tot bovenvermeld adres. Na 17.30 uur 05730-2944.

Opbrengst kollekte
De opbrengst van de kollekte voor de reklassering
heeft dit jaar opgebracht ƒ 2.651,11 waarmee de op-
brengsten van vorige jaren werd overtroffen, zo deel-
de ons het komité Vorden mee. Zij verzocht ons allen
die hun bijdrage gaven alsmede de kollektanten dank
te brengen, wat wij hierbij doen.

Z l LVE R W IT

KOERSELMAN CASSETTES

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.

Deze week gaan we in op de laatste ontwikkelingen
rond het bestemmingsplan Brinkerhof 1973 nr 1.

GEMEENTE VORDEN EIGENAAR GROND
Begin oktober jl. is de gemeente Vorden eigenaar
geworden van alle grond in het bestemmingsplan
Brinkerhof 1973 nr 1. Dit houdt in dat eindelijk
in Vorden weer (sociale) woningbouw zal en kan
plaatsvinden.
Dat de stagnatie in deze bouw vanaf augustus 1972
tenslotte toch nog vrij snel is opgeheven, is niet in
de laatste plaats te danken aan de eigenaars en de
pachters van de in het plan gelegen gronden: zij
toonden begrip voor de moeilijke positie van de ge-
meente, en maakten derhalve geen bezwaar tegen
het bestemmingsplan, terwijl ook over de prijs van
schadeloosstelling vrij snel een akkoord kon worden
bereikt.
Het gemeentebestuur wil daarom de betrokkenen
ook langs deze weg voor hun positieve bijdrage
bedanken.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
VOOR HET BOUWEN
De grond waarop gebouwd moet worden is nog niet
bouwrijp, dat wil zeggen er liggen nog geen wegen,
riolering, aansluitingsleidingen voor gas, water en
elektriciteit, enz.
Op dit moment vinden de voorbereidingen voor de
zgn. aanbesteding voor hè* bouwrijp maken plaats.
Na de gunning vindt het bouwrijp maken zelf plaats
de hiervoor benodigde tijd is plm. 3-4 maanden.
In het gunstigste geval zou dus begin/medio fe-
bruari 1975 met de bouw van woningen kunnen
worden begonnen.

HET PLAN ZELF
Het plan is, zoals velen van u ongetwijfeld weten,

gelegen tussen de westelijke Rondweg, Het Hoge,
de Berend van Hackfortweg en de houtwal die van
de Berend van Hackfortweg naar de Rondweg
loopt.
In het midden van het terrein zal één rechte weg
vanaf de Berend van Hackfortweg naar de Rond-
weg lopen; aan deze ene lange doorgangsweg zul-
len 5 af takkingen aanwezig zijn; deze zijn de toe-
gangswegen naar de zgn. hofjes.
Het systeem van het plan is nl. dat om de (prak-
tisch) doodlopende aftakkingen heen huizen worden
gebouwd die tesamen een hofje vormen; er zal in
de hofjes dus meestal geen doorgaand verkeer zijn,
waardoor het veilig en rustig wonen is; in deze op-
zet zal misschien ook het gezelligheidsaspekt goed
tot uiting kunnen komen.
Het is de bedoeling om het plan uiteindelijk, dat
wil zeggen tijdens en na de bouwaktiviteiten, ge-
heel met groen te omplanten, zodat ook dit (leuk
aandoende) element goed zal zijn vertegenwoordigd.

Wat betreft het aantal en de kategorie huizen de
volgende mededelingen:
De woningbouwvereniging Thuis Best zal, zodra de
grond bouwrijp is, beginnen met de bouw van 56
woningwetwoningen, terwijl haar nieuwe 16 be-
iaardenwoningen bijna gereed zijn; in deze sociale
sektor zullen dus op niet al te lange termijn 72 ge-
winnen kunnen worden geholpen.
Behalve deze woningwetwoningen zullen ook nog
nlm. 17 woningen van type 2 onder l kap aan de
Rondweg in de vriie sektor kunnen worden ge-
bouwd, waarschijnlijk zonder subsidie gezien de
nrijs van de bouwterreinen. De overige grond voor
plm. 32 woningen zal ook in de koopsektor worden
uitgegeven; gelet op de hiervoor geldende grond-
prijzen, bestaat voor het grootste gedeelte daarvan
een goede kans op het verkrijgen van een (groot)
subsidie; deze grond is dus met name geschikt voor
het bouwen van een eigen woning door mensen die
pen niet al te hoog inkomen hebben. Inmiddels heb-
ben zich al plm. 10 mensen als gegadigde voor zo'n
bouwterrein gemeld.

Het streven van het kollege van B&W is er in elk
eeval op gericht om zoveel mogelijk mensen, die
Vordenaar zijn of ekonomisch aan Vorden gebon-
den, aan zo'n gunstig bouwterrein te helpen.
Vordense aannemers, die de bouw van een beperkt
Aantal, ook financieel aantrekkelijke, woningen in-
de vriie sektor of als nremiebouw voor vejJjoop aan
Vordenaren zonden willen ondernemen, kunnen zich
nu daarvoor ook als gegadigden bij het gemeente-
^ostunr aanmelden.
Daarbij zo veel mogelijk gegevens te verstrekken
^ver plannen en prijzen, zodat een verantwoorde
'cpii/p k^n worden gemaakt bii de eventueel ter be-
srhikking te stellen bouwgrond.

NADERE INLICHTINGEN
Over het bovenstaande kunnen nadere inlichtingen
worden verkregen in het gemeentehuis.

DUUR VAN HET PLAN
De termijn, waarbinnen het plan kan worden vol-
gebouwd, loopt vanaf plm. februari 1975 t/m eind
1976. Daarna wordt verder gegaan in het bestem-
mingsplan Brinkerhof 1973 nr 2. Dit laatste plan
ligt tussen de hierboven genoemde houtwal die loopt
vanaf de 14 nieuwe bejaardenwoningen naar (op-
nieuw) de westelijke Rondweg. In dit plan kunnen
ruim 200 woningen worden gebouwd.
Het bestemmingsplan Brinkerhof nr. 2 is reeds ge-
heel goedgekeurd; de grond hiervoor kon evenwel
niet geheel door minnelijke aankoop worden ver-
kregen. Het gemeentebestuur is/was dan ook ge-
noodzaakt om voor een aantal terreinen een ontei-
geningsprocedure te starten; deze procedure is mo-
menteel (nog) aan de gang.
Zodra over dit plan nadere informatie gewenst en
mogelijk is, zullen wij hiertoe in deze rubriek over-
gaan.

HINDERWET
De volgende personen hebben bij B&W een aan-
vrage om vergunning ingevolge de hinderwet inge-
diend te weten:
de heer J. Kruiswijk, Goeman Borgesiusstraat 26 te
Apeldoorn, voor hè uitbreiden van de bestaande
nertsenfokkerij, gelegen aan de Horsterkamp nr 6.
Kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie M nr
502, eigendom van P. A. baron van der Borch tot
Verwolde;
de heer G. J. Hendriksen, Wiersserbroekweg 3 te
Vorden, voor de uitbreiding van de bestaande vee-
houderij gelegen aan de Wiersserbroekweg nr 3.
kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie D nr
473.

Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot
uiterlijk 18 oktober 1974.
Voorts heeft ieder de gelegenheid in persoon of bij
gemachtigde mondeling bezwaren in te brengen in
een openbare zitting ten gemeentehuize op woens-
dag 23 oktober 1974 te 14.30 uur.

»
Zij, die niet in persoon of bij gemachtigde op bo-
venbedoelde zitting zijn verschenen, zijn niet ge-
rechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig
schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en niet op
de zïïftng zijn verschenen, zijn wel tot beroep ge-
rechtigd, indien zij niet woonachtig zijn in een ge-
meente, waar ingevolge artikel 5, lid l, onder b,
of lid 3, der hinderwet, openbare kennisgeving moet
geschieden.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaal

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J. C. Krajenbrink. Serie kerkdiensten van-
uit de apostolische geloofsbelijdenis, het 6e artikel

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur en 19 uur ds. Kuhlemeier. Beide diensten vie-
ring Heilig Avondmaal

R. K. KERK VORDEN
zaterdag 17 uur; zondag 10 uur (crèche); door de week
woensdag 19.30 uur.

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19 uur; zondag 8 en 10 uur; door de week
dinsdag en donderdag 8 uur; woensdag 19.30 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen}

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

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 u ir
en de komende week van 's avonds 7 uur tot 's morgens
7 uur: dr. J. Wechgelaer, telefoon 1566

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.

