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Goed dat er
politie is

Oktober 1972.

'Goed dat er politie is', zie'w wel es in de krante staon, en
dat is veur honderd percent waorheid. Maor ik zol et wel
mooier vinnen dat de teks veur die advertentie spontaan uut
et publiek kwam - dat sprok better an. En dat zol bes
kunnen . . . 't Is al meerdere jaoren eleen - hoe of et zat
wisse wi'j neet - maor de destructiewagen die alle wekke
kwam de rommel ophalen bleef uut. Alle tonnen zatten vol
- wi'j konnen niet wieter met schoonmaken - en et was zoo
warm - et stonk de heele buurte deur! Ebeld naor et be-
drief - et kwam in odder, zeien ze. Twee keer ebeld naor
de wetholder - twee keer belaoven e ons dat et in odder
kwam. Maor et was net of ze ons veur de gek hadden - daor
kwam gien wagen. Ik zegge: 'Ze laot ons met de boel zitten,
en dat net veur twee zondage!' Toe hef de vrouw zik kwaod
emaakt en de politie ebeld. Die kwam al gouw - vroeg nao
hoe en wat en bekek de boel. 'Heb je hier ook telefoon',
vroeg e. 'Jaowel', ik wees um d'n hoorn en hebbe mien be-
scheiden teruggeetrokken. 'k Heurn nog wel dat daor een
hartig woordjen ezeg wodden. Effen later kwam e de ka-
mer uut. 'Het zal wel in orde komen', zei e. Nog gien uur
later ston de wagen veur. De chafeur vertellen dat ze zik
met die vakantiedage vergist hadden. De direkteur had net
in 't bad ezetten. Mevrouw had 'r um uutehaald - de politie
mos um dringend sprekken! En meneer had zik meteene
weer anetrokken en een chafeur uut huus ehaald. Veur de
politie wollen ze wel. En toe de boel opelaan was zei ik
tegen de vrouw, net as in de krante steet: 'Goed dat er po-
litie is . . .'

Datzelfde zol de veurige wekke de n i'je huusholdster van
Geert van 't Rechte Ende ok wel zeggen. Zie wis van de
boerderi'je niet vuile af. De melkboer had de bussen an de
kante van de weg ezet, maor dat geheimzinnige kisjen dat 'r
bi'j ston vertrouwen ze neet. I'j léést tegenwoordig zoovölle
in de krante - waor kwam dat dink vandan en wat zat d'r
wel niet in? De boer was niet bi'j huus - zie bellen veur alle
sekurigheid de politie. De agenten die kwammen opdagen
wazzen van huus uut gien boerenjonges - zie wissen ok neet
wat dat dink mos béduun. En zie nommen et kisjen met
naor et bureau. Daor was d'r eene die menen dat et wat met
de botterfabriek te maken had. En daor heelpen ze eur uut
d'n dreum - an de hand van et leveranciersnummer konnen
ze de eigenaar opgeven. In et kisjen zatten melkmonsters
um et vetgehalte uut te zuuken. Niks gien gevaor bi'j - de
huusholdster hoeven zik niet bange te maken.
Toch goed dat 't politie is - dan ku'w ok nog es lachen. Et
hoeft toch altied gien narigheid te wezen

d'n Oom.

NIEUWS VAN

DE KERKEN

VOOR BEROEP NAAR VORDEN BEDANKT

Drs J. J. Kooman, Hervormd predikant te Waalwijk (wijk
Baardwijk en Drunen) heeft bericht dat hij de toezegging
van beroep naar de Hervormde gemeente te Vorden in de
komende vakature van ds. J. H. Jansen niet heeft aangeno-
men. Hoorkommissie en Hervormde kerkeraad gaan op-
nieuw aan het werk om in de a.s. predikantsvakature te
voorzien.

KERKDIENST IN HET KADER VAN DE
GEZINSWEEK
Elk jaar wordt midden oktober de zgn. gezinsweek gehou-
den. De landelijke gezinsweekkommissie geeft een boekje
uit waarin gezinproblemen aan de orde worden gesteld. Dit
jaar is het onderwerp: 'Kultuuroverdracht in het gezin'. (Het
boekje is te bestellen bij de gezinsweekkommissie, de Horst
5, Driebergen, giro 54935. Prijs bij giro-bestelling ƒ 3,50. U
kunt het stellig ook bestellen via de plaatselijke boekhandel.)

In de kerkdienst (doopdienst) van a.s. zondag 15 oktober
zal in de dorpskerk aan dit thema in schriftlezing en predi-
king aandacht gegeven worden en zal gebruik gemaakt
worden van materiaal en gegevens, dat aangereikt wordt in
genoemd boekje. Het thema van de dienst zal zijn: 'Wat ge-
ven we onze kinderen mee?' Het zou gewaardeerd worden
als na de dienst zich jonge gezinnen opgeven om met elkaar
in kleine kring nog eens een paar avonden hierover door te
praten. We kunnen elkaar helpen bij het vormgeven aan ons
gezin, het opvoeden van de kinderen enz. Hoe moeilijk is
dat altijd geweest en zeker ook nu! De Kindercantorij zal
medewerking verlenen aan deze dienst, die om tien uur be-
gint a.s. zondag 15 oktober in de Hervormde kerk.

Tackelkeuring
Zaterdag 21 oktober wordt in de grote zaal van café De
Ploeg te Zelhem een tackeelkeuring gehouden. Een ieder die
in het bezit is van een tackel vanaf 9 maanden oud, kan
aan deze kuring deelnemen. Uw hond moet echter in goede
gezondheid verkeren. De deelname is gratis en de keuring
wordt georganiseerd door de Ned. Tackelclub afdeling regio
Oost-Gelderland. De keuring wordt verricht door de erken-
de keurmeester G. Kamphuis te Rijssen.

De reuen worden gekeurd van 13.00 tot 15.00 uur en de
teven van 15.00 tot 17.00 uur. Tevens is daar gelegenheid
om uw tackel te laten tatoueren (stamboom meebrengen),
kosten ƒ 2,50 per hond.

Kollekte
De opbrengst van de kollekte ten behoeve van de Nationale
Reklasseringsaktie bedroeg dit jaar ƒ 2275,85. Een mooi re-
sultaat en het komité betuigt hierbij zijn volle tevredenheid
en oprechte dank aan alle goede gevers en zeker ook de
onmisbare kollektanten, die zich voor deze aktie hebben
ingezet.
Jammer dat er nogal wat mensen zijn, die niets voor dit
doel over hadden en blijkbaar het werkelijke DOEL nog
niet helemaal hebben begrepen nl. onze medemens helpen
om hun plaats in onze gemeenschap weer in te neemen.
Niettemin zijn wij als komité toch blij en dankbaar dat we
met zijn allen bovengenoemd resultaat hebben mogen be-
reiken. Nogmaals hartelijk dank.

Namens het komité: v. O.

Veilig Verkeer
Evenals voori 'umde jaren stellen de Vordense garages zich
ook nu weer 'er beschikking voor gratis verlichtingskontrole.
Zij menen hierdoor hun steentje te moeten bijdragen om
niet alleen te komen tot een grotere verkeersveiligheid, maar
ook om u de onkosten van een te voorkomen bekeuring te
besparen. We kunnen er zeker van zijn dat deze herfst de
kontrole door de politie op afwijkingen van verlichting en
slechte banden zeer intensief zal geschieden en ook dringend
noodzakelijk is voor ons aller veiligheid.

Rijdt daarom veilig en maakt een dankbaar gebruik van dit
aanbod. Zie voor de mogelijkheden hiertoe de elders in dit
nummer geplaatste advertentie.

Kringbijeenkomst Gelderse CBTB
De kringbijeenkomst van de afdelingen van de Gelderse
CBTB t.w. Vorden, Hengelo (Gld.), Warnsveld, Steenderen,
Hummelo, Zelhem en Eefde-Gorssel welke te Vorden in zaal
Bakker werd ghouden, was goed bezocht.

Aangezien de voorzitter van de kring, Van Zeyts, niet aan-
wezig kon zijn, was de leiding van deze vergadering bij
waarnemend voorzitter Graaskamp uit Vorden in goede
handen. In zijn openingswoord wees hij erop, dat in onze
gemeenschap de boer weer, meer dan vroeger het geval was,
in de belangstelling komt te staan. De moderne mens wil
weg uit de stad, weg uit het westen, terug naar het land
waar het leven goed is. De boer, bezig met zijn oeroud be-
roep en levend in de natuur tussen dieren, 'heeft voor veel
moderne mensen een benijdenswaardig bestaan. De kinderen
kunnen er evenwichtig opgroeien, geen lawaai en geen stank
(of het moet die van mest zijn).

'Wij boeren', aldus spreker, 'zullen op grote schaal kunnen
profiteren van een steeds kleinere wereld, die steeds meer
veredeld voedsel nodig heeft. De geldontwaarding gaat wel
door, onverschillig welke regering er ook komt. Daar kan
men nu wel over mopperen, maar als men eerlijk de waar-
heid zegt, dan blijkt het dat de^niiddelde boer daardoor
goed aan zijn trekken komt'. Tw?n spreker 11 jaar terug
begon met boeren kostte een melkkoe ƒ 800,-, een kalf
ƒ 80,-. een paard ƒ 1000,-, een big ƒ 45,-, een nieuw huis
ƒ 20.000,- en nu . . .? Verder wees spreker op de groot-
machten in de wereld die elkaar gevonden hebben. Zo ging
bv. Amerika naar China en naa^^wsland. Er komt nu een

uitgebreide handel op gang, kapitalisme en kommunisme
gaan van elkaar leren en willen van elkaar profiteren. Spre-
ker had voor zichzelf en zijn gezin vertrouwen in de toe-
komst.
Sekretaris Spekkink bracht verslag uit van de besluiten van
de bestuursvergadering en wees in het bijzonder op de te
houden Boerengezinsdag in de maand februari a.s. in 'Ons
Huis' te Hengelo (Gld.).

