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d'n Ondoch
Wi'j - mien buurman en ikke - zatten nou es niet op de
banke maor veur et raam, et was te kold um buuten te
zitten. Daor fietsen een betrekkelek jonge man veurbi'j.
,,Dèn zie ik vaker fietsen", zeg de buurman, „maor de
jongen ontgruuit ons heelemaol".
„Ik kenne ok de halven neet meer", zei ik, „maor den
ken ik altied weer. Dat was vrogger een groten ondoen!"
„En ak den in hande had ekregen toe 'k um hemmen
wolle, had e mien ok voort niet weer vergetten! Nou
zut e mien ens neet, en zoo is 't misschien ok wel
better . . ."
't Is zeker al wel viefentwintig jaor eleen . . . Mien
buurman was naor de kunstweide egaon hen gres maai-
en. En hie had mien evraogd of ik tied hadde en zoo
goed wol wezen um een ende nao de middag et peerd
met de masiene op te halen. Dan bleef hie in de weide
zolange at e zien kon um de kanten los te maaien en et
gres te streuien. En zoo was ik daor midden op de nao-
middag en ging met et peerd op huus an.

Et was smoorhette, de vliegen en de blindhazen wazzen
slim ondeugend, - ik mos et peerd goed in de liene hol-
len. Ak met de wagen was ewes ha'k um wel können
laoten schieten, maor op zo'n gresmasiene we'j niet
waor a'j d'r met blieft. En zoo kwam ik et darp inri'jen.
't Was stille op de staote - alleene dat jonk ston daor
uut verveling met een stok te zwaaien. En daor zag e
mien ankommen, 't Was net of e d'r op had staon wach-
ten en loern um een streek uut te halen. Hie mot et
meteene deurehad hemmen - hier had e zien kans.
Met een krijs staof e op mien af en begon met zien
stik mien rugge te bewerken. Ik had met die hette niks
an as een boezeroen, et knep ok nog deur. Toch denk
i'j daor op zo'n moment ens niet an, maor et schandaal,
da'k mien tot spot van een ieder, miaor zoo mos laoten
slaon! Want ik kon niks beginnen, 'k had gien stok
en gien zweppe. En ik kon et peerd niet maorzoo los
laoten. A'k volk ezien hadde ha'k drek viefentwintig
gulden belaofd um den jonge te griepen en effen et
peerd vas te hollen! Wat zo'k den aap met zien eigen
stok - wat zol zien kunt jen karmse hollen!

Maor ik zagge gien mensen - neet um mien uut te
lachen en neet um dat jonk te griepen. Et peerd was
eschrokken van 't lawaai - deurda'k de liene ongemarkt
wat had laoten schieten had e gank ekregen. Daor ha'k
effen de hande vol an. maor veur et kruuspunt ha'k em
weer in bedaring. De jonge was achter ebleven en ston
mien nao te kieken net of e daeh: „zoo - den boer he'k
es mooi et darp uutelöcht!"
't Is maor goed dat um niet alles aoverkommen is wa'k
um toe-ewenst hebbe. Zooiets - daor praot i'j later niet
weer aover. Maor vergetten doe'j et ok neet. En zoo-
doende ken ik dat gezichte altied weer. At e et nog wet
mot e zich maor melden, dan zal e een pötjen bier hem-
men.Um te laoten zien da'k niet haatdragend bunne.
En umdat e mien an een stuksken veur de krante hef
eholpen . . .

d'n Oom

CASSETTES

Koerselman

Massage
De tijden veranderen, de bakens worden verzet. Wij
worden wegwijs gemaakt in Vorden. Wij gaan het zélf
doen. Wij leven in een tijd, dat het overal overvol is.
Daarom is het langzamerhand noodzakelijk dat op aller-
lei gebieden veel zélf gedaan moet worden.
Dit geldt ook voor onze gezondheid.
Wij willen immers graag zolang mogelijk fit blijven
of het weer worden ? Maar hoe ?
Natuurlijk wordt er getrimd en aan gymnastiek gedaan
prachtig. Maar, worden uw spieren stram en pijnlijk
dan is het noodzakelijk dat u hygiënische massage gaat
toepassen.
De Voorlichtingsbijeenkomst over hygiënische massage
wijst u de weg om het zelf te doen, op een verant-
woorde manier. De Voorlichting wil u praktisch leren
wat u doen en bereiken kunt, maar ook waarschuwen
voor wat u beslist niet mag.
Werkelijk een unieke primeur voor Vorden.
De bijeenkomsten worden gedurende de wintermaan-
den gehouden. Wij verwijzen verder naar de adverten-
tie in Contact.

SCHOOL MET DE BIJBEL

Ouderavond
Vorige week hadden op een avond de onderwijzeressen
van de beide eerste klassen mej. A. Kuhlemeier en mej.
M. L. C. Visser de ouders van de kinderen op bezoek.
De dames gaven eerst een duidelijke uiteenzetting van
de wijze, waarop in een speelleerklas les wordt gegeven.
Het vele materiaal dat beschikbaar is en dat op de
tafeltjes was uitgestald, mocht door de ouders ook uit-
geprobeerd worden.
Wanneer volgens plan op de daarvoor uitgetrokken uren
met dit materiaal door de kinderen gericht gespeeld
wordt, kunnen ze op deze wijze ook veel leren en wel
op een heel prettige manier.
Het werd een leerzame en ook prettige avond.