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 Go-
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
snreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kei k
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, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

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

BFORAFENTSDIENST
de heer De lonee, Runrlosewe? 37 Vorden, telefoon
1346: bij geen gehoor 05750-12931.

OPENINGSTTTDFN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen Tongeren Jeugd t. 15 i.
dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdipmiddng voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag :14-17.30uur 14-17.30uur
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.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

BURGERLIJKE., r
STASD

Geboren: geen.

Ondertrouwd: H. Baank en A. J. Horstman; F. Th.
Hummelink en H. F. M. M. Hilge.

Gehuwd: geen.

Overleden: H. Radstake, 69 jaar, echtgenoot van W.
J. Weekhout.



Groot vat
OMO

van 16,75 voor

1275

Diverse smaken

LIMONADE
SIROOP

per fles

98

Rol

a 5 stuks

PENCE'S

69
SUPER SLAGERIJ

Magere Speklappen
500 gram 198 een heel kilo

Gelderse schijven
3 sfuks voor

348
148

Runderstooflappen
500 gram 398
Varkenslappen
500 gram

Runderpoulet
MET MERGPIJP GRATIS 250 gram ..

398
235

FIJNE VLEESWAREN
PALINGWORST per 100 gram

GEKOOKTE HAM per 100 gram

HOLLANDSE CORNEDBEEF ... peWoO gram

TONGEWORST per 100 gram

ROLSPEK per 100 gram

69
79
79
89
89

ZONNETUIN
Malse sla
2 kroppen voor

Groene paprika's
2 stuks voor

Witte druiven
nu per kilo voor

Handperen
plm. 1 ]/2 kilo

Handappelen
plm. 1]/2 kilo

Panklare rode kool
500 gram

79

149

148
29

DIEPVRIES ARTIKELEN
Spin^ie 1491000 gram

1000 gram van 189 voor

Visstrcks

Bitterballen

IGLO 10 d.** 209
239

30 skiks

KAAPS VIOOLTJE nu voor f1.65
Advokaat
onze bekende kwaliteit - per fles

Polar Rum

398
1295

SUJl IRIJ
AAN 31 DINGEN

Möselblumchen
voor een koele dronk - 4 flessen voor

Bellac Vieux
950
845

BRAU BIER

DOPERWTEN ZEER FIJN

literblik

ROYCO GROENTESOEP

ZURE HARING

nrofp ooi van 289 voor .

SINAS A&O
hele liter

525
149

" 39

259

79

KONSTANT LAGE PRIJZEN
MAGERE MELK

KNIJP AFWAS

DESSERT KOFFIE

CROX HALVARINE

HALFVOLLE KOFFIEMELK

68

79

189•w

89

149

BRINTA

KLOP-KLOP

magere doe-het-zelf roomgarnering

VINOLIA TOILETZEEP

2 stuks van 235 voor

JODENKOEKEN
hi i^ x/fln 1 9*5 \/r*f^p

MERGPIJPJES

MENTOS

3 rollen

THEESPRITSEN

P P

98
109
179
149
109
69
89

fc

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 1232
Groente en vleesreklame

geldig t.m. zaterdag



Met grote blijdschap ge-
ven wij u kennis van de
geboorte van onze zoon

SANDER
G. Lindenschot
L G. Lindenschot-

Brendes
Vorden, 3 oktober 1974
Enkweg 18
Tijdelijk adres: Wilhelmi-
naziekenhuis, Doetinchem

Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte
van ons dochtertje en zusje

Johanna Geradina

Wij noemen haar
JOANNE

H. Meenink
G. Meenink-Oonk
Harald

Vorden, september 1974
Dorpsstraat 28

Door ernstig ooggebrek
ben ik niet in staat om de
scheurkalenders nog weer
te verkopen.
J. Papperse, Smidsstr. 13,
Vorden

Te koop: dekrijpe Gr. Y.
b+ beren. D. Lettink,
Lieferinkweg l, Vorden
telefoon 05753-1526

Te koop: Ford 17 M - RS
van juni 1970, inkl. radio,
in prima staat. Nieuwstad
4, Vorden

SCHOENEN KOPEN !

naar

Schoenenhuis Jansen

lopen!

Te koop: Fiat 600 van ju-
ni 1971, prima konditie.
Te bezichtigen: vrijdag van
4.30-20 uur. Nieuwstad 4
Vorden

Te koop: Fiat 1100.
De Steege 15, Vorden

Gevraagd: een kleine olie-
kachel bv. „Pelgrim".
Zutphenseweg 64, Vorden
telefoon 1508

Te koop: Winterjan stoof-
peren. Rossel, Deldense-
weg 6, Vorden

Te koop gevraagd: weck-
flessen % en l liters.
Haverkamp, Ruurloseweg
69, Vorden

Meisje 14 jaar zoekt werk
voor zaterdags in winkel
of gezin met kinderen.
Telefoon 05752-1844

Te koop: dahliaknollen,
grootbloemig, en enkele
dwergdahlia's.
A. G. Hummelink, Spie-
kerweg 4, Vorden, tele-
foon 05752-1252

Triumph-Wala
verkoop aan huis.
Geopend 8.30-12.30
uur en volgens afspr.

M. STOFFELS
Zutphenseweg 4, Vorden
telefoon 2367

SUPER BENZINE
per liter

93,8 cent

KEUNE
Industrieterrein - Vorden
Telefoon 05752-1736

JAPONNEN
OVERGOOIERS
BLOUSES

Nergens voordeliger dan
rechtstreeks van

CONFECTIEBEDRIJF

AMMERS
Zutphenseweg 29 - Vorden

Maandagmorgen en woens-
dagmiddag gesloten

SCHOENEN KOPEN !

naar

Schoenenhuis Jansen

lopen!

GERRIT BIJENHOF

en

GERDA ARENDSEN RAEDT

hebben de eer u, mede namens weder-
zijdse ouders, kennis te geven van hun
voorgenomen huwelijk, waarvan de vol-
trekking zal plaats hebben op donderdag
17 oktober a.s. om 13.30 uur ten,ge-
meentehuize te Vorden.

Oktober 1974

Vorden, Wildenborchseweg 29
Barchem, Rierdijk 4

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal
Smit, „'t Wapen van Vorden" te Vorden.
Toekomstig adres: Wildenborchseweg 29
te Vorden.

Na een noodlottig ongeval en een kortstondig
gedragen lijden heeft de Heer in Zijn ondoor-
grondelijke wijsheid tot Zich genomen mijn in-
niggeliefde vrouw en der kinderen zorgzame
moeder en grootmoeder

WILHELMINA ELIZA EGGINK
echtgenote van Hendrik Willem Wesselink

op de leeftijd van 53 jaar.
Zwaar valt ons dit verlies.

Hengelo (Gld.): H. W. Wesselink

Vorden: H. R. Schouten-Wesselink
G. Schouten
Monique
Edwin

Zutphen: G. A. Wesselink
H. J. B. Wesselink-Heinen

Hengelo (Gld.): A. H. Wesselink
W. E. Wesselink en verloofde

Hengelo (Gld.), 8 oktober 1974
Slotsteeg 15

De begrafenis zal plaats hebben zaterdag 12
oktober a.s. om 12.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Hengelo (Gld.).
Zij die de overledene de laatste eer willen be-
wijzen worden aldaar uitgenodigd.
De overledene staat opgebaard in de aula van
Ons Huis, Beukenlaan 30 te Hengelo (Gld.).
Bezoekuren dagelijks van 20.00-21.00 uur.

Door een noodlottig ongeval is onverwacht uit
onze familiekring heengegaan onze geliefde
zuster, behuwdzuster en tante

WILHELMINA ELIZA EGGINK

echtgenote van

Hendrik Willem Wesselink

op de leeftijd van 53 jaar.

Uit aller naam:

Familie Eggink

de ,,Hooge Weide"
Kostedeweg 5, Vorden

GARANT
TRENDMAKER
VOOR MODE

EN PRIJS

NOVARA

f 57,95
styled by Westland

Stoer, manlijkjsportiet.
Canasta molière van

topkwaliteit.

FERRA

f 59.95
styled by Marathon
Promotlon-mode-75.
Lotfer uit origineel
|udrten leder.
VaktniTwchap Garant-International.
Gok In dames- en jeugdmaten.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4
's Maandags de gehele dag geopend

Vorden

SimcalOOOLS
944 cc-44 DIN pk-f 6.895-,

SimcalOOOGLS
1118cc- 55 DIN pk-f 7.395,-

Simca 1000 OLE als 1000 GLS
met 944 cc motor - f 7.195 ,-

Simca 1000 Special
1294 cc-60 DIN pk-f7.795.