De voorzitter van het provinciaal bestuur van de CBTB gaf
vervolgens een uitvoerige inleiding over het afgelopen jaar
van de Gelderse CBTB. Hij wees erop dat in de veredelings-
sektor de kosten nogal waren gestegen, zodat wordt voor-
gesteld deze te verhogen van ƒ 35,- tot ƒ 50,- per bedrijf,
terwijl de basiskontributie met ƒ 6,- per jaar zal worden
verhoogd.
Sekretaris van de Gelderse CBTB Broekhuis, gaf een duide-
lijk overzicht van de kostenberekeningen van het Land-
bouwschap.

De heer J. W. Maalderink van de afdeling voorlichting van
de CBTB sprak over de begeleiding van de verschillende
afdelingen en noemde een groot aantal kursussen welke in
het a.s. winterseizoen zullen ^Mcn gehouden. Ook zullen
gespreksbijeenkomsten worden^^organiseerd. Het startschot
zal op 17 oktober a.s. worden gegeven.
Na de pauze werden een viertal gestelde vragen van de kring
Vorden in behandeling genomen welke allen op duidelijke
wijze door de heren De Regt en Broekhuis werden beant-
woord.

Nutsdepartement
hield dierendag '72
Het volijverige Nutsbestuur van het departement Vorden
heeft goed in de roos geschoten met het houden van Dieren-
dag 1972. Het aantal inzendingen overtrof verreweg de ver-
wachtingen.

De juryleden t.w. Harmsma (dierenarts), Meenink (vogels)
Verkerk (honden) en J. van Ark, hadden handen vol werk
om alle dieren naar waarde te schatten. De zaal van het
Jeugdcentrum leende zich uitstekend voor deze dag.

Zo werden o.m. aangevoerd 41 honden, 13 katten, 22 konij-
nen, 24 vogels, 3 vissen, l dwerggeit, 10 hamsters, 10 ca-
via's, l wandelende tak, l schildpad en een paar eenden. Het
aantal ingezonden tekeningen door leerlingen van de ver-
schillende scholen in deze gemeente welke alle betrekking
hadden op dieren, bedroeg 86. De dames juryleden t.w. mevr.
Drijfhout, mevr. Brinkman-de Vries en mej. v. d. Hel moes-
ten dan ook heel wat wikken en wegen om de prijzen vast
te stellen. Uiteindelijk kwamen de volgende eerste prijzen
uit de bus: Jantine van Welzenis (handwerkjes), Astrid
Bosch (pinguin), Liesje van Welzenis (kat met jong), Mar-
griet Berenpas (vlinders) en Tinka Stertefeld (vis). Voor alle
ingezonden dieren werd door de juryleden een cijfer vast-
gesteld voor de verzorging van haar (zijn) lievelingsdier.

Van de zijde van de ouders bestond een grote belangstelling
voor deze dierendag. Het Nutsbestuur kan dan ook op een
zeer geslaagde dierendag 1972 terugzien.
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Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rondweg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

7 ' L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

l NOVEMBER, EEN FATALE DATUM VOOR VEEL
WINKELIERS?

Zoals bekend dient een groot aantal winkeliers (ook ex-
ploitanten van een rijdende winkel) zich voor l november
1972 met hun Kamer van Koophandel in verbinding te stel-
len om een vergunning (ontheffing) voor de Vestigingswet
detailhandel aan te vragen. In de zomermaanden heeft het
ministerie van Ekonomische Zaken alle detailhandelaren
door toezending van een brochure hierop gewezen. Deson-
danks bestaat bij de Kamers van Koophandel de indruk,
dat vele detailhandelaren deze duidelijke waarschuwing in
de wind slaan; het aantal aanmeldingen blijft beneden de
verwachting. Velen van degenen, die niet op tijd reageren,
zullen niet meer aan een vergunning of ontheffing voor de
uitoefening van de detailhandel geholpen kunen worden en
zullen dus hun bedrijf moeten staken! De wet is in dit op-
zicht streng.

Alleen zij, die een nog geldige en niet in tijdsduur beperkte
vergunning of ontheffing voor een kleinhandelsbedrijf, af-
gegeven op grond van de Vestigingswet Bedrijven 1954 heb-
ben, behoeven niets te doen. Dit geldt trouwens nog niet
eens voor allen: de houders van een vergunning of onthef-
fing voor een beperkt bedrijf (het beperkte gebruiksartike-
len-, beperkt levensmiddelen- of beperkt textielbedrijf), de
kleinhandel in schrijfwaren of in tabaksartikelen moeten wel
naar de Kamer gaan! Een vergunning voor de detailhandel
moet voorts voor l november door ieder die zonder ver-
gunning of ontheffing de detailhandel uitoefende, óf omdat
geen papieren nodig waren, óf omdat het in strijd met de
wet geschiedde, worden aangevraagd.

Degenen, die twijfelen of zij een vergunning of ontheffing
moeten aanvragen, kunnen zich ook beter voor l november
tot de Kamer wenden.

METSELS7EEN : handvorm, vormbak, sfrengpers

Kleur, formaat en kwaliteit naar keuze Levering franco

Frankering brj abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdienst en |
HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink (bediening H. Doop). The-
ma 'Wat geven we onze kinderen mee?' De Kindercantorij
zingt in deze dienst.
19.00 uur gezamenlijke zangdienst o.l.v. ds. J. B. Kuhle-
meier m.m.v. Chr. Eefdes Mannenkoor

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. H. van Minnen te Eibergen
19.00 uur interkerkelijke zangdienst in de Ned. Hervormde
kerk. Voorganger ds. J. B. Kuhlemeier te Vorden. Medewer-
king wordt verleend door het Chr. Mannenkoor te Eefde

R.K. KERK DORP

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week: woensdags om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week: dinsdag en donderdag om 8.00 uur; woens-
dag om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelrjk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bl] uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
Harmsma, telefoon 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek Is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen '• avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen mat
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konsistoriekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo Gld.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster:
Gezinsverzorging mej. H. M. Lenselink
Bejaardenhulp: mevrouw A. Swart-Peereboom
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook buiten kantooruren. BrJ geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Erjer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

STEENHANDEL STEENDEREN l
Geboren: Johannes Albertus, zoon van W. Slöetjes en P.

cijcrs.

Kantoor-showroom: Bronkhorsterweg 3 - Telefoon 05755-396

ndertrouwd: R. ten Brink en M. F. Thomee.

Gehuwd: Geen.

Overleden: Geen.



SUPERMARKT
PRESENTEERT

ROOM BOTER

RONDO'S OF
HAZELNOOTKOEKJES

NU PER PAK

Uit de slagerij
VARKENSPOOTJES

HAMBURGERS

VARKENSLEVER

RUNDERLAPPEN

3 stuks

3 stuks

500 gram

500 gram

RUNDERROLLADE (heerlijk gekruid J

500 gram

MALSE RlSLAPPEN

RUNDERSTAART

500 gram

500 gram

75

148

198

368

448

498

198
150 gram BOTERHAMWORST 69

150 gram SNIJWORST 89

150 gram GEKOOKT KINNEBAKSPEK 89

150 gram PALINGWORST 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

RUMVOCAAT
ADVOKAAT BEREID MET RUM

(met gratis glas) PER FLES VAN 6.50 VOOR

Herschi Vruchten-

LIMONADE

literfles 95

Elke 2e liter

49

Krat a 24 fles

Classe Royal

BIER

nu voor

775

Geurts

huishoudjam l

div. smaken

van 125 voor

105

Grote flakon

SHAMPOO

van 189

voor

149

Pingo

diepvries

HAANTJES

± 1000 gram

298

PCD VOORDEEL!

KOFFIE
500 GRAM VAN 3.69 VOOR

D/T fS EEN OUDERWETS PRIJSJE !

TOMATENPUREE
NU 3 BLIKJES VOOR SLECHTS

Jonker Fris

SOEPGROENTE

per blikje

geen 35 maar nu

19

1/4 blik

ANANAS-

STUKJES

van 60 voor

39

Zak

a 500 gram

MACARONI

nu per zak

69

Nieuwe oogst

SPLITERWTEN

500 gram

van 95 voor

79

Celtona 1000

CLOSETPAPIER

pak

a 4 rollen voor

100

DE KINDEREN ZIJN ER DOL OP !

TAAI TAAI
PAK a 9 PLAKKEN VOOR

Groot pak

Sugro

SPECULAAS

van 125 voor

98

Victoria

PANKYWAFELS

per pak

van 95 voor

75

Grote zak

FABELTJES

DROP

van 98 voor

79

Groot pak

WEEKEND

BISKWIE

van 109 voor

89

Zolang de voor-

raad strekt!