Vergadering
Onder voorzitterschap van de heer van Dijk hield de
afd. EHBO haar jaarlijkse ledenvergadering.
Uit het jaarverslag van sekretaresse mevr. te Slaa-v.d.
Kooi bleek, dat de afdeling thans 101 leden telt, waar-
van 81 met geldig diploma.
Dankzij de opbrengst van de kollekte konden in de
gemeente geplaatste verbandtrommels vernieuwd en
met een aantal nieuwe worden uitgebreid.
Ook werd aan het oefenmateriaal veel nieuws toege-
voegd.
Uit het verslag van de penningmeester bleek, dat ook
dit jaar veel geld was uitgegeven, maar ondanks dat,
kon hij toch nog tot een batig saldo komen.
De aftredende bestuursleden, mevr. te Slaa, mevr. La-
kerveld en de heren Kettelerij en van Dijk wrden her-
kozen. In Zutphen zullen dit seizoen weer rayonbijeen-
komsten zijn, waarvoor bijzondere lezingen op de agen-
da staan. Het aantal Vordense leden dat deze lezingen
bezoekt, neemt steeds meer toe.

Het gebruik van de nieuwe presentatiekaart in verband
met het bezoek van de oefenavonden, lezingen en an-
dere gebeurtenissen werd nader toegelicht.
Besloten werd tot de aanschaf van een aantal diaseries.
Gezien de verhoogde afdracht en andere onkostenstij-
gingen werd besloten de kontributie te verhogen tot
ƒ 10,. per jaar, en daarboven een bedrag van ƒ 2,50
per jaar zijnde de helft van de verlongingskosten van
het diploma, die anders achteraf betaald moet worden.
Getracht zal worden met een afdeling uit een omlig-
gende plaats een gezamenlijke oefenavond te houden.
Terwijl voorts oen oefening in het donker voorgesteld
werd. Betreurd werd, dat ondanks het grote aantal
leden, er maar zo'n betrekkelijk kleine kern is, waarop
telkens een beroep gedaan moet worden als bij sport-
gebeurtenissen enz. de EHBO verplicht is aanwezig te
zijn. De jongere leden moeten hieraan ook hun medewer-
king verlenen en hun schroom overwinnen.

Jaarvergadering
Donderdagavond werd in een der lokalen van de bij-
zondere Lagere School aan het Hoge de leden (jaar) ver-
gadering gehouden, onder leiding van ds J. H. Jansen
voorzitter van het schoolbestuur.
Na een kort openingswoord verkreeg de sekretaris de
heer H. J. Berenpas het woord tot het houden van zijn
jaarverslag.

Hieruit delen wij mede, dat er momenteel 9 leslokalen
aan de school zijn, doch dat een geschikt lokaal voor
handenarbeid nog ontbreekt. Het plan bestaat om de
school met 2 lokalen uit te breiden. Hiertoe zijn do
plannen in een ver gevorderd stadium gekomen.
Er werden 6 bestuursvergaderingen gehouden in het
afgelopen jaar. Als nieuwe leerkrachten deden aan de
school intrede de heer Lieferdink uit Winterswwijk en
mej. Visser uit Den Haag, mevr. Zomerhuis en de heer
Terpstra uit Nunspeet.

Het leerlingental van de school bedraagt thans 344,
waaronder 69 verdeeld over 2 speel-leerklassen.
Het aantal leerlingen dat de school verliet bedroeg 51.
Bij de bestuursverkiezing, waarin de aftredende leden,
te weten de heren D. J. ten Broeke en G. Lenselink
zich niet meer herkiesbaar stelden, werden in hun plaat-
sen benoemd de heer A. B. Luimes en mevr. Van Burk-
Binsborgen.

De voorzitter dankte de heer ten Broeke welke gedu-
rende 26 jaar het penningmeesterschap van de school
heeft mogen vervullen voor zijn akkurate werk aan de
school verricht, alsmede de heer Lenselink welke sedert
1962 als bestuurslid zitting had.
Na enkele interne zaken de school betreffende te heb-
ben behandeld, ging op verzoek van de voorzitter het
hoofd der school de heer A. J. Zeevalkink voor in een
dankgebed.
Rest ons nog te vermelden, dat de financiën der school
als gezond uit de bus kwamen.

ForuiHavond 'De boer eti zijn
vrouw in de toekomst'

vWrGeorganiseerd door Jong (JVre in samenwerking met
de afdelingen Vorden van do Gelderse Maatschappij van
Landbouw en de Ncderlandso Bond van Plattelands-
vrouwen, werd in zaal Smit maandagavond een forum-
avond gehouden over bovengenoemd onderwerp.

Als forumleden fungeerden mej. Lubberdink, ekono-
misch sociale voorlichtster van de Ned. Bond van Plat-
telandsvrouwen, mevr. Blikman uit Almen, de heer Of-
fercins agrarisch soc. voorl. van de GMvL, alsmede de
heer Bogchelman bestuurslid GMvL te Vorden.
Als inleider trad op de heer Visschers 2e sekr. van de
GMvL om hierdoor de diskussie te openen.
Na een kort welkomswoord door de heer Mennink jr
voorz. van Jong Gelre verkreeg de heer Visschers het
woord.
Spreker begon met te zeggen dat de laatste jaren veel
veranderingen in het boerengezin zijn opgetreden. Zowel
binnen als buiten de landbouw wordt er nogal veel kri-
tiek geuit over deze materie.