Simoe 1000Rallye1
1294 cc -60 DIN pk - f 7.795 ,-

Simca1000Rallye2
1294 cc-82 DIN pk-f 9.295-

Simca1100LS
1118 cc - 60 DIN pk -f 8.795.- (twee-
deurs) - f9.195,- (vierdeurs)

Simca 1100 GLS
1118cc-60DINpk-f9.795,-

Simca 1100 Special
1294 cc - 75 DIN pk -f 10.195,: (twee-
deurs) - f10.595,- (vierdeurs)

Simca 1100 ES als 1100 Special
met 1118 cc motor - f 9.795,-'(twee-
deurs) -f10.195,- (vierdeurs)

Simca 1100 Tl
1294 cc-82 DIN pk- f11.095,-
(tweedeurs) f 11.495,-(vierdeurs)

Simca 1100 Tourlst
Laadruimte 1600 dm3 - max. laadver-
mogen 460 kg - leverbaar in drie typen
v.a.f9.395,-

Simca 1100 Commercial
laadruimte 1600 dm3 - max. laadvermo-
gen 500 kg-f 6.895,-

Simca 1100 Fourgonnette
laadruimte 2650 dm3- max. laadver-
mogen 500 kg-f 6.995,-

Simca 1301 Special
1290 cc-67 DIN pk- f 10.695,-

Simca 1501 Special
1475cc-73DIN pk- f 11.195,-

Simca 1301/1501 Tourist Special
laadruimte 1550 dm3 - max. laadver-
mogen 500 kg; 1301 S - f 10.995,-;
1501S-f11.595,-

Chrysler160
1639 cc-80 DIN pk- f 12.295,-

Chry sier 180
1812 cc -100 DIN pk - f 13.295,-

Alle prijzen zijn incl. BTW, af importeur. Diverse modelten zijn leverbaar met automaat.

Chrysler 2 Litres
volautomatisch -1981 cc -110 DIN pk -
f 14.795,-

Matra Simca Bagheera
3 zitplaatsen voorin - 84 DIN pk-
«19.495,-

welke auto u ook wenst
Uw favoriet is er! Hij staat fonkelnieuw bij ons. Precies zoals

u hem wenst qu ĵ>rijs, model, kleur, interieur, zitruimte,
kofferruimte, p((^acceleratie, enz.

Bovendien zijn al onze Simca's en Chryslers zuinige, veilige,
degelijke auto's. Ook die zekerheid heeft u!

Heeft u nog speciale wensen wat betreft inruil, financiering,
extra accessoires? Met ons valt te praten. Onze service gaat
erg ver. We zullen het u al graag bewijzen tijdens uw proefrit.
Welkom!

ö Sjmca-Chrysler
biedt zoveel variatie!CHRYSLER

NEDERLAND

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256 J

WIE WIL EN KAN ZICH
DIENSTBAAR MAKEN
VOOR DE JEUGD \

Onlangs las u in dit blad een artikel over de
padvinderij in Vorden, een beweging die hier
bijna 30 jaar bestaat, bestaande uit verkenners
en welpen.
Voor wat betreft de welpen (jongens in de leef-
tijdsgroep van ca 7-12 jaar) is er een dringend
tekort aan leidinggevenden.
Door vertrek naar elders zal deze groep binnen-
kort nauwelijks of niet meer kunnen „draaien",
juist nu de padvinderij, naast andere vereni-
gingen weer in het licht van de belangstelling
is getreden. Dat zou voor deze jongens erg jam-
mer zijn.
Wellicht zijn er jonge vrouwen en/of mannen
bereid een deel van hun vrije tijd, met name op
de zaterdagmiddag, voor dit doel (begeleiding
welpengroep) op te offeren. (Leeftijdsgroep van
ca 17 tot 25 jaar, al is een grens in leeftijd
stellen erg moeilijk.)
Een opleiding, bijzonder op het gebied van on-
derwijs of dergelijke, óf eerder werkzaam te
zijn geweest voor de jeugd, hier of elders, is
een plezierige bijkomstigheid.
Geïnteresseerden kunnen voor méér informatie
bellen met de groepsleider, hopman B. Turf-
boer, Sarinkkamp 18 te Hengelo (Gld.), tele-
foon 05753-2383.

Namens de ouderkommissie,
J. C. A. Scbunselaar

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

OPGELET !

Op 25 oktober start
er een spaarzegelak-
tie van de ZD in sa-
menwerking met de
Nutsspaarbank !

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Ttleftxm 08703-12OT

Attentie Attentie

Plant nu uw Bloembollen
„LET OP UW PRIJZEN'

o.a.:
Crocussen
Enkele tulp
Dubbele tulp
Triumph tulp
Bott. tulp
Hyacinten
Narcissen

per stuk 8 et.
per stuk 25 et
per stuk 30 et
per stuk 18 et
per stuk 55 et
per suk 40 et

per stuk 35 et
en nog vele andere soorten

VERDER AL UW
TUJNBENODIGDHEDEN

Fa Gebr. Ketteleiïj
Hoveniersbedrijf, Zutphenseweg 64, Vorden
telefoon 1508 b.g.g. na 18 uur 2054



IVO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager!

IKEURSLAGER
9n g oei e slager

Magere varkensf Hcandeau
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Ossestaart
500 gram

Magere runderlappen
500 gram

Speklappen
500 gram

woensdag: Gehakt
500 gram 250 1000 gram

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

GEKOOKTE HAM
150 gram

TONGEWORST
150 gram

ZURE ZULT
150 gram

Volop ROOKWORST GEBRADEN GEHAKT
grof of fijn 150 gram

Uit onze moderne

ZUIVEL KOELING
Magere melk
Magere yochurt
Chocolade vla
Vruchtenyochurt

1$
|ifer van 68

y2 1», van 79

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT
Blanke witlof

Cox d' orange

Stoofperen

Rode Kool gesn.

Gesneden andijvie soo gram

Komkommer
Maandag en dinsdag:

Wortelen

hele

500 gram 48

KASSA-KOOPJE Bij f 15,—

aan boodschappen 3/4 Literspot ABRIKOZEN

Vivo Sinas
HELE LITER
bij ons ....

VIVO MARGARINE

500 gram - onze prijs ....

GROTE FLES TOVA SAUS

van 204 - onze prijs

PAK GEVULDE KOEKEN

4 stuks

Unox soep
(TOMATEN) 4 BORDEN
normaal 130 - onze prijs .

VENCO DROP

4 verschillende soorten, nu

Vivo af wasmiddel
99 - onze prijs

PAREIN FOURE

2 smaken - bij ons

BROOD
GOUDSTER WITTEBROOD
800 gram

KRENTEBOLLEN
pak a 5 stuks

GOUDSTER BRUIN BROOD
800 gram

AZ APPELSAP

onze prijs

FRIESE VLAG HALVAMEL

hele liter v.m 227 voor

Omo
OMO VOORDEEL DRAAG-
KOFFER van 745 - onze prijs

O.B. MAANDVERBAND met hechtstrip

van 197 - bij ons

HEEL KILO RIJST

van 199 - onze prijs

PAPIEREN ZAKDOEKEN

6 x 1 0 stuks van 109 - onze prijs

BLOOKER CACAO

500 gram 345 - onze prijs 245
Groente- en vleesaanbiedingen

zijn geldig t,m. 5 oktober 1974
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Achtkastelendorp
Vorden trekt jaarlijks
zo'n 6000 gasten
We keken toch wel een beetje verbaasd toen de heer G. W. Eijerkamp, sekretaris van het verkeer voor
vreemdelingen te Vorden, kortweg VVV, ons voorrekende dat de gemeente Vorden jaarlijks zo'n 6000 va-
kantiegangers herbergt. „Dit aantal kan in feite veel groter zijn, waneer we in Vorden meer hotel- en pen-
sionruimte hebben. We zitten hier ontzettend mee omhoog, de kategorie vakantiegangers die juist een hotel
of pension prefereren moeten we dikwijls teleurstellen. In feite heb je maar drie hotels. Met de pensions
is het helemaal droevig gesteld. Enkele jaren geleden telden we er nog ca 16. Jaar na jaar wordt dit aantal
minder en beschikken we momenteel nog slechts over 5 pensions. De mensen hebben er geen zin meer in.
Ik moet u er echter wel bij vertellen dat de huizen zich in Vorden nu ook niet bepaald lenen voor het hou-
den van pensiongasten", aldus de heer Eijerkamp.