Venz stroofers

HAGELSLAG

nu per stuk

139

Groente en Fruit
Alleen donderdag

MALSE ANDIJVIE per kg 59
Alleen vrijdag

BLANKE WITLOF 500 gram 125
Alleen zaterdag

FIJNE STOOFPEREN li/2 kg 129
6 grote Sunkist SINAASAPPELEN

voor 198
Grote GR APE FRUITS

3 stuks 159
Honingzoete WITTE DRUIVEN

per kg 189
GOLDEN DELICIOUS

2 kg 198
GROTE PAPRIKA'S

3 stuks 89
PANKLARE KOOLRAAP

500 gram 39

Uit onze brooderie
HEERLIJKE SLAGROOMSNIT

per stuk

100% roomboter

SPECULAASBROKKEN per pak nu

245

129
HEERLIJK ROZIJNENBROOD

voor slechts

FIJNE BANKETSTAVEN

98
100% roomboter SPRITSRINGEN

per pak 98, elk 2e pak 69



Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor de
vele felicitaties, bloemen en
kadoos, die wij bij ons
40-jarig huwelijk mochten
ontvangen
G. L. Hissink
F. H. Hissink-Damhaar
Vorden, oktober 1972
Zutphenseweg 117

Voor de vele blijken van
belangstelling, welke wij
mochten ondervinden bij
ons huwelijk, zeggen wij u
hartelijk dank
Johan en Mieke Bosman
Hengelo Gld, oktober 1972
D 19

Onze hartelijke dank aan
allen die hun belangstelling
toonden bij de viering van
ons 25-jarig huwelijk
D. Bargeman
G. H. Bargeman-

Ruiterkamp
Vorden, oktober 1972
Ruurloseweg 53

Te koop goed onderhouden
kinderwagen donkerblauw

G. te Velthuis, Vorden
Wilh.laan 2 Tel. 1813

FIETSBANDEN

Tragter
Zutphenseweg - Vorden

Te koop aquarium kom-
pleet met vissen 67 cm
lang, 30 cm breed
De Stroet 4 ('s avonds na
5 uur) tel. 2068

Te koop bergmeubel, ronde
keukentafel en 4 stoelen
De Stroet 32, Vorden

«AZELLE FIETSEN

Tragter
Zutphenseweg - Vorden

Te koop jongensfiets
4-6 jaar
Insulindelaan 31, Vorden

Een goed tehuis gezocht
voor 2 jonge hondjes
Seesing Tel. 1358
Ruurlosew. 28 Groenendaal

Wil degene die tussen dins-
dagavond 3 okt. 20 uur en
woensdagavond 4 okt. uit
de weide nabij Zwalm
Bekmansdijk l een koperen
weidepomp met zuiger heeft
meegenomen, deze zo spoe-
dig mogelijk terug bezor-
gen bij
G. J. Rossel
Deldenseweg 6 Vorden

PEUGEOT bromfietsen

Tragter
Zutphenseweg - Vorden

Te koop gaskachel
Bocal 12500 cal.
Raadhuisstraat 4 Vorden

Woningruil gevraagd voor
ruime flat 4 kamers, cv
evt. garage, vlakbij winkel-
centrum, goede busverbin-
ding met stad
Met dergelijke woning in
Vorden
H. Over, Braillelaan 121 3
Haarlem (Meerwijk)
Telefoon 023-331604

Te koop best volbloed
MRY vaarskalf bij
A. J. Oltvoort Kapelweg 6
Wildenborch Vorden

SirÊdiuin
mode
voor

mannen

verkrijgbaar bij:

Wapen- en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

KEUNE
SUPERBENZINE

63,8 et per liter
Nijverheidaweg 4

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

FOTO ZEYLJEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

HENK BRUNSVELD
en
JANNIE HEERSINK

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen om in het
huwelijk te treden

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden op
donderdag 19 oktober a.s. om 14.00 uur in
het gemeentehuis te Vorden

Vorden, oktober 1972
Wildenborchseweg 26 - Het Stapelbroek 4
Toekomstig adres: Zutphenseweg 38, Lochem

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in cafc-
rest. 't Wapen van Vorden (F. P. Smit)

WIM WINKEL
en
A NT JE WANSINK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorge-
nomen huwelijk, dat D.V. voltrokken zal
worden op vrijdag 20 oktober om 13.30 uur
in de trouwzaal te Eibergen

De kerkelijke huwelijksinzegening vindt
plaats om 14.00 uur in de Gereformeerde
kerk te Eibergen door de weieerwaarde heer
ds G. R. Bruins (Hervormd predikant)

Vorden, Gazoorweg 4
Eibergen, Mallumsemolenweg 12
Oktober 1972

Voorlopig adres: Warkenseweg 5, Warnsveld

Toekomstig adres: Zutphenseweg 220, Drummen

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur
in hotel 'De Klok' te Eibergen

GEZAMENLIJKE

ZANGDIENST
in de

Hervormde kerk
te Vorden op 15 oktober 1972

Annvang 7 uur n.m.

Voorganger: ds J. B. Kuhlemeier

o• ;mist: de heer W. Scholten

Thema: 'God staat te wachten'

Het Christelijk Mannenkoor uit Eefde
verleent medewerking aan de dienst

JEUGDSOOS
VJOE
Programma
ter gelegenheid

van het l-jarig bestaan

14 oktober: Dropping (geen opgaaf meer moge-
lijk) met feest na

15 oktober TOP 100 in het Jeugdcentrum
aanvang 34 uur - Entree f 1,50

18 oktober 's middags 2 uur Kreatieve middag
voor de lagere schooljeugd in het Jeugdcentrum
met o.a. tekenfilmpjes en diverse andere aktivi-
teiten - Entree gratis (Zie plakkaat school)

's Avonds: Slapsticks in de Soos aanvang 20 uur
Entree f 1,00

20 oktober een muziekfilm met Jimmy Hendrix
aanv. 21 uur in het Jeugdcentrum Entree f 1,-

21 oktober: Nieuwe Popgroep CENTAUR kom-
binatie ex-Bobbey's Children en ex-Cobra

Aanvang 19.30 uur in 't Nutsgebouw entree t 4,-

Damesjacks
met borgvoer/ng

in 4 modek/euren, slechts

f49,-

RAADHUISSTR.. VORDEN

Weekend aanbieding!
FLANELLEN

weekenders
per stuk

2 stuks f 25,-
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Op ons atelier voor dames- en herenkleding

is plaats voor een

net meisje
van 16-17 jaar

Aartsen
Vorden - Stationsweg 12 - Telefoon 1427

Gevestigd te Vorden :

PETER BEST
pianist - dirigent

Nog een beperkt aantal lesuren beschikbaar

voor piano- en/of theorielessen

Het Vaarwerk 11 - Telefoon 2140

A .s. zaterdag 14 oktober

voor gehuwden en
verloofden
Muziek: The Moodchers

aanvang 19.30 uur

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

ÜHfflffl!

Vordense Winkeliers
Vereniging

KONTAKTAVOND

maandag 16 oktober

in de Konijnenbult te Vorden, aanvang 20 uur

Nu wordt het tijd

om BLOEMBOLLEN te planten!

Voor kamer en tuin

EEN RUIME SORTERING

van ouds bekende adres:

Fa Gebr. KetteleMj
Hoveniersbedrijf, Zutphensew. 54 Vorden tel. 1508

Veilig Verkeer Vorden

GRATIS

verlichtingskontrole

bieden u de Vordense garages:

Groot Jebbink maandag 16 oktober 19-21 uur

Tragter maandag 16 oktober 19-21 uur

Kuypers

Boesveld

Kurz

dinsdag 17 oktober 19-21 uur

vrijdag 20 oktober 19-21 uur

zaterdag 21 oktober 10-12 uur

WAAR JONGENS DIKKE
VRIENDSCHAP MEE
SLUITEN

Litersfles TOMATENSAP nu 148

Litersfles SINAS zonder prik van 118 voor 98

400 grams blik VARKENSVLEES van 173 voor 159

Litersblik PERZIKSCHIJFJES 138

Blik ERWTENSOEP van 79 voor 69

Kuipje Spar HALVARINE van 55 voor 45

Bus Proset H A AR SPRAY van 675 voor 448

Pak Spar rose CLOSETPAPIER van 125 voor ... 98

150 gram BOERENMETWORST 118

10 Outspan SINAASAPPELS 198

Kilo GOLDEN DELICIOUS 98

Pak Spar KOFFIE 500 gram nu 349

Fles Siebrand DRUIVEN SA P rood en wit . 89

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg; 41 Telefoon Ittl

SI MCA
SIMCA1100
De succesvolle Simca 1100 is nu lever-
baar in acht uitvoeringen.
Alle typen hebben diezelfde fantastische
rij-eigenschappen en voorwielaandrij-
ving voor het betere bochtenwerk.
De 1100 LS is leverbaar met twee of vier
deuren, de meer luxueuze 1100 GLS
alleen met vier deuren. Maar altijd is er
die handige deur achterin.

SIMCA 1100
De 1100 Special, leverbaar in Coach en
Sedan uitvoering heeft een nieuwe, nog
soepeler motor van 1294 cc en een ge-
makkelijke top van 155 km/u.
Special is special bij Simca: 4 ronde
dashboard-klokken, waaronder een toe-
renteller, halogeen vérstralers en hoofd-
steunen op de voorstoelen.

SIMCA 1100
Zoals bij elke 1100 ook hier in één hand-
beweging een vlakke laadvloer.
Goed voor 1600 dm3 vracht, gemakkelijk
bereikbaar door drie van de vijf deuren.
In LS of GLS uitvoering. Ook als bestel-
wagen, de 1100 Commercial.

AUTOBEDRIJF

CHRYSLER

SIMCA

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256



de
besten
dragen

adidas
het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

steedr -iocltrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

TE KOOP:

nieuwe fietsen
vanaf

f 189,50
geheel kompleet met slot, jas-
beschermer, standaard, lamp, met
terugtraprem, merk RS Stokvis,
zolang de voorraad strekt

Tevens een beperkt aantal

gebruikte damesbrommers

Rijwiel- en Bromfietsbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

Woonvisie
MEUBELEN

kwaliteits
MEUBELEN

Zie onze speciale folder !

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

SPECIALE AANBIEDINGEN !

Erres stereo radio, pick-up
cassette ree. kombinatie
inklusief boxen en chroom draaivoet
van 1439,- voor 998 •

Stereo bandrecorder
Philips £99 .
2 boxen a 103,- gratis

Kleurentelevisie
Erres van 2595,- voor 2098 •

Stereo cassette rekorder
Philips inklusief boxen 479 -

PHILIPS

Spalstraat 8-10 - Hengelo G

Telefoon 05753-1280
ERKENDE PHILIPS SERVICE

Speelse mode
dartel

geprijsd!
*~*!**!*Éftifas*.

Kernachtige
coat voor
hippe kinderen
van 5 tot 16

aar.
Wol/dralon,

warm
gewatteerd,

óók in mouwen
en capuchon.

Vanaf 75,-.