In de laatste 8 jaren steeg de loonontwikkeling buiten
de landbouw met 100 procent in het ekonomische vlak
alsmede het kostencijfer. In de melkveehouderij is veel
veranderd (eerst melken met de hand thans machinaal).
Ook de veredelingslandbouw onderging in de laatste
20 jaar een gedaanteverwisseling.
Verder besprak spreker de struktuurveranderingen ten
opzichte van de schaalvergroting te weten de verschui-
ving van de arbeidshoeveelheid naar de kapitaalshoe-
veelheid.
Voor de boer in de Gelderse Achterhoek is de opper-
vlakte grond nog een beperkte faktor. Er komt te
weinig grond vrij om een modern bedrijf in stand te
kunnen houden.
Men is in de Tieler- en Bommelerwaard druk bezig door

middel van de ruilverkaveling 1300 en 1000 ha toe te
delen om de vergroting van de boerenbedrijven te be-
werkstelligen. Om de varkenshouderij te kunnen uitoe-
fenen, dient men over enig vermogen te beschikken.
Spreker vond het een verheugend verschijnsel, dat de
boer in Oost Gelderland als vakbekwaam te boek staat,
doch dit stelt zowel de boer als boerin voor grote eisen.
Men dient over een grote mate van interesse te beschik-
ken, over een grote mate van ondernemingsschap ter-
wijl men om kapitaal voor het bedrijf te kunnen aan-
trekken, de beschikking dient te hebben over een eigen
vermogen van 40 & 50 procent.

Wij moeten aldus spreker, meegroeien met de bedrij-
ven maarin de kwaliteit van de ondernemer een grote
rol speelt ook op het produktie nivo.
Spreker toonde zich een voorstander van het samengaan
van bijv. 3 bedrijven wat een besparing te zien gaf van
ƒ 100.000,- terwijl ook daardoor een betere arbeidsver-
deling tot stand kan worden gebracht en het bedrijf
bij ziekte minder kwetsbaar is.
Ook hieraan zijn volgens spreker, nadelen verbonden
te weten het prijsgeven van eigen zelfstandigheid, ter-
wijl ook de boerin in het bedrijf een werkzaam aandeel
dient te nemen.
De heer Visschers toonde zich een tegenstander voor
het samenwonen van oud en jong op de boerderij.
Men dient jonge boeren de gelegenheid te geven om hun
eigen toekomst te bepalen terwijl de kansen moeten
hebben om zich te ontwikkelen.
De voorzitter dankte de heer Visschers voor zijn zeer
duidelijke uiteenzetting van een en ander.
Na de pauze werden op de forumleden verschillende
vragen afgevuurd wat de kijk op het onderwerp zeer
verduidelijkte. Het was voor de aanwezigen een zeer
leerzame avond.

Nieuws van
de kerken

KINDERCANTOKIJ

De kindercantorij gaat weer van start en wel a.s. za-
terdag 6 november. Kinderen van 8-12 jaar zijn er
welkom. Plaats: catechisatielokaal van de hervormde
kerk, achter de kosterswoning van fam. Eggink,
Kerkstraat 15 te Vorden.
Aanvang 11.15 uur (kwart over elf tot ca 12 uur) .

In nauwe samenwerking met de organist van de kerk de
heer J. Engel zal de heer Jan Oortgiesen deze kinder-
cantorij gaan leiden.
Met enige regelmaat zal deze cantorij meewerken aan
de erediensten in de hervormde kerk.

DANKSTOND VOOK (J E WAS EN ALLE ARBEID

Aan de Dankstond voor gewas en alle Arbeid, die deze
week woensdag 3 november in de hervormde dorpskerk
gehouden zal worden, hopen mee te werken enkele ge-
meenteleden, het Vordens Dameskoor en de Chr. Gem.
Zangvereniging Excelsior.

Het belooft een dienst te worden van Dank en Lof.
Aanvang is half acht. Ds Krajenbrink hoopt de dienst
te leiden en de meditatie te verzorgen.

GESPREKSKRING RAAD VAN KERKEN

Donderdag 4 november om 8 uur 's avonds in het ca-
techisatielokaal bij de hcrv. kerk, achter de kosters-
woning Kerkstraat 15.
De volgende avond is donderdag 25 november.

PRO JtïVENTIJTE ORANJE KALENDER 1972

Dit jaar is het een jubileum kalender, die voor de 25e
keer uitkomt. Deze kalender wordt uitgegeven te bate
van kinderen-in-moeilijkheden.
De prijs bedraagt ƒ 4,75.
Bestel deze kalender bij de meisjes van onze huishoud-
school. De meisjes bezorgen deze kalender bij u thuis.
Mocht nimand zich bij u vervoegen voor deze al zo
bekende oranjekalender, u kunt hem telefonisch bestel-
len op nr 1226 van ds J. H. Jansen.
Wij geven het aan de leerlingen van de school door.

GESPREKSAVOND

De gespreksavond van diverse leden van onze 3 kerken
wordt gehouden op donderdagavond 8 uur in het cate-
chisatielokaal van de herv. kerk.
Komt u ook?

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds F. Keja, Odijk. Jeugddienst
19.00 uur ds J. C. Krajenbrink (4e gebod, Exodus
20:8-12). Thema: 'Waar DIENT do zondag voor . . .?'

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur 'Dankdienst-Oogstdienst'

ds G. van Ziel te Bredenvoort
19.00 uur ds G. van Ziel te Bredenvoort

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. Lulofs, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 'B morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wflkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen '0 avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrfldag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05753) 1216
donderdags van 10.30 tot 11.30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

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 no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Efler-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Astrid Theodora Wilhelmina d.v. H. A. Dostal
en H. A. W. Siemes; Laurens Johan z.v. F. B. M. Bes-
selink en A. M. G. Rouwenhorst; Debbie d.v. P. L.
Kraaijeveld en H. Lauckhart.
Bielawski René z.v. P. Bielawski en B. T. Dolphijn;
Gerrit Bernt, z.v. G. te Velthuis en J. H. Weekhouut;
Oarla, d.v. H. A. Bloemendaal en M. Hissink.