Voetbal

CAMPINGS IN TREK

Maar waar blijven deze 6000 vakantiegangers dan?
zult u zich afvragen. Welnu het merendeel vindt men
terug op de campings De Goldberg, Reehorst, Beren-
pas en op paspoortcamping De Wientjesvoort. Gedu-
rende de hele zomer zijn deze campings goed bezet,
hoewel het aantal kampeerders dit jaar minder was
dan voorgaande jaren. Toch had het wisselvallige weer
zijn voordelen. In de kom van het dorp waren deze zo-
mer veel mensen op de been.
,,De plaatselijke winkeliers hebben het zonder meer
goed gehad", aldus sekretaris Eijerkamp, die vervol-
gens door zijn echtgenote op de vingers werd getikt
met de woorden: „maar Gerrit, nu moet je niet de in-
druk laten wekken dat de VVV er uitsluitend voor de
winkeliersvereniging is !" De heer Eijerkamp verze-
kerde ons dan ook meteen met de hand op het hart
dat dit geenszins het geval is, hoewel vanzelfsprekend
de VVV en de winkeliersvereniging wel als „broer en
zus" door het Vordense leven gaan.

CONYFEREN EN NAALDBOMEN

De acht kastelen waren deze zomer weer flink bij de
vakantiegangers in trek, getuige het aantal deelnemers
(ca 2000). Oud-burgemeester A. E. van Arkel is nog
altijd even enthousiast wanneer hij op woensdagmid-
dagen in de maanden juli en augustus de vakantiegan-
gers vertelt over de kastelen. Twee keer kon de tocht
vanwege het slechte weer niet doorgaan.
Van de mogelijkheid om de tocht in groepsverband te

fietsen, wordt veel gebruik gemaakt, aldus de heer Eij-
erkamp die het betreurde dat de avondwandelingen
dikwijls afgelast moesten worden. Bij droog weer ne-
men er maandagivonds o.l.v. de heer Offereins zo'n
30 personen aan deel.
Dominee Krajenbrink die zich de laatste jaren nogal
inspant bij het organiseren van de Staringavonden in
de Wildenborch en de orgelconcerten in de Ned. Her-
vormde kerk, heeft alle eer van zijn werk, want de
publieke belangstelling voor deze evenementen is be-
hoorlijk, al zou het bij de orgelconcerten wel wat be-
ter kunnen.
„Een schot in de roos", zo noemde de heer Eijerkamp
de bezichtiging van het Pinetum op het landgoed De
Belten. Vijfmaal in het seizoen kan men dit pinetum
(een verzameling van ca 2500 conyferen en naaldbo-
men) bekijken. De eigenaar van De Belten, Jhr Mr
Feith, maakt er altijd een boeiende ekskursie van, want
over praktisch elke boomsoort weet hij wel wat te ver-
tellen.
De boerenbruiloften, touwtrekken, rommelmarkt, de
kermis zijn evenementen die het volgend jaar opnieuw
op het programma van de VVV zullen prijken. „Alleen
piekeren we ons nog suf op welke manier we wat meer
voor de jeugd moeten doen, want mijns inziens schort
hier nog wel het één en ander aan", aldus de heer
Eijerkamp, die verwacht dat het volgend zomer minder
druk zal zijn in Vorden. „Van de mensen die deze zo-
mer flink nat zijn geregend zullen er het volgend jaar
echt wel een aantal naar het buitenland op vakantie
gaan."

Kollekte
Geestelijk Gehandikapten
Maarten komt tegen etenstijd thuis uit het dagverblijf
voor ouderen. Hij is 32 en ernstig geestelijk gehandi-
kapt. Hij eet met zijn vader en moeder. Zijn broers zijn
getrouwd en het huis uit. Na het eten gaat de TV aan
totdat het tijd is om naar bed te gaan.
Zo loopt een van de vele avonden in Maartens leven.
Overdag is hij met zijn vaste groep op het dagverblijf
voor geestelijk gehandikapte volwassenen, 5 keer per
week. Dat bevalt hem. 's Avonds is hij thuis. Dat be-
valt hem ook. Maar hij zou er ook wel eens uit willen.
Zijn ouders kunnen zich niet iedere avond intensief
met hem bezig houden. Ze zijn de 50 al ruim gepas-
seerd en hebben overdag hun werk. Ze geven veel om
hun zoon, maar dat betekent nog niet, dat ze hem alles
kunnen geven wat hij nodig heeft. Het zou zo goed
voor hem zijn als hij er 's avonds eens uit kwam. Naar
een ontspanningsklub ging, andere mensen zag, nieuwe
vrienden maakte. Waar hij onder goede, speciaal ge-
schoolde leiding, bezig kon zijn, zich meer kon ontwik-
kelen. Maar een speciale ontspanningsklub voor gees-
telijk gehandikapten is er niet in de plaats waar Maar-
ten woont. Op sommige plaatsen is er al wel een. Dat
hangt af van het geld. Het is een nieuwe, maar brood-
nodige voorziening. Een voorziening, die echter nog
niet wordt gesubsidieerd. Waarvoor het geld dus uit
andere potjes moet komen.
Een van die potjes (zeg maar rustig: een grote pot) is
de Nationale Kollekte Geestelijk Gehandikapten. Deze
kollekte wordt dit jaar van 14 tot en met 19 oktober
gehouden. Uit de opbrengst worden allerlei plaatselij-
ke, maar ook landelijke aktiviteiten gesteund. Zoals
ontspanningsklubs, zoals speciale sport voor geestelijk
gehandikapten, zoals speciale vakantiemogelijkheden.
Het geld wordt gebruikt voor begeleiding van gezinnen
met een geestelijk gehandikapt kind door gespeciali-
seerde maatschappelijk werkers. Het geld wordt ge-
bruikt voor voorlichting aan de ouders, voor ouderver-
enigingen en nog zo heel veel meer in het belang van
de geestelijk gehandikapten.
De kollekte wordt georganiseerd door de gezamenlijke
ouderverenigingen en sociaal-pedagogische verenigin-
gen en diensten. Deze diensten worden ook wel „ge-
specialiseerd maatschappelijk werk voor geestelijk ge-
handikapten" genoemd. Er is een katholieke, protes-
tants-christelijke en een algemene organisatie. Er zijn
ook drie ouderverenigingen „Voor het Zorgenkind
(R. K.); „Philadelphia" (Prot.-Chr.); „Helpt Elkan-
der" (interkonfessioneel en algemeen).
De Nationale Kollekte Geestelijk Gehandikapten heeft
een goede naam. Ze is naar de opbrengst gemeten een
van de grootste in ons land. De bruto-opbrengst was
vorig jaar 2,3 miljoen gulden. Omdat deze kollekte zo
populair is, opereren in de kollekteweek ook personen
die zeggen op pad te zijn voor de geestelijk gehandi-

.kapten. Ze verkopen. drukwerken,, huishoudgerief,
kaarsen en meer van dit soort spul. Ze zijn echter niet

van de Nationale Kollekte Geestelijk Gehandikapten.
Deze kollekte is alleen een kollekte met kollektebussen
intekenboekjes, bonnen en kollekte-enveloppen. De
kollekte is herkenbaar aan haar eigen embleem, een
kinderkopje dat deels verduisterd is. Let daar goed op.
Wordt u door omstandigheden niet door een kollek-
tant bezocht, dan kunt u uw geld ook per giro over-
maken. Giro 1122222 (2 x l, 5 x 2) t.n.v. Nationale
Kollekte Geestelijk Gehandikapten te Utrecht.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

VERKIEZING AMBTSDRAGERS HERV. KERK
Door middel van het kerkblad en ook via de afkondi-
gingen in de avonddienst van zondag jl. zijn de tot
stemmen bevoegde leden van de plaatselijke Hervormde
gemeente uitgenodigd zondag a.s. (13 oktober) na de
dienst in de dorpskerk en óók na de dienst in de kapel
in de Wildenborch, twee leden van de kerkeraad te
verkiezen en wel een diaken en een ouderling-kerk-
voogd. Er zijn uit genoemde gemeenteleden door de
kerkeraad de volgende dubbeltallen gesteld waaruit de
gemeenteleden kunnen kiezen:
1. Vakature mevr. Lebbink-Groot Roessink (diaken)

a. mevr. D. Harmens-Dorland, H. K. van Gelre-
weg 37;

b. mevr. A. M. Wijers-Eggink, Mispelkampdijk 6.
2. Vakature de heer G. Ruiterkamp (ouderling-kerk-

voogd)
a. de heer G. Bogchelman, Kruisdijk 6
b. de heer E. van Welzenis, Het Jebbink 33.

De volgorde van de dubbeltallen is alfabetisch.
In het dorp zal na de dienst de verkiezing plaatsvin-
den in het zaaltje achter de kosterswoning, Kerkstraat
15. In de Wildenborch wordt de stemming na de dienst
gehouden in de kapel.