ZÜNDAPP ZÜNDAPP

Vanaf 70 oktober 1972 zijn wij door de

'importeur aangesteld a/s dealer voor

Zündapp bromfietsen
voor Vorden en omgeving

Levering binnen^^t uit voorraad

Rijwiel- en Bromfietsbedrijf

TftAGTER
Zufphenseweg - Vorden - Te/. 7256

ZÜNDAPP ZÜNDAPP

Keur-
kollektie
Heren en jongens

PULLOVERS

met col,

halve col

ronde hals

V-hals enz.

Komt u ook eens

vrijblijvend kijken !

fafSchoolderman
^̂ ^̂ B̂  i ir\ s*i n 11 r- r 11 A x* i f f l i i i i is

VOORHEEN A.G.MELL/NK

Voor een grote sortering

kwaliteits na/aars

bloem-
bollen
naar:

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT

Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

V raagt on/.c gratis katalogus !

Te koop gevraagd:
ged. inboedels
antiek, oude munten
zolderopruimingen
enz.

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

Bakkers-
vakantie

Wij en onze medewerkers gaan met
vakantie vanaf maandag 16 oktober
tot en met maandag 23 oktober

Dinsdag 24 oktober hopen wij weer
present te zijn met een overheerlijk
broodassortiment !

BAKKER VAN ASSELT
Nieuwstad 9 - Lindeseweg 23

T. SCHURINK
Burg. Galléestraat - Vorden

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

Wegens familieomstandigheden

hebben wij a.s. vrijdag de winkel

gesloten
Schoenaker
Kranenburg - Telefoon 66 H

BEHANG
4 halen

3 betalen

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en

GEBR. WIL.LJEM8

kleermaker^, Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

Warmte in één handomdraai!

NU VOORDELIGE

GASVERWARMING
KOPEN!

Bijzetkachel 320° K-cal/u van 295-- nu f 210'-

GEVELKACHELS:
Gevelkachel 2200 K.cal/u van 329,- nu f 280,-
Gevelkachel 2500 K.cal/u van 335,- nu f 235,-
Plintmodel 3300 K.cal/u van 448 nu f 399,-
Plintmodel 3500 K.cal/u van 480,- nu f 399,-
Gevelkachel 4400 K.cal/u van 577,- nu f 499,-
Plintmodel 4500 K.cal/u van 558,- nu f 499,-
Gevelkachel 6700 K.cal/u van 525,- nu f 399,-
Gevelkachel 9000 K.cal/u van 725,- nu f 549,-

SCHOORSTEENKACHELS:
DRU Adonis 6850 K.cal/u van 868,- nu f 595,-
DRU Radialux 7800 K.cal/u van 996, nu f 698,-
DRU Paulus Potter 8100 K.cal/u van 925,- nu f 648,-
Pelgrim Robina 6800 K.cal/u van 798,- nu f 678,-
Siegler met ventilator 6250 K.cal/u van 785, nu f 599,-
Nobel 5800 K.cal/u van 383,- nu f 305,-
Etna kolenvuur 6000 K.cal/u van 635,- nu f 460,-
Etna kolenvuur 8000 K.cal/u van 660,- nu f 475,-
Voor deze en nog andere mogelijkheden naar:

GEMS WINKEL!
VORDEN(05752^124)

Adverteer in Contact

Veilig
Uw kans om de nieuwste Datsun's

extra goed te bekijken !
Neem even de tijd En komt u ook eens kijken

DATSUN

Datsun Snel
Komfortabel

Autobedrijf HERWERS
DE MODERNE AUTO
in verschillende uitvoeringen

en prijsklassen

Hengelo G

Humme/oseweg 70

Telefoon 05753-7263

Doetinchem

Industriestraat 56

Telefoon 08340-23839



Donderdag 12 oktober 1972

Tweede blad Contact
34e jaargang no. 28

Voetbal
VORDEN VERLOOR VAN KOPLOPER SOCH
Dat koploper Socii de kompetitiewedstrijd tegen Vorden
met een 2-0 overwinning afsloot was geen verdienste van
de roodwitten maar dankte dit aan de Vordense voorhoede
die een paar maal zeer goede kansen om zeep bracht en
bovendien enkele keren het houtwerk trof. Op een uiterst
slecht bespeelbaar veld (de bal maakte de vreemdste kaprio-
len) werd het talrijk opgekomen publiek een weinig sma-
kelijke voetbalmaaltijd voorgeschoteld. Er werd over en weer
erbarmelijk slecht geplaatst. Het was meer hard en hoog
naar voren en maar sjouwen. In het begin kreeg Vorden
via Ni jenhu i s een paar goede scoringsmogelijkheden waar
echter geen gebruik van werd gemaakt. Ook de Socii-voor-
hoede kwam tot weinig spektakulaire daden. De stand bij de
rust was 0-0.
In de tweede helft een beter spelend Vorden, maar een fel-
ler op de bal zittend Socii dat in aanvoerder Krijt de beste
man op het veld had. Na twint ig minuten spelcen werd het
l -O toen de bal ju is t voor doelman Bouwmeester een - dank-
zij het veld - zeer rare draaing kreeg. De Vordenaren namen
hierna het heft in handen maar tot tweemaal toe zag Hen-
geveld zijn schot door paal en lat gekeerd. Vijf minuten
voor tijd werd het 2-0 toen Holsbeke binnen de beruchte
lijnen voor keeper speelde.

VORDEN I AFD. ZATERDAG WON VAN ZELOS 3
Een veel sterker Vorden l heeft zaterdagmiddag koploper
Zclos 3 uit Zelhem een niet mis te verstane 5-1 nederlaag
toegbracht. Door dit resultaat heeft Vorden hans de eerste
plaats op de ranglijst van de Zelhemmrs overgenomen. Voor
de rust was het een door beide ploegen slecht gespeelde wed-
strijd waarbij Vorden toch wel duidelijk d betere ploeg was.
Na 35 minuten spelen werd het 1-0 voor Vorden toen Sloet-
jes een pass van Stokkink goed afrondde. Dit was tevens de
ruststand.
Een grote blunder van de Zelos-kecpcr stelde na de rust
Stokkink in staat er 2-0 van te maken. Het derde doelpunt
werd gescoord door Sloetjes en was van uitstekende kwali-
teit. Het vierde, eveneens door Sloetjes, werd gescoord in
duidelijke buitenspclpositie. Vlak voor tijd scoorden beide
ploegen elk nog éénmaal, eindstand 5-1.

RATTI l AFDELING ZONDAG WON VAN RUURLO l
Ratti l heeft in een goed gespeelde wedstrijd de punten
thu is gehouden. Voor de rust golfden de aanvallen over en
weer met aan weerszijden goede scoringskansen doch de
beide defensies weerden zich uitstekend en gaven geen kan-
sen weg.
Na rust nam Ratti meer en meer het initiatief en dat resul-
teerde in een fraai doelpunt van Schoenaker uit een afgesla-
gen corner van rechts, de bal werd van ruim 25 meter hard
ingeschoten 1-0. Ratti bleef doorgaan en er ontstonden vele
kansen doch de juiste richting ontbrak. Toch was het Hui-
t i n k die tien minuten voor het einde de zege veilig stelde
en uit een god kombinatie raak schoot. Ruurlo wilde nog
wel wat terug doen, maar Ratti hield de verdediging geslo-
ten waardoor het een verdiende 2-0 overewinning werd.

Motorsport
GRAAFSOHAPRIJDERS

Tijdens een betrouwbaarheidsrit te Mcppel (meetellend voor
het Nederlands kampioenschap) kwamen leden van de Vor-
dense motorclub De Graafschaprijders tot de volgende re-
sultaten:
Senioren 51 t.m. 125 cc: 3e plaats P. Bergsma; 4e plaats
W. Vcenstra.
Senioren 125 t.m. 175 cc: 4e plaats G. Hoftijzer.
Senioren boven 175 cc: 2e plaats J. Berendsen; 3e plaats J.
Lenselink; 7e plaats L. Wieringa.
Het seniorenteam bestaande uit de rijders P. Bergsma, G.
Hoftijzer en W. Veenstra behaald een eerste plaats met 35
strafpunten. Arnhem werd tweede met 135 strafpunten.

Dammen
In het eugdcentrum te Vorden is een begin gemaakt met de
jeugddamkampioenschappen distrikt oost. De resultaten uit
de eerste ronde waren:
D. de Groot ZDV-H. Grotenhuis ten Harkel DCV 2-0; L.
Bakker BDV-J. Masselink DCV 2-0; A. Ottink Dios-B. Stok-
k i n k DCV 2-0; J. Lammers DCV-J. Tuenter DCO 2-0. De
volgende rondes vinden plaats op 14, 18, 21 en 28 oktober
alsmede 4 en 11 november.

In Vorden is tevens een begin gemaakt met de finale van de
distriktskampioenschappen hoofdklasse en eerste klasse. De
uitlagen in de hoofdklasse waren:
C. Jurr iens Dios-Sluter Dios 2-0; W. Lueks Denk & Zet La-
ren-F, v. d. Broek Dios 1-1; B. Nijenhuis DCV-P. Achter-
straat ZDV 0-2.
In de eerste klasse waren de uitslagen:
(i. Zijlema DVD-J. Bosch DVD 0-2; R. v. d. Kamp DVD-
I. H u i s j e s Dios 1 - 1 ; F. M u l l i n k DCH-Ü. Borkend Dios 0-2
regl.; L. Ribbcrs Dios-R. Kampman NAV 1-1.

ONDERLINGE DAMKOMPET1TIE DCV
Voor de onderlinge damkompetitie van de Vordense dam-
club DCV werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Breuker-Wentink 1-1; Dimmendaal-Offereins 2-0; Wansink-
Ter Beest 1-1; A. Wassink-Nijenhuis 0-2; Oukes-Wiersma
0-2; Ci. Wassink-Lamers jr 2-0; Lamers jr-Offereins 1-1;
Ci. Wassink-Oukes 0-2; Wiersma-Harmsma 1-1; Nijenhuis-
Dimmendaal 1-1 .