Ondertrouwd: J. T. Holthausen en W. Kost; B. G.
Stegeman en B. J. Holsbeeke; G. J. Wentlnk en G. J.
B. Slagman; J. Weigraven en B. F. M. Overbeek;
T. J. B. M. van Bronkhorst en J. M. T. Nijenhuis;
W. J. M. Peters en H. H. M. Horsting.



SUPERMARKT
PRESENTEERT:

Kwaliteit
Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks

Voor een heerlijke erwtensoep:

HIPSPOOT

500 gram

H AC H EE VLEES

500 gram

RU N DERSTOO FLAPPEN

500 gram

MALSE RIBLAPPEN

500 gram

ONS BEKENDE SOEPPAKKET

nu

BOTERHAM WORST 750

HAAGSE LEVERWORST 750

TONGEN WORST 750

SN IJ WORST 750

FRAMBOZEN-BESSENWIJN

/rterkruik van 255 voor

SHERRY

Offley van 750 voor

INSTANT POEDERKOFFIE

200 gram van 450 voor

LUYCKS FRITESSAUS

mooie sierbus van 798 voor

VRUCHTENHAGEL

De Ruyter 400 gam van 90 voor

STUDENTEN H A VER+J m V fcr'WI^ • K*|^ • mJ^ T k IV

grote zak van 709 voor

WALNOTEN

250 gram nu voor

TAMME KASTANJES

250 gram
'

OQ5Jo

^m ^̂ B

158
^^^228

^^^ ^^. ^^^

298

398
O4A218

gram 59

gram 59

gram 89

gram 89

m ^^ ^^

198

595
^^ •• ••375

JH ••

159

69
ÖO98

89

65

Herschi

VRUCHTEN.

LIMONADE

per fles 75

elke 2e fles

39

Herschi Herschi

S*ACCIC U P-DR ANKCASSIS

... , per fles 69
literfles

ino elke 2e f fesvan 709 voor

89 35

Grote fles

JUS d'ORANGE

van 98 voor

69

Diverse smaken

TEO

PUDDINGSAUS

2 flesjes voor

119

NIET VERGETEN FRICO ETEN

FRICO JONGE V.V. KAAS *% Aa^m Î B k̂

BASTOGNE

KOEKEN

normaaf per pak
730 f

nu voor

9&̂
P

500 GRAM VOOR M MOL

6 stuks Grote baal

ABRIKOZEN. OF

AARDBEIEN.
GEBAK ^AAI-TAAI

nu voor nu voor

89 A79
^P

BIJ ELKE UNOX

POOKWOPSTt\ \p/ ̂ S l\ WW \J I\*J 1

7 PAK

ZUURKOOL

GRATIS

PAKJE

VERKADE
FROU - FROU

VAN 90 NU VOOR

79^^ ^ î̂

^^
Diverse soorten

VAN WELZEN

KOEKJES

nu per pak

79

Groente en Fruit
COX ORANJE FIJNE HANDAPPEL 2 kilo 98

CLEMENTINE MANDARIJNEN

STOOFPEREN, roodstovers

GOUDGELE ANDIJVIE

CITROENEN

GR APE FRUITS

PANKLARE KOOLRAAP

7 voor 135

2 kilo 98

1 kg 39

3 stuks 25

2 voor 85

500 gram 25

Groente- en vleesreklame geldig t/m

zaterdag

SHAMPOO -MQ
BIJ AANKOOP VAN 3 TUBES

Prodent tandpasta
Montalia vermouth

VOOR SLECHTS 1Ct

W.C. LUCHTVERFRISSER

SPERCIEBOONTJES
Chinese

WASVERZACHTER

grote spuitbus

van 98 voor

Bakje a 250 gram

ELITE FRUIT

zacht snoepje

nu per bakje

79

2 x 200 gram

SOEPBALLETJES

van 756 voor

125

Unox

6 borden-blik

TOMATENSOEP

van 745 voor

129

Nocci

BOTERHAM.

PASTA• *^«* i f^

i
nu per pot

79

Diverse smaken

GEURTS JAM

van 725 voor

98

Piek 2 liter van 295 voor

HAARLAK
Lyd/a bus van 298 voor

MAGGI VLEESBOUILLON

pakje van 700 voor

MAGGI VLEESBOUILLON
groot pak van 795 voor

198

79

249

198

89

179



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

DEBBIE
P. Kraayenveld
H. Kraayenveld-

Lauokhart
Christel

Vorden, 30 oktober 1971
De Hanekamp 8

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

Astrid Theodora
Wilhelmina

Wij noemen haar
ASTRID
H. A. Dostal
H. A. W. Dostal-

Siemes
Vi'nzenz, Eddy

Vorden, 27 oktober 1971
Onsteinseweg 16

Voor de felicitaties, bloe-
men en cadeaus die wij bij
ons 25-jarig huwelijk moch-
ten ontvangen, zeggen wij
eenieder hartelijk dank.

J. H. Nijenhuis
W. B. M. Nijenhuis-

Eggink
Vorden, november 1971
Kostedeweg 1

Vogel -
tentoonstelling

op 6, 7 november in
zaal Schoenaker te
Vorden.
Geopend van 12-18
uur.

Vogelvereniging
„De Voge/vr/end"
Vorden e.o.