GESPREKSKRINGEN
Door de jeugdraad van de Hervormde kerk worden in
het kerkblad voor de Hervormde gemeente (het num-
mer van de maand oktober) verschillende gespreks-
groepen aangekondigd. Ook voor ouderen is er een
groep avonden „in het leerhuis". Belangstellenden ver-
wijzen we voor nadere gegevens haar bovengenoemd
kerkblad. De opgave sluit eind deze week.

Geslaagd
Ia Amsterdam slaagde Rob Sietsma voor het vakdiplo-
ma aardappelen, groente en fruit. Proficiat.

VORDEN WINT VAN AJAX B. MET 2-3

Toch wel met een tikkeltje angst trok Vorden l zondag
naar Bredenbroek om daar de strijd aan te binden met
Ajax dat tot dusver de volle buit in deze kompetitie
had binnengehaald. De angst van Vorden bleek totaal
overbodig, want de thuisklub kwam er in deze ont-
moeting vrijwel niet aan te pas. De geelzwarten be-
heersten het spel volkomen, technisch beter en boven-
dien aanvallend veel gevaarlijker. Toch was de eerste
goede scoringskans voor Ajax toen de linksbuiten plot-
seling vrij voor doelman Meyer verscheen. Hij schoot
echter naast. Na 20 minuten liet Heersink één van zijn
befaamde rushes zien. Hij omspeelde vijf man en
schoot beheerst in O - l. Tien minuten later werd de
balans in evenwicht gebracht toen de bal uit een corner
van links onhoudbaar werd ingekopt l - l. De vreugde
bij Ajax was van korte duur want even later knalde
Ter Beest van grote afstand keihard raak 1-2.

Na de rust zat Vorden na een minuut spelen reeds op
rozen. Heersink speelde zich op links vrij waarna zijn
voorzet door Eggink werd ingeschoten 1-3. De geel-
zwarten verzuimden hierna Ajax op grotere achter-
stand te zetten. Achtereenvolgens lieten Heersink en
Teerink nog een paar fraaie kansen liggen. Na een
half uur maakte Ajax uit een penalty wegens hands

van Te Veldhuis 2 - 3. In de resterende minuten speel-
de Vorden op safe, hetgeen Nijenhuis c.s. uitstekend
afging. Het bleef bij de verdiende 2-3 stand. Vorden
is tot dusver ongeslagen en heeft 8 punten uit 5 wed-
strijden.

ULFTSE BOYS l - RATTI 11-1

Het is Ratti gelukt om één punt mee te nemen uit de
lastige wedstrijd in Ulft. De eerste helft viel Ulftse
Boys sterk aan, doch kwam niet tot scoren, ook al
omdat doelman Huitink een prima wedstrijd keepte.
Ratti moest het in die periode hebben van uitvallen
welke ook gevaar inhielden. Zo kwam Polman oog in
oog met de Ulftse doelman doch door hands te maken
voorkwam hij een doelpunt.

In de tweede helft begon Ratti aanvallender te spelen
doch ook dit leverde vooreerst geen doelpunten op. Het
was Ulftse Boys dat de score opende toen hun mid-
denveldspeler uit een voorzet raak kopte. Ratti moest
nu aanvallen en bij één der aanvallen werd midvoor
Huitink „gepakt" hetgeen een strafschop betekende
welke door Overbeek in een doelpunt werd omgezet.
Beide ploegen kregen hierna nog kansen om de score
te veranderen doch het bleef bij 1-1. Ratti bleef na
deze wedstrijd dus nog ongeslagen en voert de ranglijst
aan.

Deelnemers Oost-Gelderlandrit
kwamen aan hun trekken

De Oost-Gelderlandrit die zaterdag in deze kontreien
werd gehouden en die één van de grootste is in ons
land, is voor organisatoren en rijders een groot sukses
geworden. Ondanks de slechte weersomstandigheden
kwamen er 164 rijders, verdeeld over 9 klassen, aan
de start.
Na een onderbreking van een jaar, vorig jaar werd
geen toestemming verleend, kon de rit dit jaar, dankzij
de welwillende medewerking van de gemeentebesturen
van Vorden en Lochem, wel doorgang vinden. Voor de
organisatie tekende de verenigingen Sport & Vriend-
schap uit Lochem, De Graafschaprijders uit Vorden,
Hamové uit Hengelo (Gld.) en Hamac uit Harfsen.
De totale route bedroeg voor de junioren (die zater-
dagmorgen reden) 135 kilometer d.w.z. het parkoers
diende driemaal te worden afgelegd. De senioren die
zaterdagmiddag aan de start verschenen legden een
afstand af van 180 kilometer (viermaal het parkoers).
De route ging geheel door de gemeenten Vorden en
Lochem. Onderweg waren enkele proeven ingebouwd
zoals bv. de accelleratieproef die op het militaire oe-
fenterrein in het Galgengoor werd gehouden, alsmede
de terreinproef die werd verreden op het circuit van
Sport & Vriendschap in Lochem.
Dankzij hè veelal modderige circuit (waarvan de echte
motosportliefhebber smult) werd er veel van rijder en
machine gevraagd. De route op zich leverde niet veel
problemen op, de proeven daarentegen des te meer.
Hier vielen dan ook veel straf punten. Van de 164
deelnemers werden er uiteindelijk 128 geklasseerd.
In café Schoenaker, waar de prijsuitreiking plaats
vond, bracht de heer W. Bielderman dank aan de ge-
meentebesturen van Vorden en Lochem; landgoedeige-
naren, politie en EHBO (die gelukkig niet in aktie
behoefde te komen) alsmede aan de organiserende ver-
enigingen. De uitslagen waren als volgt:
Bromfietsen klasse 1: 1. I. ten Velde Holten, 526,8
punten; 2. W. A. Veneklaas Holten, 586,6 punten.
Motoren 50 cc klasse A: 1. A. J. Hoelman Oud-Leus-
den, 473,2 punten; 2. J. v.d. Ende Arnhem, 503,4
punten.
Idem junioren 51 t/m 125 cc klasse B: 1. J. Flonk
Beesterzwaag, 399, 2 punten; 2. G. N. Kruiper Nij-
verdal, 402,3 punten; 3. M. Hendriks Deventer, 430,2
punten; 4. A. H. Nijkamp Lonneker, 432 punten.
Idem iunioren 126 t/m 175 cc klasse C: 1. G. H. Knol
Wierden, 460 punten; 2. P. Hoogland Blija, 473,8
punten; 3. D. Mogezomp Lochem, 478 punten; 4. P.
J. Dam Abbekerk, 481,6 punten.
Junioren boven 175 cc klasse D: 1. H. J. Oonk Lo-
chem. 414 punten; 2. K. van Dijk Sneek, 416 punten;
3. Joh. Steunenberg Zetten, 423,4 punten; 4. H. Ver-
hoeveji Aalst, 423,6 punten; 5. J. H. A. Mulders
Maastricht, 424,6 punten.

Senioren 51 t/m 125 cc klasse E: 1. H. Poorte Nijver-
dal, 359,7 punten; 2. H. Visschers Eefde, 404,4 pun-
ten; 3. M. Dijk Marum, 408 punten.
Idem 126 t/m 175 cc klasse F: 1. J. Tijhuis Nijverdal,
390,6 punten; 2. H. Kneuman Wychen, 399,2 punten.
Idem boven 175 cc klasse G: 1. J. de Jong Tijnje, 390
punten; 2. H. E. Jansen Hellendoorn, 395,2 punten;
3. M. Wassink Arnhem, 403,4 punten; 4. G. Hoftijzer
Varsseveld, 406,4 punten.
Zijspannen klasse H: 1. B. H. Braakhekke/H. Klein
Brinke Vorden; 2. J. Buising Varsseveld, 509,2 pun-
ten.
De teamprijs voor het beste juniorenteam ging naar
Sport & Vriendschap uit Lochem, bestaande uit de
rijders W. Top, W. Bussink en G. Langenkamp. De
prijs voor de beste algehele prestatie ging naar de rij-
der H. Poorte uit Nijverdal. In totaal werden er 99
gouden, 12 zilveren en 17 bronzen medaljes uitgereikt.
Voor de klassewinnaars was er een beker, voor de ove-
rige geklasseerde rijders een plakkette van deze elfde
in alle opzichten geslaagde Oost-Gelderlandrit.

Weet u het nog?
in het najaar
zou u meer
van ons horen!

nou,
binnenkort
zijn wij zover!

Interieurverzorging mter-style

Wim Polman b.v.



Heden is na een langdurig ziekbed van ons
heengegaan onze lieve moeder

RIKSTJE HOEKSMA

sedert 1959 -weduwe van Ar jen van Dellen

in de ouderdom van 83 jaar.