Ongeval
Vrijdagmorgen in alle vroegte werd tijdens een inhaalma-
noeuvre op de weg Hengelo-Vorden de auto van mej. A. M.
v. d. Knoop volledig vernield. Deze belandde na enige om-

wentelingen op zijn wielen in een weiland. De chauffeuse
kwam op een paar blauwe plekken na, met de schrik vrij.

Enzerinck-
aktiviteiten

Alle meisjes, die namens de verpleeginrichting Het Enze-
rinck te Vorden de opleiding voor bejaardenzorg volgen,
zullen met ingang van deze winter stage moeten lopen in het
bejaardencentrum 'Het Spikerhof' te Harlingen. De relatie
Enzerinck-Spikerhof is al oud en dateert eigenlijk uit de tijd
toen direkteur R. Ottens van Het Enzerinck nog medewer-
ker was bij 't Groot G raffel waar ook direkteur Heuzen van
Het Spikerhof toen werkzaam was. Een nieuw kontakt werd
dit jaar gelegd, toen onlangs direktie en personeel van Het
Spikerhof het jaarlijkse reisje maakte met als einddoel de
bezichtiging van Het Enzerinck met de diverse afdelingen.
De direktie van Het Enzerinck bood de noordelijke gasten
een Gelderse koffiemaaltijd aan op Nuova, in de grote
kantine. Een deputatie van het Enzerinck-personeel zorgde
die dag voor de lopende zaken in Harlingen, zodat al het
personeel daar aan de reis kon deeelnemen.

Andere Enzerinck-aktiviteiten vonden plaats op 12 en 13
september j l . . toen resp. 46 en 47 patiënten een reis werd
aangeboden. Per bus vertrok men 's morgens om 9 uur naar
de stallen van het paleis Het Loo waar in een restaurant
(in één van de verbouwde stallen) koffie werd gedronken.
Per bus ging het vervolgens door de Kroondomijnen waar
onder leiding van de boswachterij ruim 2 uur rondgereden
werd in een natuurlijke omgevinp waar nog wilde zwijnen,
damherten en reeën hun eigen 'domein' vinden. Op de Ka-
kelhof in Beekbergen werd een diner aangeboden, 's Avonds
werd de dag besloten met soep en pannekoeken in de kan-
tine van Nuova.

Op 29 september jl. vond een soortgelijke tocht plaats maar
nu met 47 personen via de Veluwe richting Amsterdam,
waar in het Havengebouw werd geluncht. Een boottocht
werd gemaakt door de Amsterdamse grachten. Hoogtepunt
van de dag was de bezichtiging van de Floriade, terwijl
's avonds werd gedineerd in Voorst: een diner-dansant per
toeval met muziek van een band, die daar (wat te vroeg voor
een ander doel) aanwezig was.

Onder leiding van zuster Leida ging een groepje patiënten
een bootreis maken over de Rijn, terwijl een week daarna
onder leiding van dezelfde zuster een groep per vliegtuig
naar de Costa Brava ging voor een verblijf van 8 dagen.
Al met al werd de afgelopen maand grote rekreatieve akti-
viteiten door de Vordense verpleeginrichting ontwikkeld.
Opgemerkt zij nog dat op l en 2 december a.s. weer de be-
kende bazar zal worden geho^ten, waarover nog verdere
mededelingen per advertentie z^Bi volgen.

Damrubriek
De nu volgende stand:

zwart 7 8 9 13 15 16 18 19 20 21 23 en 24; wit 27 29 32
33 34 36 37 38 40 43 45 en 48 is uit het kampioenschap
van Nederland 1964. Drs Douwe de Jong (wit) won van H.
van Snippenburg (zwart) door 1) 27-22, 18x27; 2) 29x18, 13x
22; 3) 33-28, 22x31: 4) 43-39, 27x38; 5) 36x27,
21x32; 6) 39-33, 38x29; 7) 34x1.

De oplossing van ons vorige probleem is:
Zwart 12 schijven op 3 7 8 9 12 14 15 16 18 19 24 en 26.
Wit 12 schijven op 27 28 32 33 37 38 39 40 45 47 48 en 49.
1) 27-22, 18x27; 2) 32x21, 26x 17 of 16x27; 3) op26x!7volgt
28-23, 19x28; 4) 33x4; 3) op 16x 27 volgt 28-22, 27x18; 4)
37-31, 26x37; 5) 38-32, 37x28; 6) 33x11.
Goede oplossingen ontvangen van H. Grotenhuis ten Har-
kel. l Masselink. G. Wassink en Tj. Harmsma.

En nu het nieuwe probleem:
zwart

wit

Wit speelt en wint. Uw oplossing sturen aan: H. Wansink,
Prins Bernhardweg 18 of naar W. Wassink, Horstcrkamp 4
Vorden.

Raadsvergadering
Apenda voor de raadsvergadering op dinsdag 17 oktober a.s.
om 19/0 uur in het gemeentehuis.

Aan de orde is:
1. Opening
2. Vaststelling notulen openbare raadsvergadering van 12

september 1972
3. Ingekomen stukken
4. Beëindiging pacht van de fa gebr. Kettcelerij op een

perceel grond in bestemmingsplan Vordcn-Zuid 1969
5. Aankoop (>rond van de heer G. J. Pocsse te Rhenen
6. Verkoop bouwterrein aan de heer E. Huizinga te Vor-

den
7. Verkoop bouwterrein aan de heer G. Ridder te Vorden
K. Verkoop bouwterrein aan mevr. E. Driesen-Izaks te

Vorden
9. Verkoop bouwterrein aan de heer A. J. A. Helmink te

Vorden
10. Verkoop bouwterrein aan de heer E. J. van Tongeren

te Vorden
11. Vaststelling 4e wijziging bezoldigingsverordening 1971
12. Vaststelling presentiegeld leden stemburoos
13. Vervanging verlichting torenuurwerk

14. Wijziging gemeenschappelijke regeling ter uitvoering
wet sociale werkvoorziening

15. Metingen komplan
16. Medewerking overeenkomstig art. 50 kleuteronderwijs-

wet bij de nieuwbouw van een R.K. kleuterschool te
Kranenburg

17. Verbouw bodekamer en vernieuwing keukenvloer
18. Wijziging gemeentebegroting 1972 in verband met ver-

vroegde verkiezing leden Tweede Kamer Staten Gene-
raal

19. Noodbestrating Christinalaan
20. Begrotingswijzigingen
21. Rondvraag
22. Sluiting

Paa r densport
L.R. DE GRAAFSCHAP
Zaterdag 7 oktober hebben de Vordense ruiters hun krach-
ten kunnen meten met maar liefst 180 andere kombinaties
op de grote Bollert-ontmoeting te Neede. De plaatsing voor
Vorden was:
Individuele dressuur in ring 7: Ie prijs G. Wunderink met
Shadow; 3e prijs H. Wagenvoort met Sonja.
Samengesteld klasse midden: 13e prijs W. Groot Nuelend
met Jolanda; 17e prijs B. Tiessink met Honda; 18e prijs
B. Wagenvoort met Ironda.
Samengesteld klasse licht: 3e prijs G. Wunderink met Sha-
dow; 16e prijs H. Wagenvoort met Sonja.

Wie kent Vorden nog op deze manier ?
Wy kregen de beschikking over enige zeer byzondere
foto's, welke wij u niet wilden onthouden. De repro-
duktie foto's werden gemaakt door de heer R. Schmitz,

De Haar 20 te Vorden.
Indien mogelijk zullen wij trachten in de toekomst re-
gelmatig zulke 'oude' foto's te plaatsen.

Het nutsgebouw omstreeks 1890

Foto uit omstreeks 1890. Links op de foto de OLS. l school (thans ligt daar het Marktplein). De Dorpsstraat
Het huis rechts was de woning van het hoofd der l was toen nog zandweg.

Kleuterschoolklasje uit omstreeks 1900, links juffrouw l huisstraat, thans de woning van Schildersbedrijf
Reehorst. Het schooltje was gevestigd in de Raad- j Wansink.



Jaarvergadering
VVD
INLEIDING OVER 'NATUURBEHOUD'
De,afdeling Vorden van de WD hield jl. donderdagavond
haar jaarvergadering in hotel Bakker, waarvoor een zeer
goede belangstelling bestond. In het openingswoord van
voorzitter Polman, zowel als in het jaarverslag van de se-
kretaresse werd het aftreden van mr van den Wall Bake als
wethouder gememoreerd en werd hij dank gebracht voor de
wijze waarop hij zijn taak als wethouder heeft vervuld.
Het korte jaarverslag werd aan de leden toegezonden. Pen-
ningmeester H. S. J. Albers kon melding maken van een
gunstige kaspositie. Bij de bestuursverkiezing werden de
aftredende leden mej. J. E. Dolleman en mevr. H. F. G.
Stenger-Torringa bij akklamatie herkozen. Het voorzitter-
schap ging over van J. W. Polman, die deze funktie niet
meer met zijn drukke werkzaamheden kan verenigen, naar
mr M. A. V. Slingenberg tot dusverre vice-voorzitter. De
heer Polman, die sinds 1959 zijn zeer gewaardeerede krach-
ten aan de afdeling heeft gegeven, eerst als sekretaris en
later als voorzitter, blijft lid van het bestuur.