Muziekles aan huis
OP ELEKTRONISCH
ORGEL, ACCORDEON,
GITAAR

is uw adres:
J. H. Bokkinga
Groen van Prinstererstr. 34
Zutphen, tel. 05750-7006

Tevens orgels te
huur

Vrijdag en zaterdag:
mooie
cyclaam 2,25
vol knop
Voor al uw beter
bloemwerk naar

Bloemisterij
Wehmezicht

Nieuwstad 57
Tel. 05752-1987

Jonge vrouw zoekt 2 mor-
gens per week licht huis-
houdelijk werk. Inlichtingen
bureau Contact

Gevraagd: Flinke werkster
1 of 2 morgens per week.
Wildenborchseweg 2 Vor-
den

Te koop: Een papagaaien-
kooi ƒ 25,—. Te bevragen
bij Denkers tel. 05752-1845

Te koop: Simca 1000 G L,
bouwjaar 1965, B. v. Hack-
fortweg 49

Te koop: AEG wasauto-
maat en ZET centrifuge.
Almenseweg 26, Vorden

Te koop: grijze gashaard
met afvoerpijp type Oscar
van Jaarsma. J. van Wijk,
Het Jebbink 65, Vorden

Te koop: Een goed onder-
houden bankstel. B. Sche-
pers, B. v. Hackfortweg 41
Vorden

Te koop: Huishoudkachel
Tebo 5 i.g.st. J. W. Heer-
sink, Linde

Te koop: 2,4 ha stoppel-
knollen gelegen aan de
Brandenborchseweg. Kan
evt. ook per are. H. Have-
kes, Lindeseweg 17, Vor-
den, tel. 6621

Te koop: Partij winterwor-
telen voor konijnen, paar-
den enz. H. C. Kettelerij,
B. v. Hackfortweg 4, Vor-
den

Te koop: 3,2 ha koolzaad
in 3 percelen of massa.
Briefjes inleveren voor za-
terdag a.s. 20.00 uur.
J. Wolters, Heidepolweg 2
Vorden

Te koop: Best knolgroen.
D. M. Wullink, D 136 Hen-
gelo G, telefoon 05753-1427

Voor prima verzorgd
bruidswerk
naar

Bloemisterij
Wehmezic/if

XaOKMOlOlOIOiOO^̂

HERMAN KLEIN BRINKE
en
JURRIAAN BRAAKHEKKE

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de vo'ltrökking zal plaats heb-
ben D.V. op vrijdag 12 november om
10.15 uur in het gemeentehuis te Lochem.

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Hervormre kerk te Barchem door
de weieerwaarde mej. da. Th. Barnard.

Barohem, november 1971
Kranegoorsdijk 23 - „Waninkhof" N 25
Toekomstig adres: de „Klompenmaker"
Schoneveldsdijk 28, Barohem

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café- \
restaurant „'t Wapen van Vorden"
(F. P. Smit) te Vorden.

HARRY TE LINDE

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen om in het
huwelijk te treden. De huwelijksvoltrek-
king vindt plaats op vrijdag 12 november
a.s. om 10.30 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

Kerkelijke inzegening om 11.00 uur in de
Herv. kerk te Vorden door de weleerw.
heer ds. J. C. Krajenbrink.

Vorden, november 1971
Ruurloseweg 7 - Ruurloseweg 92

Receptie van 15.00 tot 17.00 uur in café-
restaurant „'t Wapen van 't Medler",
Ruurloseweg 114, Vorden.

^^^^$^^$^ ĵ9^^$^$^$^^^^ ĵ̂ ^^^^^

HENK BARINK
en
ANNIE WENTINK

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden
op woensdag 17 november om 13.30 uur
m het gemeentehuis te Hengelo G.

Kerkelijke inzegening om 14.15 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Hengelo G door
de weieerwaarde heer ds. M. Jansen.

Vorden, Het Hoge 17
Hengelo G, B 99
november 1971

Toekomstig adres: B 99, Hengelo G
Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in café- §
restaurant Concordia te Hengelo G.

E10iOK)K)*C)iOIOK*̂ ^

Inwoners van Vorden

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos 4:12)
Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)
Hebt u vragen over het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST
A.S. ZONDAG 7 NOVEMBER OM
10.00 UUR

Voorganger:
ds. F. Keja uit Odijk (Utrecht)

Thema:
„Leven en laten leven"

Organist: de heer Engel

U KOMT TOCH OOK?

Er is ook dienst om 8.30 uur

Voor al uw

BLOEMBOLLEN

Tl/RFSTROOfSEL

VAM SfERTUfNCOMPOST

naar

KLUVERS'
VOEDER- EN VISSPORT
Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318

Vordense
Coop. Zuivelfabriek

AANBESTEDING
MELKRITTEN

Het bestuur van de Vordense Coöp.
Zuivelfabriek wenst, ingaande 1971,
aan te besteden:

f melkrit Wf/denborc/i

ff melkrit Medler

Inlichtingen en voorwaarden ten kantore der
fabriek.

Briefjes uiterlijk 8 november inleveren aan de
fabriek.

IN HET R.K. BEJAARDENTEHUIS

'de Wingerd9

TE BLARICUM

worden gevraagd voor zo spoedig
mogelijk, lieve en zorgzame

meisjes
van 18 jaar en ouder, voor de ver-
zorging van onze bejaarden.

Er wordt u een prettige werkkring
(5-daagse) geboden en gunstige re-
geling vrije dagen. Ruime gezellige
kamer is voor u beschikbaar.

Salaris nader overeen te komen.

Inlichtingen en sollicitaties bij de sekretaris van
de stichting, de heer J. L. Tijdink, Naarderweg 30
Blaricum, telefoon 02153-4105

100 GRAM SAKSISCHE LEVERWORST GRATIS
BIJ 200 GRAM GEKOOKTE GELDERSE WORST

2 KUIFJES WELI MARGARINE 112

LITERSPOT AUGURKEN van 149 voor 129

POT CAPUCIJNERS 98

500 GRAM TURINO DROP van 179 voor 159

PAK SPAR SPECULAAS 89

2 FLESSEN JUS D'ORANGE van 790 voor 142

2 KILO GOLDEN DELICIOUS 1^9

5 KILO AARDAPPELS (Bintjes) 119

GELDERSE ROOKWORST van 130 voor 115

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon

SIMCA 1000

UIT!
GOED VOOR U!