Vorden: J. T. van Dellen
S. van Dellen-Keuning

Keyenborg (Gld.), 8 oktober 1974
Bejaardentehuis „Maria Poste!"

De begrafenis zal plaats hebben op vrijdag 11
oktober a.s. om 12.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Hengelo (Gld.).
Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in het
bejaardentehuis „Maria Poste!" welke om
11.20 uur zal aanvangen.
Zij die de overledene de laatste eer willen be-
wijzen worden aldaar uitgenodigd.
De overledene staat opgebaard in de aula van
„Maria Postel". Gelegenheid tot condoleren al-
daar donderdag 10 oktober van 19-20 uur.

Heden overleed door een noodlottig ongeval
onze geliefde zuster, schoonzuster en tante

WILHELMINA ELIZA EGGINK

echtgenote van H. W. Wesselink

in de ouderdom van 53 jaar.

Hengelo (Gld.): Fam. H. J. A. Wesselink
Hengelo (Gld.): Fam. A. Wesselink

Vorden: Fam. M. Eggink
Vorden: Fam. H. E. Gosselink

Hengelo (Gld.), 8 oktober 1974

GEMEENTE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden ma-
ken bekend, dat zij - met inachtneming van ar-
tikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Orde-
ning - voornemens zijn aan het bestuur van de
Rabobank te Vorden vrijstelling te verlenen
van de geldende voorschriften van het uitbrei-
dingsplan Vorden, herziening 1962; zulks om
de bouw van een nieuwe Rabobank op het ter-
rein aan de Zutphenseweg 20 (v.m. notariskan-
toor) mogelijk te maken.

De op dit plan betrekking hebbende bescheiden
liggen vanaf 14 tot en met 28 oktober 1974 ter
gcmeenesekretarie voor een ieder ter inzage,
gedurende welke termijn een ieder schriftelijk
bezwaren tegen het voornemen kan indienen
bij burgemeester en wethouders voornoemd..

Vorden, 8 oktober 1974.

let op onze
blazerkostuums!
Als u een modische man ziet lopen in een
opvallend mooi blazerkostuum, dan is hij

vrijwel zeker een klant van ons. Wij kennen
namelijk geen andere zaak met zo'n

opvallend mooie kollektie als de onze I

tcHtiel en mode

/chooldermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vonten

Slaapkamer Zurich

Dit is slaperig nieuws:
EEN ZOGENAAMDE AANBOUWSLAAP-
KAMER IN EVENWICHTIGE KLEUREN-
KOMBINATIE WIT-WENGE

een droom van een kamer. Natuurlijk bij:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Deze week weer specialiteit
van uw echte kwafiteits slager,
probeer ze eens
A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFSTUK r Q QQ
250 gram T O^v/ö

500 gram RIBLAPPEN 548 r -|/\ f\|%
1 kilo .A T lUjUv

500 gr. RUNDERSTOOFLAPPEN 398 - — ̂ ^1 ki|° •— f 7,00
RUNDERROLLA^P f m (

500 gram T 4,i

ROLETTE -
500 gram f

GEVULDE BOOMSTAM f
500 gram

ROOMSCHNITZELS f
3 stuks T

PAPRIKA SCHNITZELS f
3 stuks

FRIKANDELSCHIJVEN f
3 stuks

f
HAMBURGERS t * M t\
3 stuks f 1,48

VOORBOUTEN DIEPVRIESKLAAR f
per kilo vanaf | \+m

ACHTERBOUTEN DIEPVRIESKLAAR f
perkilovanaf | ^«^

Voor de boterham:

150 gram PEKELVLEES 148

150 gram BOTERHAMWORST 89

150 gram LEVERKAAS 118

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

150 gram ARDENNER SPEK 140

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
NIEUWSTAD 14 - VORDEN . TELEFOON 1321

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphensewpg' 2 . Vorden
Telefoon 2219

SCHOENEN KOPEN 2

naar

Schoenenhuis Jansen

lopen !

HENGELO (GLD)

Zondag 13 oktober
LA MARA

Inwoners van Vorden e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moet

ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amo«
4:12); 2e la Hy uw redder? (Rom. 3:23, 24) ;
3e Of moet Hy uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezu»
Ie Lees dan uw Btjbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Te koop wegens omstan-
digh. Vauxhall Viva de
Luxe type '69 in goede
staat verkerend, vraagprijs
ƒ 1475,-. Tel. 05755-367
Olburgseweg 37, Steende-
ren

SCHOENEN KOPEN !

naar

Schoenenhuis Jansen

lopen !

*
^^•^•^ •̂FIM^̂ H^Bl̂ ^%K gr OIC

vloert alles .. *
* zelfs de prezen! *

*
**Grandioze herfstaanbiedingen van de grote G.

Kijk, dét is de grote G ... Gezamenlijk kopen 150
specialisten tapijt. Gezamenlijk staan zij Garant

voor kwaliteit en komplete service.
Gezamenlijk zijn zij in staat u deze ongekend
voordelige 'HERFSTAANBIEDINGEN' te doen.

Profiteer nu! Bij ons!

Onverwoestbaar nylon tapijt.
Charmant dessin. 400 cm breed.

normaal geprijsd voor 139,-
prijs herfstaanbieding 109,-

uw voordeel perstrekkende meter

*

*

*
*

*

*

*

*
*

** ROYAL FESTIVAL

*
*

*
*
*

30.
Gegarandeerd klasse-tapijt
Zes sterke tinten. 400 cm breed.
normaal geprijsd voor
prijs herfstaanbieding

uw voordeel per strekkende nieter

89,-
79,-

10
Specifiek slaapkamer tapijt. Met G-garantie! 380 cm breed.

normaal geprijsd voor 69,-
prijs herfstaanbieding 59,-

uw voordeel per strekkende meter 10.-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Zaterdags tot 5 uur geopend



GEVRAAGD:

telefoniste/receptioniste
(ook goed kunnende typen)

jonge administratieve
medewerker

ALS ASSISTENT BEDRIJFSBURO

(leeftijd plm. 18 jaar)

Interesse? Stuur dan een enveloppe, voorzien van uw adres
en de funktie waar het om gaat, aan ons op (geen postze-
gel).

U kunt ook persoonlijk inlichtingen vragen aan onderstaand
adres.

GEMS METAALWERKEN N.V.
ZUTPHENSEWEG VORDEN - TELER (05752) -1546

TANK-EN APPARATENBOUW VOOR DE ALGEMENE,
CHEMISCHE EN PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

Kom eens praten over uw

bouwplannen
Wij hebben interesse
voor: NIEUWBOUW

VERBOUW EN
ONDERHOUD

OPLEVEREN VOLGENS AFSPRAAK!

BOUWONDERNEMING

Wullinkb.v.
Fokkink weg 35
Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-1914 - 2095

of met de heer J. Wentink, De Stroet 28, Vorden

Introductieprijs:
spaar f 5,- op uw panty

spaar f 10,- op uw corselet

Playtex BH's
corselets en panty's

H.LUTH
Nieuwstad Vorden

AMIKO
aardappelverwerkende industrie

Grootste producent in West-Europa van voorgebakken aardappelpro-
dukten (pommes-frites, pommes-parisiennes, pommes-allumettes, pora-
mes-chips en rösti) wil haar produktiekapaciteit uitbreiden in het pro-
duktiebedrijf in Steenderen. Hierdoor hebben wij plaatsingsmogelijk-
heden voor

Produktiemedewerkers
die daadwerkelijk mee willen bouwen aan de toekomst van het bedrijf
en hun eigen toekomst.

Er wordt slechts gevraagd naar mensen met een juiste instelling, die
bereid zijn in ploegendienst te werken te weten: 2 ploegenstelsel (dag-
en nachtdienst) of 3 ploegenstelsel (dag-, middag- en nachtdienst).

Daar staat tegenover:

- een uitstekend basisloon
— ploegentoeslag
— overuren 150%
— vrije bedrijfskleding
— gratifikatieregeling
— premie vrij pensioen
— dienstjarentoeslag
— reiskostenvergoeding op basis openbaar vervoer

Wilt u solliciteren naar een werkkring in ons moderne en hygiënische
bedrijf, neem dan gerust geheel vrijblijvend telefonisch of persoonlijk
kontakt op met

AVIKO B.V., Dr. A. Ariënsstraat 29 te Steenderen
tel 05755-633

UIT!
GOED VOOR U !

Café-Restaurant

Medler - Tel. 6634

Bibliotheek Vorden
Woensdag 16 oktober

gesloten
wegens knutsel- en dia-middag.

r

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Maak het u gemakkelijk, alle geldzaken

aan één

A.O.W. & Pensioen

SCHOENEN KOPEN \

naar

Schoenenhuis Jansen

lopen !