Na afhandeling van de diverse agendapunten hield ir H. W.
F. C. Donkersloot, lid van de Provinciale Staten van Gelder-
land, een inlqiding over 'Natuurbehoud in Gelderland'. Aan
de hand van de desbetreffende nota van Ged. Staten gaf
spreker de aanwezigen een inzicht in de doolhof van wetten
maatregelen en plannen op dit gebied met zijn vele moge-
lijkheden en moeilijkheden, waarbij belangen van landbouw,
rekreatie en natuurbescherming dikwijls volkomen tegen-
strijdig zijn. Een onderwerp met tal van facetten, waarover
zeer veel valt te zeggen, wat ook wel bleek uit de diskussie
na de inleiding. Onderwerpen als heet nationale parkenplan,
het werk van het Gelderse Landschap, de moeilijke positie
van grote en kleine landgoedeigenaren, het ombouwen van
boerderijen tot tweede woning, de toestand van het Kasteel
Vorden en de moeilijkheden welke de landbouw kan onder-
vinden door te veel bindende bepalingen, gaven stof voor
een geanimeerde en uitvoerige gedachtenwisseeling totdat de
voorzitter zich, gezien het vergevorderde uur, gedwongen
zag de geslaagde avond met een woord van dank tot de heer
Donkersloot, te beëindigen.

Jeugdsoos
SPECIALE WEEK VOOR DE JEUGD
De Jeugdsoos Vjoe te Vorden bestaat dezer dagen precies
één jaar. Voor het bestuur aanleiding om het een en ander
te organiseren. De soos is zeer aktief en heeft in het eerste
levensjaar de jeugd van Vorden heel wat geboden. Zo is de
bekende Amerikaanse popgroep Django in Vorden geweest.
Er was o.a. een forumavond over het onderwerp drugs. Een
bloemschikkursus werd georganiseerd, kortom er viel van
alles te beleven.
Zoals reeds in de aanhef gememoreerd, staat er in de week
van 14 tot en met 21 oktober heel wat op het programma.
Daar 16 oktober in de herfstvakantie valt is men in staat
om het programma over deze hele week uit te smeren. Op
zondag 15 oktober wordt er een speciale Top 100 gedraaid
door de vaste d.j.'s van Jeugdsoos Vjoe, welke betrekking
heeft op de platen die tussen 16 oktober '71 en '72 zijn ge-
draaid.

SPECIALE MIDDAG VOOR DE LAGERE SCHOOL-
JEUGD
Daar Vjoe een gemeenschapsfunktie wil gaan vervullen or-
ganiseert zij een speciale middag voor de lagere schooljeugd
onder het motto: 'Grote jeugd voor kleine jeugd'. Plaats van
handeling woensdagmiddag 18 oktober in het Jeugdcentrum.
De kinderen kunnen er allerlei kreatieve dingen gaan doen
waar zij zelf zin in hebben, terwijl doorlopend tekenfilm-
voorstellingen worden gegeven, 's Avonds om 20.00 uur wor-
den dezelfde filmpjes vertoond voor de oudere jeugd.
Daar het op 26 september precies twee jaar geleden is dat
de grote virtuoos Jimmy Hendrix plotseling stierf, is dit
voor Jeugdsoos Vjoe aanleiding geweest om op vrijdag 20
oktober deze gitarist door middel van de film nog eenmaal
te doen herleven in een muziekfilm die hiervoor speciaal
gemaakt is.
Ter afsluiting van deze week zal op zaterdag 21 oktober de
nieuwste aanwinst in de Nederlandse popwereld nl. de groep
Centauer optreden.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

3; Oeken 2-Vorden 4; Vorden 5-Be Quick 6; Vorden 6-Zut-
Vorden 1-Drempt 1; Pax 3-Vorden 2; Vorden 3-Witkampers
phania 5; afdeling zaterdag: Vorden 1-DZC 5; AZSV 5-
Vorden 2; Vorden 3-DZC 5.

Vissport
Aan de laatste onderlinge wedstrijd in dit seizoen van de
HSV De Snoekbaars te Vorden namen slechts 23 personen
deel. Er werden 85 vissen gevangen met een totale lengte
van 1658 cm. De prijzen, welke uitgereikt werden door voor-
zitter J. Koster, werden gewonnen door:
1. A. Jansen 15 stuks 294 cm; 2. W. J. A. Sessink 13 stuks
253 cm; 3. J. Kolkman 10 stuks 204 cm; 4. G. Golstein 10
stuks 194 cm; 5. J. Besselink 10 stuks 188 cm; 6. J. Fleming
6 stuks 119 cm; 7. Th. Eykelkamp 4 stuks 77 cm; 8. H. Hue-
tink 3 stuks 62 cm; 9. J. van Ark 3 stuks 58 cm; 10. A. Vrug-
gink 3 stuks 56 cm; 11. G. Sleuring 3 stuks 54 cm; 12. D.
Weustenenk 2 stuks 42 cm; 13. J. Brinkerink 2 stuks 37 cm;
14. L. Visser l stuks 20 cm.

UIT DE OMGEVING

ook de leden van de Gelderse Maatschappij van LaLndbouw
waren uitgenodigd.
Na een welkomstwoord van voorzitter G. Garritsen en in
het bijzonder tot burgemeester Buddingh en mej. Garritsen
als hoofdbestuurslid van Jong Gelre, gaf sekretaris A. Gar-
ritsen de notulen weer en liet penningmeester G. Huurnink
horen hoe met de financiën was omgesprongen. Alvorens
men overging tot de bestuursverkiezing in verband met het
aftreden van voorzitter G. Garritsen en sekretaresse mej.
D. Kornegoor, werden de leden opgewekt hun medewerking
te verlenen aan de aktie 'Kom over de brug'. Als nieuwe
bestuurders werden gekozen mej. A. van Helvoort en de
heer J. Breukink, terwijl voor het vele werk voorzitter G.
Garritsen het lidmaatschcap van vedienste werd aangebo-
den welke oorkonde door mej. D. Reussink werd aange-
boden.

'Als wij de toekomst van Steenderen onder de loupe nemen',
aldus Steenderens eerste burger, 'dan valt ons direkt op dat
gedurende de jaren 1960-1968 een inwonersaanwas viel waar
te nemen, die nadien is veranderd in een daling. De werk-
gelegenheid elders hebben ertoe geleid, dat vele pendelaars
zich in de steden gingen vestigen. Geleukkig hebben de
landbouworganisatis de bakens tijdig verzet en wordt aan de
agrarische bevolking de gelegenheid geboden om in de ver-
trouwde omgeving te blijven wonen. De enige industrie van
betekenis is voor ons de Aviko, die in de toekomst ver-
drievoudigd zal worden, waardoor het werk zal bieden aan
vele inwoners. Dit alles brengt echter met zich mee dat het
vervuilingscijfer van 70.000 zal worden bereikt, hetgeen
weer de nodige problemen oplevert.'
Nadat spreker de planologie had besproken en even de re-
kreatie had aangetipt, besloot hij met de mededeling dat,
hoewel wij door de diverse goede voorzieningen, een dure
gemeente zijn - lager onderwijsscholen, zwembad e.d. - met
vertrouwen de toekoemst tegemoet kunnen zien.
Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd druk
gebruik gemaakt en als voornaamste punten golden hier de
gewestvorming, de rekreatieplannen, de jeugdsociëteit te
Toldijk, de aanleg van een tweede sportveld waarop al zo
lang wordt gewacht ,de diverse gemeenteverordeningen en
de aankoop van oude boerderijen door personen buiten on-
ze gemeente, die deze verbouwen tot weekendhuisjes en dus
niet meetellen voor het inwonertal.
Op zeer geestige wijze wist burgemeesteer Buddingh de vra-
genstellers een juist beeld van de toestand te geven, waar-
door deze avond volledig aan zijn doel beantwoordde en
dergelijke avonden bij herhaling een nog groter aantal aan-
wezigen zal trekken.

Gezien het grote sukses bij het organiseren van een voor-
jaarsrit, heeft het bestuur vao de Oranjevereniging Steen-
deren doen besluiten om op zondag 22 oktober a.s. een
herfstrit te organiseren voor ingezetenen uit onze gemeente.
De opbrengst zal worden besteed aan de festiviteiten welke
zullen worden georganiseerd ter gelegenheid van het 25-
jarig regeringsjubileum van H.M. de koningin in 1973.
Door de gezamenlijke besturen van de muziekvereniging
DSS en Supportersvereniging is de datum van de jaarlijkse
uitvoering van DSS vastgesteld op zaterdag 21 oktober in
zaal Concordia en 27 oktober in zaal 'den Bremer' te Tol-
dijk. In afwijking met voorgaande jaren zal er geen toneel-
stuk worden opgevoerd maar zal heet korps voor de pauze
diverse nummers ten gehore j^^gcn terwijl nadien zullen
opteden een mannenkoor san^pgesteld uit leden van de
plaatselijke zangvereniging en het symphonie-orkest OBK
uit Doetinchem.

Voetbal •

STEENDEREN

Aldus luidde de titel van het onderwerp dat burgemeester
S. Buddingh donderdagavon in café Beeftink behandelde tij-
dens een jaarvergadering van de afdeling Jong Gelre waartoe

STEENDEREN l - BABBERICH l 6-0
Met fris open spel hebben de zwart-witten de gasten een
verdiende nederlaag toegebracht. Het eerste applaus gold
echter scheidsrechter Pragter die in de beginfase een los-
lopende hond tussen de spelers greep en aan de eigenaar
ter hand stelde. Na 12 minuten spelen opende Harmsen de
score na een goede voorzet van Wentink 1-0. Een vrije trap
van de gasten werd door Kok overgeschoten, terwijl aan de
andere kant een hard schot van Dokman fraai door de Bab-
berich-doelman werd gekeerd. Steenderen, die technisch de
meerdere was, wist veelvoudig voor het vijandelijke doel te
verschijnen maar het duurde nog ruim 20 minuten toen
Langenhof een fraaie pass van Rutten keurig afrondde 2-0.