Café-Restaurant

Gebr.

Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

De Simca 1000, al 10 jaar een comfortabele familiewagen met vier
portieren standaard, een zuinige 944 cc of een pittige 1118 cc motor die

snel accelereert en een hoge kruissnelheid mogelijk maakt. Een échte auto,
leverbaar in vier versies waaronder de sportieve "Rallye", allemaal

met lage verzekering en belasting, hoge inruilwaarde.
Geen "koopje", maar
ook geen risico -

voor bijna
het zelfde

geld!

Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 1256

l
Jong, maar zelfbewust.
Jn winterwarme coats

en jacks die een
stevig stootje
kunnen velen.
Werkelijk winddicht
heel hun woeste
Jeven soepel
^volgen. Nu is het

tijd te komen
kijken want er
is'n ongekende
keuze!
Uit modellen met
ritsen en knopen,
met steekzakken,
bontkragen en
capuchons. En

dat is het wat
ze zoeken!

at

J

VORDEN

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ 1,30

Poeliersbedrtff

Rossel
Hengeloseweg 69

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204
PETROLEM BESTELJLEN

1736 bellen!

KEUNE - Vorden
altijd goedkoper

Tel. 05752-1736 - Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en yrys

GEBR. W1LLEMS
kleermakerij. Rozen-
hoflaan l, Zutphen,
telefoon 2264

Gevraagd: Koperen of tin-
nen ketels en kannen, 100
tot 350 gulden per stuk;
enige klokken 1000 tot plm.
1750 gulden per stuk;
kabinetten, kasten, kisten,
tafels, oude geweren, kra-
lensnoeren, tegels.
Verder voorwerpen van ko-
per, tin, goud of zilver.
Bericht aan: De Panne,
Borkeld 46a, Holten

Te koop gevraagd:
SLACHTKIPPEN EN
SI, A CHTKONIJNEN
door

J. Bruggeman, pluimvee-
alachterij Lochem
H. Poste! weg 12, telefoon
05730-1560



Als u zekerheid
wilt, kom dan
werken bij
Coveco in Borculo
Coveco is een vleesverwerkende industrie met een zes-
tal fabrieken.

In Borculo staat één van de fabrieken van Coveco.
De vraag naar onze produkten neemt toe Daarom heb-
ben wij medewerkers nodig.

Coveco biedt ZEKERHEID:

de zekerheid om een goed loon te verdienen
de zekerheid van vast werk
de zekerheid van beste sociale voorzieningen
en
de zekerheid van een zekere toekomst.

Bovendien:

— gratis werkkleding en ook nog gewassen
— elke week voordelig vleespakket
— reiskostenvergoeding.

Als u dit alles wilt, kom dan bij ons werken.
In een vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag meer
over het werk en de voorwaarden.

U kunt uw interesse kenbaar maken op de volgende
manieren:

— een telefoontje voor het maken van een afspraak
(05457-1241)

— overdag naar ons toe komen. De portier wijst u de
weg

— dinsdagevond van 19.00-20.30 uur aan ons bedrijf.

Ons adres is: Parallelweg 21, Borculo.

Coveco werkt wereldwijd

Verbouwings
aanbieding!

Bij aankoop van een komplete
keuken, bij kontante betaling

70 PCT. KORTING

elke 5e koper

20 PCT. KORTING

SPAANDERPLAAT
afm. 122 x 244 - prijzen exkl. BTW

8 mm dik ƒ 3,30 per vierk. m
10 mm dik ƒ 3,70 per vierk. m
12 mm dik f 4,15 per vierk. m
18 mm dik f 5,60 per vierk. m

levering alleen per volle plaat uitsluitend
a 'kontant

ORIGINELE DUITSE
TUINSCHAARHEKKEN

kompleet met achterlatten en palen uit
voorraad leverbaar - prijzen exkl. BTW

50 cm hoog f 8,42 per m
80 cm hoog f 11,85 per m

Doe-het-zelf
centrum

Hcrrmsen
Schoolstraat 6 - Vorden
Telefoon 05752-1486

GROTE PAARDENMARKT
(ko/demarkfj

op woensdag
70 november te
Hengelo G

Aankoop prijzen voor
de verloting

Uitreiking van waardebonnen aan dames

Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

Zutphenseweg - Vorden

grotenhuys
warmtetechniek

centrale verwarming
gas- en oliestook-
installaties
warmwatervoorziening
en sanitair

Landelijk erkend gas- en waterfitter
Wichmondseweg D 126a - Telefoon 05753-1885 - Hengelo Gld.

ZONDAG 7 NOVEMBER

orkest

HAMELAND
COMBO

CORDIA
HENGELO (GLD.)

3 BARS VOL GEZELLIGHEID

U doet ons een groot plezier

door uw advertentie

s.v.p. zo vroeg mogelijk te bezorgen!

Chr. Huishoudschool Vorden
Het Hoge 41 Telefoon 05752-1512

Tentoonstelling
Op woensdag 70 en donderdag 77 nov.
a.s. zal de school, elke dag van 74-77 uur
en van 79-22 uur, voor een ieder foegan-
kelijk zijn om een indruk fe krijgen van
de aard en werkwijze van hef heden-
daagse huishoud- en nijverheidsonder-
wijs.

Demonstratie
van volksdans, toneel, modeshow.