Op foto- en filmgebied
nu mini-prijzen

— toch service en Ie keus
vakhandels kwaliteit !

Foto Dolphijn
' Vorden

Foto A.D. - Ruurlo

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

ASSURANTIE BUREAU v.d. G.M.v.L
Roermondsplein 20 - Arnhem - Tel. 085 - 422442

99
99AUTO-RISICO

TARIEVEN voor verzekering van personenauto's Ingaande 1 december 1973.

Catalogusprijs

t.m. / 5.000 —
t.m. ƒ 7.000 —
t.m. / 9.000,—
t.m. / 11.000,—
t.m. / 13.000 —
t.m. ƒ 15.000 —

W.A.-premie

/ 192,—
/ 192,—
ƒ 192 —
ƒ 228,—
ƒ 228,—
/ 264,—

AII-Risks-premie

Land-
bouwers

/ 432,—
ƒ 456,—
/ 504,—
ƒ 576 —
ƒ 624,—
/ 768 —

Particulieren
tot 20.000 km

ƒ 492,—
/ 516,—
/ 564,—
ƒ 636,—
ƒ 684,—
ƒ 828,—

Particulieren
boven 20.000 km

ƒ 612,—
ƒ 636,—
ƒ 684,—
/ 756,—
/ 804.—
ƒ 948,—

No-claimkorting na 2 verzeke-
ringsjaren waarin schade-vrij
werd gereden bedraagt:

25 %** 70
Indien u bij uw vorige maat-
schappij no-claim korting ge-
noot, zijn wij bereid deze kor-
ting volgens onze normen over
te nemen.

W.A.-dekking tot ƒ 1.000.000 —
Groene kaart gratis.
Gratis extra ongevallen-inzittende-verzekering, ook voor bestuurder, echtgenote en kinderen.
Gratis w.a.-dekking bij gebruik van aanhangwagen en/of caravan.
Pers.auto's bouwjaar 1968 en ouder kunnen uitsluitend geaccepteerd worden na een keuring, Veilig Ver-
keer Nederland- of veiligheidskeuring A.N.W.B.

ZITDAG: TE DOETINCHEM: 1e en 3e dinsdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Café Wildenbeest
BORCULO: 1e woensdag van de maand van 9.30 - 11.00 uur In Café Oldenhof
VORDEN: 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur in 't Wapen van Vorden

Wapen en Sporfhande/

steeds doeltreffend!

Zufphenseweg - Vorden

CLUBKOUSEN, -SHIRTS EN

SHORTS, VOETBALLEN,

BEEMJESCHEKMEBS, SPORT-

EN VÖETteALTASSEN,

HELANCA TRAININGSPAKKEN,

ADIDAS SPORTSCHOENEN

VOOR TOPPRESTATIES

FRUIT IS GEZOND

Cox Orange
Ingrid Marie ^^
Hand- en stoofpere^Ji
James Grieve (de
laatste)

ledere zaterdag verkoop
van 9-12 uur

Fruitbedrijf Medler

oplevering
altijd

op tijd!

BOUWBEDRIJF
ATEN BRIIMKE 5:

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

VERSTANDIG ZIJN...
de politieke kwekkerij zetten wij eventjes opzij en wij
denken als de wijzen, aan DERKSEN z'n lage prijzen !

GROLSE WANTEN

f 13,95

LEE COOPER SPIJKERBROEK
wijde pijp overal f 39,75 bij ons

f 32,75

LEE COOPER CORDUROY BROEK
(alle kleuren) kost overal f 47,50 Wij beginnen al bij f 34'95

TERLENKA PANTALONS
in de allerbeste kwaliteit,
uitlopende pijp en omslag f Aft 95

Kost elders plm. f 60,-!

JONGENSOVERHEMDEN
polyester katoen, in bedrukt en effen

HO,—

TERLENKA HERENCOATS
46 t.m. 56
met originele borgvoering en de prijs

f89,-

GEBRUIKTE OVERALLS
als uw maat er bij is

HO,—

Er is natuurlijk nog vee! meer, maar komt u gerust eens kijken en de prijs
vergelijken. Tevens regenpakken, poncho's en capes !

Spalstraat 32 Hengelo Gld Telefoon 05753-1884

Verkoop van LOIS - LOVE - ROY ROGERS - LEE COOPER



Uw voeten
hoofdzaak

Daarom zijn goede schoe-
nen belangrijk. Wat u met
de rest van uw kleding
niet doet, doet u met
schoenen, lopen en staan.
Cristall-schoenen hebben
een naar de voet gevormde
binnenzool met hielkom.
Extra versteviging in de
voetholte en zijn van echt
leer.

Als u verstandig koopt
kiest u

De modeschoen met voetbed

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

CONCERT
Bargkapel
ZATERDAG 26 OKTOBER

IN DE SCHOUWBURG TE

LOCHEM

Aanvang 20 uur, entree ƒ 4,—.

VOORVERKOOP

Schouwburg Lochem, tel. 05730-
1081

BARCHEM

RUURLO

Striekwold (kapsalon), tel. 05734-
246

E. G. M. Besselink, Nachtegaal-
straat 2, tel. 05735-2116

'n Jack mag wel 's
wat anders hebben*

Jasje van
lekker soepel
imitatie-nappa
1139,-

Omdat je nu eenmaal wel 's wat anders wil
dan dat hele gewone.

Kijk 's in onze Fortex-kollektie.

Fortex-
nét even anders dan't hele gewone!

MODECENTRUM

VORDEN-TEL. (05752) 1381

Zaterdags tut 5 uur geopend

Zeiljacks, Poncho's,
Fiefscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water, en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAIl:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt doeltreffendl

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

Reklame
Vrijdag en zaterdag:

IRISH COFFEE TAARTJE

AMANDEL/MARSEPEIN

BOKKEPOOTJES

Specialiteit:

ZWANEHALZEN

BANKETBAKKERIJ

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

inter-style Weet M,

wat dit betekent?

INTER-STYLE is§een erkenning vour zaken, die

het betere meubel,

het betere tapijt,

het betere gordijn,

vertegenwoordigen

Kortom,

EEN BETERE

INTERIEUR VERZORGING

dat wilt u toch ook!

Interieurverzorging inter-style

Wim Polman b. v.

Ruime kunststof

BROOD-

TROMMEL

met handige klep-
sluiting en lade.
Kleur fris oranje met
wit, van ƒ 21,50 nu

ƒ 9,95

uw voordeel ƒ 11,55

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

SCHOENEN KOPEN \

naar

Schoenenhuis Jansen

lopen !

Hebt u iets voor de
PRETTY-MARKT !

Bel de zwemklub nr 1270
en het wordt gehaald !

Tijdschriften
Pocket*
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

CONTACT

GRAAG GELEZEN

ASSURANTIE - FINANCIERING

A. Berendsen
Christinalaan 6 - Vorden - Tel. 05752-1844

Auto verzekering
Wij geven u:

50 procent no-claim

Gratis groene kaart

Gratis WA-dekking voor caravans

en tweewielige aanhangwagentjes

Europa-dekking van 1.000.000

Maandagavond: repetitie Vordens Mannenkoor
in het Jeugdcentrum.
Maandagavond: badmintonklub in het Jeugdcen-
trum.
Dinsdagavond: bridgeklub in hotel Bakker.
Dinsdagavond: training volleybalvereniging Dash
in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand: klachtenavond NVV
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 blokfluit; ge-
vorderden blokfluit; beginnelingen melodica.
Zaterdagmorgen: trimmen bij de picknickplaats
in de Wildenborch.
Zaterdagmorgen: kindercantorij in het katechisa-
tielokaal Kerkstraat 15.
Zaterdagmiddag: padvinderij bij het troephuis,
verkenners en welpen.

lOokt. Bejaarderj^feg 13.45 uur
in het Jeugdcentrum

15 okt. Lezing NCVB zaal Eskes
16 okt. Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
16 okt. Herv. Vrouwengroep dorp
17 okt. KPO-avon^|
17 okt. Vergaderü^^rouwengroep Wildenb.
17 okt. Herv. vrouwengroep Linde
19 okt. Bal voor gehuwden en verloofden in

café-rest. ,,'t Wapen van 't Medler"
24 okt. Bejaardenkring 13.45 uur

in het Jeugdcentrum
24 okt. Ringvergadering Vrouwengroepen in

het Jeugdcentrum
30 okt. KPO-avond

l nov. Vogeltentoonstelling De Vogelvriend in
zaal Schoenaker (ook op 2 en 3 nov.)