Doelman Wisselink wist bij een tweetal corners fraai red-
ding te brengen en even voor rust was het Rutten die met
een onhoudbare schuiver doelman Gunsing passeerde 3-0.
Direkt na rust stelde de thuisclub zich al veilig toen Harm-
sen na fraai doorzetten de stand op 4-0 bracht. De thuisclub
deed het hierna kalm aan met het gevolg dat Babberich en-
kele goede aanvallen wist op tee zetten maar de Steenderen-
se defensie met aan het hoofd een voortreffelijk doelman
Wisselink gaf geen krimp. Geleidelijk werd Babberich weer
in de verdediging gedrongen en na een half uur spelen was
het Meutstege die een voorzet van Dokman dankbaar be-
nutte 5-0. De zwart-witten misten daarna nog enkele kansen
maar in de slotfase was het Langenhof die de hattrick ver-
richtte toen deze een fraaie trekbal van Dokman onhoud-
baar achter Gunsing deponeerde 6-0.

HENGELO G - KEYENBURG

Op het gehouden solistenconcours te Groenlo behaalden de
leden van de Kon. Muziekvereniging Concordia te Hengelo
fraaie suksessen. In de 2e afdeling behaalde Ineke Helmink
met trompet een ruime Ie prijs met 521/2 punt, ook Wim
Groot Bruinderink (lekink) zijn preestaties werden beloond
met een Ie prijs in de 2e afdeling eveneens op trompet, hij
behaalde 49 punten. In de Ie afdeling verwierf Henk Boer-
man een 2e prijs terwijl in de 2e afdeling Clarie Oldenhave
en Bennie van Boven een 2e prijs kregen.
Voor de jeugdige leden van de muziekvereniging een goede
stimulans.

LONGA l - PAX l 1-0
In een hard gespeelde wedstrijd moest Pax door een 1-0
stand de winst in Lichtenvoorde laten. Een eerste helft met
veel aanvallen van Longa die echter over het algemeen door
keeper Lenderink konden worden weerstaan. Kuipers en
Veenhuis kregen bij Pax wel enkele kansen maar het juiste
schot bleef ook in deze wedstrijd uit.
Na de rust was het Pax dat meer aandrong, zij kregen ech-
ter bij de Longa-achterhoede niet veel kans. Na 10 minuten
spelen viel het eerste en enigste doelpunt in deze wedstrijd
Waalder c.s. zorgden hiervoor. Pax'heeft toch volop de ge-
legenheid gehad om gelijk te komen, het was Weustenenk
die op het beslissende moment de bal tegen de lat schoot.
Pax kreeg nl. een strafschop toegewezen nadat Kuipers in
het doel had geschoten en een speler van Longa de bal met
de hand wegsloeg. Tegen doelman Goldewijk konden de
Pax-voorwaartsen geen schoten plaatsen die de roos troffen.

Steeds meer blijkt dat een afwerker in de voorhoede wordt
gemist.

KEYENBURGSE BOYS 2 - LOO 1-11
Tegen het eerste team van Loo hadden de Boys in Keyen-
burg niet veel verweer. Het team van de thuisclub dat vo-
rig jaar was gepromovered van de 4e naar de 3e klas heeft
toch erg veel moeite in deze hogere klasse. Voor de rust een
hattrick an Sweers 0-3. Na de thee kon Teunissen pas bij
een 0-8 stand tegen scoren. De gasten kwamen echter tot
1-11 met welke forse winst zij Keyenburg erg onderaan la-
ten staan.

ATTENTIE - ATTENTIE !

Heden vrydag 13 oktober

AANVANG
C.J.V. Samuël

om 7 uur in het Jeugdcentrum

Nieuwe leden vanaf 11 jaar zijn
van harte welkom !

De gezamenlijke leiders

KINDERBOEKENWEEK van 14 t.m. 25 oktober
Het geschenk: een superspeelspel! Bij aankoop
van f 7,50 aan kinderboeken voor 2 kwartjes:
het 'Boeklicht' een klein zaklampje

Fa Hietbrink
Boekhandel - Vorden - Telefoon 05752-1253
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Iedere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrfldag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrfldagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen bfl plck-
nickplaats Wildenborchseweg
Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker

Ie woensdag v.d. maand Klachtenavond N W

14 okt. Bal voor geh. en verloofden in 't Medler
14 okt. Jeugdsoos Vjoe met een dropping
15 okt. Zangdienst Hervormde kerk
15 okt. Jeugdsoos Vjo^net Top 100
16 okt. EHBO rayonl^pig
16 okt. NCBO moet worden 23 oktober
18 okt. Jeugdsoos Vjoe met een film slapsticks
19 okt. Ringvergadering Harfsen Herv. Vrouw.
19 okt. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
20 okt. Jeugdsoos VjoAaiet een muziekfilm

21 okt. Jeugdsoss Vjoe met popgroepen
24 okt. Ledenvergadering NCVB in zaal Eskes
25 okt. Ned. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit
25 okt. Herv. Vrouwengroep Dorp
3-4 nov. Bazar muziekvereniging Concordia
1 en 2 nov. Bazar 't Enzerinck
7 nov. Nutsavond Jeugdcentrum

8 nov. Demonstratie KPO
15 nov. Ned. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit
20 nov. NVEV - Voordrachtsavond
21 nov. Ledenvergadering NCVB in zaal Eskes
22 nov. Herv. Vrouwengroep Dorp
25 en 26 nov. Tentoonstelling Ons Genoegen
11 dec. Jaarverg. Industriebond NVV
19 dec. Kerstfeest NCVB
20 dec. Ned. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

Hoge boots
in bruin leer

••

met sterke
rubberzooi

34/39 f 38,95
40/45 f 39,95

f

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

GEVRAAGD

voor 2 é 3 dagen per week

VRACHTWAGEN-

CHAUFFEUR
voor vl«M>sv<>rvoer

A. PASMAN
VEE- EN VLEESHANDEL B.V.
Abattoir Zutphcn - Telefoon 05750-4186
Harfsen - Telefoon 05733-570 of 475

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding

Zie raambiljet

Don. Hutspot 45
r>/t

Vrijd. Worteltjes + Peterselie W

Zat. Vz kg Witte Druiven '8

Mnd. Va kg Gesneden Witte Kool
f ft

Di. V2 kg Gesneden Prei OY

Wnd. l/o kg Gesneden Andijvie ^T

BLOEMEN [

elke zaterdag weekendaanbieding

Hef adres voor uw bruidsboeket .'

UW VAKMAN BLOEMIST:

J. J. Dijkerman
Bloemen Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Verloting Vordense Marktloten (eerst lotnummer dan prijsnummer)

12 101 3145 3
14 94 3187 107
88 34 3287 27

265 105 3438 83
295 51 3811 65
388 47 3817 6
476 7 3823 19
482 103 3830 13
509 20 3852 40
531 14 3858 46
604 85 3867 43
806 12 3880 84
820 72 4097 78
830 30 4138 73

1019 64 4337 68
1109 93 4367 90
1174 36 4471 22
1215 70 4480 82
1316 52 4505 63
1361 45 4565 35
1431 8 4693 76
1476 37 4723 44
1701 29 4760 91
1769 110 4773 2
1854 38 4800 86
1999 25 4809 79
2044 26 4824 11
2404 10 4834 80
2446 50 4925 102
2458 88 5015 57
2459 9 5242 15
2598 17 5349 32
2713 53 5447 56
2923 21 5459 99
2945 108 5516 66
2953 71 5614 54
2956 109 5657 97
3005 58 5747 96

5755
5854
6032
6037
6096
6127
6363
6401
6569
6832
6890
6905
6926
6943
7010
7063
7181
7186
7189
7402
7534
7546
7636
7661
7688
7701
7935
7940
8098
8299
8300
8373
8449
8478

33
39
75
69
61
89
95
49
28

104
23

106
59
24
98
16
62
42
77
4

48
74
41
92
60

100
55
5
1

31
67
18
87
81



GESLOTEN

wegens vakantie

16 tot en met 21 oktober

«>n Mssaion

D. Boersma
Dorpsstraat 6, Vorden, Telef. 1553

Niks uit de
oude doos...

Schoenen
van Wullink
zijn moderne schoenen /

*

En uit een moderne kollektie kiezen

is plezierig schoenen kopen !

Doe dat maar bij:

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

ZONDAGMIDDAG 15 OKTOBER

YORDEN l -

DREMPT ï

Gemeentelijk Sportpark

aanvang 14.30 uur.

VVV Vorden
Her/stac/itkaste/entocfit
per rijwiel onder leiding
a.s. woensdagmiddag 18 oktober om
13.30 uur

Boven 16 jr f l,- onder 16 jr f 0,50

Donderdagmiddag 19 okt. a.s. om 13.30 uur

Herfst wan de/toc/i t
vanaf de kerk onder leiding

Boven 16 jr f l,- onder 16 jr f 0,50

GEMEENTE VORDEN
Beplantingen en gewassen langs wegen

Burgemeester en Wethouders van Vorden wijzen,
bij herhaling, op de noodzaak van verwijdering
van hakhout, beplantingen en gewassen ten be-
hoeve van het uitzicht bij kruisingen en in boch-
ten van wegen en straten. De eigenaren van be-
plantingen enz. dienen daarvoor bij voortduring
te zorgen.

Tevens wordt de aandacht gevraagd voor be-
plantingen langs wegen en trottoirs.

Het blijkt dat veel heggen en andere beplantin-
gen in het dorp over de trottoirs groeien. Deze
beplantingen dienen te worden teruggeplaatst of
regelmatig zodanig te worden gesnoeid, dat zij
steeds op eigen grond blijven.

Het snoeien of verwijderen van beplantingen ten
behoeve van het uitzicht dient direkt te ge-
schieden.

Verplanting en/of snoeien van planten enz. langs
trottoirs e.d. dient vóór 15 november te zijn uit-
gevoerd. Van gemeentewege zal kontrole worden
uitgeoefend op het vorenstaande.

Wij vertrouwen op ieders medewerking, zodat
deze kontrole alleen gunstige resultaten te zien
zal geven.