N.B. Voor de geplande avondcursus
naa/dvakken en fijne keuken zijn nog
enkele plaatsen vrij. Opgave per
omgaande fefefoon 05752-7572

LOODGIETERS GASFITTERSBEDRIJF

Fa G. J. Takke
Zelhem

VERKOOP GASKACHELS

AANLEG

CENTRALE VERWARMING

REPARATIE

LOODGIETERSWERKEN

Beleefd aanbevelend

WILLY
WEULEN KRANENBARG
VORDEN - TEL. 08342-1364 of 05752-1217

Bescherm uw eigendom

tegen inbraak,

diefstal of betreding van

verboden ruimten

met een Philips Elektronisch

aiarmapparaat

Bewakingsoppervlakte plm. 15 tot
35 vierkante meter.

Prijs apparaat

ƒ 399,00
Voor inlichtingen en demonstratie

INSTALLATIEBEDRIJF

WINTERS
Spalstraat 8 - Hengelo G - Tel. 1280

Laat nu uw olietank vullen

HBO l

PETROLEUM

DIESELOLIE
nergens zo goedkoop.

Zware tank 1200 liter ...

Grondtank 3000 liter ...
exkl. BTW

f 125,

f 450,

Oliekachel nieuw ƒ 629,—
voor vanaf f 200,

G. Weulen Kranenbarg
Vorden - Telefoon 1217 en 1811

EET NU FRUIT

COX ORANGE

GOLDEN DELICIOUS

INGRID MARIE

LOMBARTS CALMll

GOUDREINET
hand- en stoofperen

ledere zaterdag van 8-12 uur verkoop in de
schuur van 't Medler.

Fruitteeltbedrijf Medler
H. HUITINK

A.S. ZONDAG (KOMPETITIEWEDSTRMD)

VORDEN 1

RUURLO l

Op het Gemeentelijk Sportpark
te Vorden

Aanvang 14.30 uur

VOOR
NIEUWE MEUBELEN

naar .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514
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Kleding-aktie
West-Irian (ons vroegere Nieuw Guinea) is in volle
ontwikkeling vanuit een stenen tijdperk naar een mens-
materiële ontwikkelingshelpers daar in hoge mate hei-
waardiger beschavingspeil. U kunt vele geestelijke en
pen met gebruikte, maar nog bruikbare kleding.

Wat voor u nutteloos in de kast ligt, komt daar enorm
van pas. Omdat wij ook medicijnen en landbouwartike-
len verschepen, verkopen wij ook een partij kleding om
daar genoemde artikelen voor aan te schaffen. Ook die
verkochte kleding wordt weer gedragen. Alle soorten
winter- en zomerkleding kunnen daarom mee.
Bij voorbaat dank.

Aktie-centrale Ruurloseweg 99, Vorden, tel. 05752-6694
Verzamelpunten in Vorden: Firma Woltering, Het Hoge
27; voor Kranenburg: Firma Cuppers, Eikenlaan 6.
Men kan het daar, verpakt in doos of plastik zak, bren-
gen op vrijdag 5 november de hele dag en zaterdag
6 november tot 14.00 uur.

Zangersavond
Zaterdagavond organiseerde het Vordens Dameskoor
in hotel Het Wapen van Vorden een zangersavond.
Ei- werd goede zang gebracht met een gevarieerd pro-
gramma. Er namen diverse koren aan deel, te weten:
het Doesbugs Dameskoor, Gem. Zangvereniging DES
uit Westendorp, de Gem. Zangvereniging Ons Genoegen
uit Spankeren, De Ysselzangers uit Zutphen, het Ei-
bergs Mannenkoor en het Vordens Dameskoor.

Zondag hoopt het Vordens Dameskoor met sukses deel
te nemen aan een nationaal zangkonkours Pleide in
Nijmegen.

Uitvoering
De Chr. Gem, Zangvereniging hoopt op 17 november
een uitvoering te geven in de Ned. Herv. Kerk.
Door tekort aan stemmen en wisseling dirigenten is er
de laatste paar jaar geen uitvoering meer gegeven.
Maar met medewerking van de koren van Toldijk en
Steenderen (totaal 90 stemmen) willen ze het nu toch
proberen! Uit dit koor is ook nog een mannenkoor
gevormd.

Verder zal nog medewerking worden verleend door een
muzikaal ensemble uit Enschede.
Wij hopen dat vele zangliefhebbers deze avond zullen
bezoeken. Zie verder de advertentie welke volgende
week in Contact verschijnt.

Beatclub Turn
Beatclub Turn heeft het nieuwe seizoen ingezet met de
komst van de Amsterdamse groep Focus. Dat het een
goede greep was, bleek zaterdagavond in zaal Schoen-
aker, waar honderden jongelui van heinde en verre aan-
wezig waren. Focus dat onlangs in Duitsland op een
toernee grote suksessen boekte, speelde ondermeer haar
suksesnummer als House of the King en Hocus Pocus.
In februari zal aan Focus een Edison worden uitgereikt.
Beatclub Turn gaat inmiddels door om bekende groepen
te inviteren op de Kranenburg. Op zaterdag 20 nov.
komt CCC Incorporation op bezoek. Deze zes man ster-
ke formatie speelt in geheel eigen stijl, een mengeling
van oude en nieuwe vormen van Amerikaanse Folk,
Blues en Country-muziek, zoals ook The Byrds en de
Flying Burrito Brothers die brengen.

Voetbal
VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

Vorden l—Ruurlo 1; Vorden 2—RKZVC 2; Reunie 4—
Vorden 3; Vorden 4—Warnsveldse Boys 3; Ratti 3—-
Vorden 5.