7 nov. Bejaardenkring 13.45 uur
in het Jeugdcentrum

7 nov. Herv. vrouwengroep Linde
9 nov. Prinsenbal karnavalsver. De Deurdrea-

jers in residentie zaal Schoenaker
9 nov. Uitvoering Vordens Toneel in het

Jeugdcentrum
12 nov. Beiaardensoos Kranenburg
13 nov. Lezing NCVB in zaal Smit
16 nov. Jubileumconcert chr. gem. zangvereni-

ging Excelsior
20 nov. Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
21 nov. Bejaardenkring 13.45 uur

in het Jeugdcentrum
21 nov. Vergadering Vrouwengroep Wildenb.
21 nov. Operette-avond o.l. school dorp
22 nov. Operette-avond o.l. school dorp
22 nov. Jong Gelre revue 60-jarig bestaan
23 nov. Jong Gelre revue 60-jarig bestaan
28 nov. Herv. vrouwengroep Linde
30 nov. long Gelre revue 60-iarig bestaan
5 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (St. Nicolaas)

in het Jeugdcentrum
10 dec. Beiaardensoos Kranenburg
18 dec. Ned. Bond v. Plattelandsvr. in zaal Smit
19 dec. Herv. vrouwengroep Linde
19 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (Kerst)

in het Jeugdcentrum
19 dec. Vrouwengroep Wildenborch (Kerst)

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

Veilig Verkeer Nederland
Naar wij vernemen van het bestuur van Veilig Verkeer
Nederland afdeling Vorden, zal ook dit najaar weer
getracht worden om te komen tot de inmiddels tradi-
tioneel geworden verlichtingskontrole bij de plaatse-
lijke garagebedrijven. Bij voldoende animo hoopt men
weer eens een verkeerskursus te kunnen houden. In
aansluiting op de ledenvergadering welke in januari
gehouden zal worden, is men weer van plan een ver-
keersquiz te houden. Zo mogelijk zal de ogen- en re-
aktietestwagen van Veilig Verkeer een dag naar Vor-
den komen. Verschillende wensen op verkeersgebied
zullen bij de betrokken instanties worden ingediend.

Bevorderd tot arts
Op donderdag 26 september werd onze plaatsgenoot
de heer-D*- H, Bogchelman aan de rijksuniversiteit te
Groningen bevorderd tot arts.

NW af d. Vorden maakt
aktiviteiten seizoen 74/75
bekend
Op de gehouden jaarvergadering van de NVV afde-
ling Vorden, kon voorzitter G. Koerselman een behoor-
lijk aantal bestuursleden en leden van de bij het NVV
aangesloten bonden welkom heten. Een bijzonder wel-
kom was er voor distriktsbestuurder de heer G. van
Olphen. Voorzitter kon in deze vergadering niet om
de werkeloosheid heen die in Gelderland en in het bij-
zonder in Oost-Gelderland boven het Nederlands ge-
middelde zal uitkomen. Hij lichtte dit aan de hand van
cijfers toe. In Gelderland heeft zich in de loop der ja-
ren in de werkeloosheid een zgn. harde kern ontwik-
keld in de bouwnijverheid en in de bedrijfstakken me-
taal, handel en kantoorpersoneel. De bouwnijverheid
neemt 30 procent van de werkeloosheid voor haar re-
kening. De metaal 20 procent (daar moet wel de kant-
tekening bij geplaatst worden dat dit met name de me-
taalnijverheid betreft die voor een deel of gedeelte
.afhankelijk is van de bouw, dus elektriciens, loodgie-
ters enz.). 15 procent komt voor rekening van handels-
en kantoorpersoneel; dit percentage komt door het feit
dat veel handelsondernemingen en kantoren in de loop
der jaren zgn. diepte-investeringen hebben toegepast
d.w.z. automatisering. Per eind augustus waren er in
het rayon Zutphen 741 werkeloze mannen en vrouwen
aldus voorzitter G. Koerselman jr.
Hierna werd het woord gevoerd door NVV-distrikts-
bestuurder G. van Olphen die ook inging op de wer-
keloosheid en zei dat men vooral de jongeren die op de
scholen worden „klaargestoomd" zouden moeten wor-
den voorgelicht over de mogelijke plaatsing in de
maatschappij. ,,Je zou in het kader van de werkeloos-
heidsbestrijding ook kunnen denken aan de mogelijk-
heid om de pensioengerechtigde leeftijd terug te bren-
gen", aldus de heer Van Olphen.
Voorzitter Koerselman dankte de spreker voor zijn me-
dedelingen en ging over tot het bekend maken van de
aktiviteiten voor het seizoen 1974/75. Ten eerste: dis-
kussieprojekt „vakbeweging en maatschappij". Dit sei-
zoen zullen twee onderwerpen ter diskussie staan nl.:
„Inkomens- en vermogenspolitie" en „internationale
arbeids- en welvaartsverdeling". Een avond over het
onderwerp: „vakbeweging en gemeentepolitiek". Kur-
sus voor ondernemingsraadsleden. Hulp bij het invul-
len van het belastingformulier. Een huis-aan-huis bro-
chure van het NVV. Verder zal getracht worden een
openbare bijeenkomst te organiseren over het onder-
werp: „gewestvorming". Eventueel zal men dit sei-
zoen ook nog een feestavond organiseren maar dat
hangt voor een groot deel van de bonden zelf af.
Verder kwam aan de orde het Dorpscentrum (de heer
Koerselman jr zit namens de drie vakcentrales in het
stichtingsbestuur). Hij betreurde het dat de kombina-
tiegedachte moest worden opgegeven (sport en kuituur
n jeugd onder één dak). „Door toedoen van ongrijp-

bare krachten in onze demokratische samenleving."
Verder gaf hij de stand van zaken van dit moment
weer binnen de Stichting Dorpscentrum.

Er komt weer
een Pretty-markt
De grote belangstelling van plaatsgenoten en toeristen
voor de dit jaar gehouden pretty-markt heeft het be-
stuur van de zwem- en poloklub Vorden '64 doen be-
sluiten hier een jaarlijks terugkerend evenement van
te maken.
Zoals u zich misschien herinnert, zamelden de leden
van deze klub het afgelopen voorjaar en zomer vele ar-
tikelen in die men anders had weggegooid of vernie-
:igd, bv. radio's televisies, fietsen, bromfietsen, schil-
derijen, boeken en tijdschriften, vaasjes en pullen,
melkbussen, kastjes en stoelen, klokken, lampen enz.
3e bezoekers van de pretty-markt hebben heerlijk in
al deze spullen kunnen snuffelen en menigeen vond er
iets van zijn gading bij.
Dm de komende jaren opnieuw deze gezellige markt
te kunnen houden, heeft de zwemklub opslagruimte
;ezocht en gevonden en men kan dus meteen en op
Ik gewenst moment spulletjes die beschikbaar komen,

ophalen. Bij schoonmaak en verhuizing bv. komt er al-
ijd wel iets uit één of ander hoekje dat men niet meer

gebruiken wil of kan. Gooit u dat niet weg alstublieft.
Ook al is het misschien defekt, de leden van de zwem-
club gaan het zo mogelijk repareren en ze halen het
dolgraag bij u op. (Zie de advertentie.)

Bloemenavond KPO

Op donderdag 17 oktober a.s. zal de KPO afdeling
Kranenburg-Vorden een zgn. bloemenavond houden in
zaal Schoenaker. De leden kunnen dan de plantjes
meebrengen die door een deskundige jury worden ge-
keurd. Na de pauze is er nog een verrassing.

Dammen
Zaterdagmiddag is in het Jeugdcentrum de vierde en
vijfde ronde gespeeld in de strijd om het persoonlijk
damkampioenschap van distrikt oost. In de eerste klas
is de beslissing reeds gevallen en werd de Winterswij-
ker W. Ubbink kampioen. Deze speler alsmede L. Rib-
bers uit Eibergen zullen het distrikt vertegenwoordigen
bij het Gelders kampioenschap.

Waterpolo
De heren l van Vorden speelden zaterdagavond voor
de kompetitie in Eefde tegen Triton uit Nijmegen. De
bezoekers beschikten over een snelle ploeg die boven-
dien beschikte over enkele uitstekende schutters. Dat
ondervond doelman Huskes die in de eerste periode
tweemaal werd gepasseerd. In de tweede periode had
Vorden het wederom moeilijk en de bezoekers scoorden
er nog twee goals bij. In de derde periode kwam Vor-
den terug en Rikker ink en Mengerink verkleinden de
afstand tot 2 -4 . In de laatste periode bracht de be-
tere konditie van Triton de thuisklub definitief op de
knieën en werd het eindresultaat 2-6.