Vorden, 9 oktober 1972

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretaris,
J. DrtJfhout

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er brj bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creatie* binnen.
U kunt het zelf ook zien

De allermooiste en meeste bruids-
japonnen van Oost-Nederland vindt
u in

Beltrum bij Bruidshuis

BEIJER-
BESSELINK
Constant zo'n 400 bruidsjaponnen
voorradig !
TJNIEK is ook onze kollektie

Comp/èts en
Avondjaponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren
Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurlo

De enorme reakties op onze shows
bewijzen het weer eens :

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis in de
omgeving

HOOGSTE VOEDERRENDEMENT

LAAGSTE VOEDERKOSTEN
dat

van

t waar het bij u om gaat, kies daarom mengvoeders
beste kwaliteit en samenstelling, bereid onder

CLO KONTROLE
Bij bulklevering, franko bedrijf, zijn onze prijzen t.m. 19 oktober per 6000 kg:

Big-Vcirkensmeel
Big-Vcirkenskorrel
Zeugenmeel
Zeugenbrok
Dieet startkorrel
Startmeel

37,80 Baby B meel f 48,20
38,40 Baby B korrel f 49,80
36,20 Voll. legmeel f 40,-
36,80 Voll. mestkuikenvoer
44,20 f 46,60
42,- Brok A f 33,40

Energiebrok f 34,—

Bovenstaande prijzen zijn per 100 kg exklusief BTW. Bij betaling binnen 14
dagen 2% betalingskorting. Voor kleinere kwantums en zakgoed gelden toesla-
gen en bij grotere afname extra korting. Bij afname van meer dan 100 ton per
jaar wordt een bonuskorting gegeven tot maximaal 50 cent per 100 kg. Boven-
dien kan nog een nabetaling plaatsvinden.

C.A.V.V. "VIERAKKER
van de A.B.T.B." W.A.
DORPSSTRAAT la WICHMOND TELEFOON 05754-237
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Voor uw gas- en oliehaard
HENK VAN ARK
a//es te koop, service gratis en goed/

ENKELE AANBIEDINGEN :

OLIEHAARDEN
alle merken o.a. Efel, Nobel, Pelgrim enz.
met schoorsteenaansluiting reeds vanaf

GASHAARDEN
o.a. Benraad, Atag, DRU, Etna enz.
Ook voor de bekende stuntprijzen
nu van 868,- voor

GASBIJZETFORNUIZEN
van 295,- voor

f 258,-

f 588,-

f 208,-

Stuntaanbieding:

KOELK4ST MET G4SSTEL samen f 375,-

Voor de zeer vele blijken
van medeleven en belang-
stelling, getoond brj de
ziekte en overlijden van
mijn lieve vrouw

Hermina Bartha
Koerselman-Holmer

betuig ik, ook mede namens
mijn kinderen en kleinkind
mijn hartelijke dank

G. Koerselman
Vorden, Julianalaan 8

Te koop dakpannen
en konijnen

J. Schröer
Wildenborchseweg 23

6 sherryglazen

GRATIS!
Bij aanschaf

30-de/ig glasservies
design 80 (f 48,25)

Koerselman
Winkelcentrum Burg:. Galléewtrmat - Telefoon 13*4

Adverteer steeds in Contact!

LAMMERS
Confectiebedrijf
Binnenkort krijgen wij
enkele plaatsen vrij voor
nodinettes
en voor een part-time
strijkster
Kom eens inlichtingen
vragen
Raadhuisstraat 18, telefoon
1971, na 18 uur 1708

speciaalzaak
H U l S K E S
HENGELO-ENSCHEDE
demonstreert donderdag-
avond 12 oktober van
18.00-19.00 uur op de markt
te Vorden

Ook enkele zeer goede
inruil zig-zag machines

500 gram Riblappen 490
500 gram Mager Braadvlees
500 gram Runderlappen
4 Gelderse Schijven

VOOR DE BOTERHAM

100 gram Pekelvlees
100 gram Boerenmetworst .
150 gram Boterhamworst .
250 gram Kookworst (s tuk)

525

350
210

95
75
83
130

Voorhouten, diepvries-klaar per kg

525

By Inlevering van deze bon

op dinsdag 17 oktober

500 gram SPEKLAPPEN f 1,78

Rund- en varkensslagerij

B.G.VLOGMAN
Vorden - Nieuwstad H ~ Tel. 05752-1321

Uit de bundel

GEDICHTEN UIT DE OUDE DOOS

DOOD SPOOR?

In disse tied, van vliegen, jachten, rennen
is et wel fijn de rust te leren kennen
die van een boottocht uut kan gaon
en urn dat ze die aangebaojen kregen
- vertrek uut Arem, 's marges um half negen -
was et te gek die af te slaon.
Het was mooi weer, op den bewusten margen
't geen van die ,,jonges" dus geen moeite vergen
op tied an d'anlegplaats te staon,
genoten heb ze van dat mooie tochtjen
al wrong et water zich deur menig bochtjen
Zo kö'j wel met de boot met gaon.
Mooi waren ze in Kampen angekommen
Daor wieren kaartjes veur de trein genommen
De weg weer um, zol gauwer gaon
Druk an de praot, wazzen ze met mekander
Toen vroeg op ens, den enen an den ander
,,Mo'w der niet uut? de trein blif staon".
,,ln Zwolle? nee dat mossen i'j toch snappen,
Hi'j steet, umdat d'r weer wat in wilt stappen
'k Gleuf da'k et fluitjen al heur gaon".
Wat gek, ze hadden praotend met eur tweeën
- zo menen ze - toch net veuruut gereejen
En nouw schen 't achteruut te gaon.
Ze vroegen an die d'r was ingekommen
Of z'ok een kaartjen Arem had genommen.
,,Welnee, ik gao naor Kampen toe"
„Wi'j zeker ook" klonk et niet al te schrander
en toen verwet d'n enen jong den ander
Um wat hi'j von een ,,dom gedoe".
„Wat gif et ok, wi'j zölt d'r nog wel kommen,
natuurluk hollen wi'j ons van den dommen
want denk d'r an, da'j thuus niks zek"
en toch - 't is al een hele tied gelee'n
't Retourtjen Kampen-Zwolle met eur tweeën,
Toch is d'r wel iets uutgelek ! ! !

KLAGER IN TIEDNOOD

Hi'j had een donk're bril gekregen
Umdat 'e alles donker zag.
Klagen was zien grootste hobby
Want dat de'j'e dag en nach.

Mor van wekke zei d'r iemand
- Een die der verstand van had -
dat hi'j d'afgelopen maond toch
Lang zo vol geklaagd niet had.

d'Ander kon dat niet begriepen,
vroeg: „hoe kom i'j daor now an?"
„Februari is vol kotter,
minder tied veur 't klagen man!"



Voor spoedige

indiensttreding gevraagd:

Leerlingen
C.V. monteurs

(LT.S.'ersJ

*Verdere opleiding is mogelijk aar: c'e

Centrale Verwarmingsschoo!

Apeldoorn

Aanmeldingen overdag aan ons kantoor Zutphenseweg 5-9,
Vorden (Telefoon 05752-1546*)

's Avonds telefoon 1991-1640 (05752)

Maak plezierig
kennis met dit

moderne interieur!
fiedurende 14 dagen

Presentatie-Reduktiel
Geheel a la mode: zitten waar en zoals u wilt. Op en in kunstleer.
Nu, ter kennismaking perzitelementslechts 299,-. Grandioos
gecompleteerd met een moderne aanbouwwand. Witte slijp-
lak met aluminium lijsten. PR prijs, als afgebeeld 1O95,-
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Ontdek 1 kleurgebeuren bij
Wij, als Mooier Wonen adviseur zijn totale interieurverzorgers.
Met 'n grote kollektie ook in gordijnen en tapijten, in spreien, de-
kens en matrassen. Kom kijken en ontdek hoe grandioos veel
kleurrijke mogelijkheden wij u bieden!

Te koop gevraagd: een vrij-
staande woning of hoek.
woning in Vorden of
Hengelo Gld

Brieven onder no 28-1
buro Contact - Vorden

't Hoge 41 - Vorden . Tel. 05759-1512

Bij Voldoende deolname zal er binnenkort

worden begonnen met de kursussen:

b/oemscfifkken - 8 weken

koken - 72 weken

naaien - 20 weken

*

Opgave zo spoed/g mogelijk

Gevraagd

voor spoedige indiensttreding

voor onze damesmode-zaak:

VERKOOPSTER

part-time VERKOOPSTER
Heeft u interesse, belt u ons dan
eens ! ^^

Bosch-Mode
Beukerstraat

Telef. 05750-9276 b.g.g. 08342-1663

voor complete aquarium
inrichting naar:

KL U VERS voeder & vissport
Zutphenseweg 53 Vorden telefoon : 05752 -1318

uw TI»

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

FRUIT IS GEZOND !

Ingrid Marie, Cox en Peren
Verkoop:
Zaterdagmo^Bns van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Fruïtteeltbedrijf

ME&.ER

De nieuwste | ,E\r II S
K.'ngwale corduroy jeans, brede rib,
uitlopende pijp

Fade Away, denim jeans,
nieuwe kleuren, wyde pijpen

Levi Strauss dealer:

Wapen- en Sporthandel

tttedi dotltreffendl

Zutphenaeweg - Vorden

INWONERS VAN VORDEN e.o.

ALS JEZUS KOMT
of als u sterven moot

Je Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 2 4 ) ;
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:3a)

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

EVANGELISCHE OMROEP

Deze week:

10% korting
op alle aanwezige

Kalorik-lndola

elektrische

huishoudelijke artikelen

bij:

Ifoerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

"CONeOKDIA"
Hengelo (Gld)

Zondag 15 oktober

DANSEN
muziek:
SANG UND KLANG
met zang van Cecil

3 bars vol sfeer

en gezelligheid

II .H. LANDBOUWEB8
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

PROFIJT
AANBIEDING

Strijktafel
'Brabantia'

f 29,90

Strijktafel
'Tornado'
met gratis snoer-
houder en nu

van 59,50 voor

f 52,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)