BESTUUR v.v. VORDEN HULDIGDE DE HEER
EMSBROEK
Tijdens een gehouden vergadering heeft het bestuur van
de v.v. Vorden de heer H. Emsbroek gehuldigd. Dit
vanwege het feit dat hij reeds 35 jaar penningmeester
en ruim 20 jaar sekretaris van de vereniging is.
D6 jubilaris werd toegesproken door voorzitter J. Kos-
ter, die in dit verband van een unikum sprak. Als blijk
van waardering werd de heer Emsbroek een geschenk
aangeboden.

Tijdens deze vergadering werd tevens afscheid geno-
men van de oud-bestuursleden J. Oost, F. Smit en J.
Lindenschot. Deze heren mochten eveneens uit handen
van de heer Koster een attentie in ontvangst nemen.

KEYENBURGSE BOYS l - RATTI l 2-0
Ratti is er op het ogenblik helemaal uit. Voor de vierde
achtereenvolgende maal werd een nederlaag geleden,
nu tegen de Boys uit Keyenburg.

Hoewel de Ratti-ploeg in de eerste helft startte met
een aantal fikse aanvallen, kwam er geen resultaat.
Schoten van Bijen en Huitink misten doel, zodat het
Boys-doel schoon bleef.
Na 20 min. kon de snelle Boys-middenvoor, gebruik
makend van een foutje van Overbeek scoren 1-0.

Nog geen 5 minuten later was het weer raak. De ak-
tieve middenvoor wist een scherpe voorzet ineens in te
kogelen en voor de Ratti keeper was er geen grijpen
aan 2-0.
Na rust probeerde Ratti nog wel de stand een ander
aanzien te geven, maar hun spel was te doorzichtig.
Huitink werd nog vervangen door Heuvelink, doch ook
hij kon geen vuist maken, zodat de Boys verdiend met
2-0 wonnen.
Zondag speelt Ratti thuis tegen koploper SVGG uit
Mechelen, die nog geen punt verloren (14 uit 7!) en
ongetwijfeld wordt dit een zwaar karwei.

RATTI 2 - BAAKSE BOYS 2 0-2
Ratti heeft na een spannende en harde strijd met 2-0
verloren van Baakse Boys.
Ratti toonde zich in de eerste helft bepaald niet min-
der, maar stootkracht ontbrak. Qua samenspel waren
de Boys beter op dreef en na een half uur scoorde
midvoor Wakkers keurig 0-1. Herfkens schoot een mi-
nuut voor rust nummer 2 in.
In de tweede helft probeerde Ratti de achterstand te
verkleinen. Scheidsrechter Hartman, die de touwtjes
goed strak hield, moest in het laatste kwartier zelfs
een 2-tal Ratti spelers die zich onsportief gedroegen,
naar de kleedkamer verwijzen.

Waterpolo
VORDEN l dames-ZCE 2 Enschede 3-3
Dat de waterpolosport in onze kontreien nog duidelijk
in de kinderschoenen staat, werd zaterdagavond tijdens
de strijd Vorden-ZCE wel duidelijk bewezen.
Bij een stand van 3-2 voor ZCE werd door Anneke Sik-
kens de gelijkmaker gescoord. Op aandringen van de
leider van ZCE verliet de ploeg van ZCE het water,
aangezien men van mening was dat de officiële speel-
tijd verstreken was.
De arbiter gelastte de ploeg weer het water in te gaan
aangezien de strijd nog niet was afgelopen. Enfin, de
bal werd middenuit gedaan en direkt hierna klonk het
rindsignaal. Eindstand dus 3-3.
Na afloop een heftig protest van ZCE. Bij de stand 3-2
riep de tijdwaarnemer tegen de scheidsrechter dat de
off. tijd was verstreken.

Zwemmen

De arbiter hoorde dit niet (begrijpelijk want de tijd-
waarnemer had moeten fluiten, dat kon hij niet want
hij had geen fluit en bovendien verzuimde hij naar de
scheidsrechter toe te gaan). Normale zaak dus dat de
scheidsrechter liet doorspelen.
Wie schetst de verbazing dat na afloop toen beide ploe-
gen waren gekleed, de Jfltolag werd gewijzigd in 3-2
in het voordeel van ZcHüe leiding van Vorden had
nl. toegegeven dat de uitslag 3-3 moest zijn. In al die
jaren hebben wij het nog nooit zo zout gegeten.
De scheidsrechter kent een doelpunt toe de afworp
wordt verricht en dan na afloop wordt het toegekende
doelpunt geannuleerd. Oj^grijpelijk!
Overigens was het een o^^nder sportieve strijd.
Vorden nam door mevr. van Dijk de leiding waarna
mej. Bruggen de balans in evenwicht bracht 1-1. Mar-
iene Sikkens zorgde voor 2-1. Na de pauze werd het
door Jessie Bruggen en Flora Honsela 2-3, waarna An-
neke Sikkens het omstreden doelpunt scoorde.
De meisjes van Vorden won overtuigend van De Ber-
kel uit Lochem. Voor de doelpunten zorgden Anneke
Sikkens (4x) Mariene Sikkens (2x) en Leoni Sikkens.

Dammen
DVC BOEKTE OVERWINNING OP HUISSEN
Het eerste tiental van de Vordense damclub DCV is er
in geslaagd om de uitwedstrijd in Huissen tegen Huis-
sen 2 met 7—13 te winnen, wat een fraaie overwinning
genoemd kan worden.

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS
WERDEN KAMPIOEN VAN NEDERLAND
Leden van De Graafschaprijders zijn tijdens de 2-daagse
KNMV kampioensrit te Anloo (Drente) suksesvol ge-
weest.
Ind. werd Hoftijzer eerste in de 75 cc junioren wat te-
vens het kampioenschap van Nederland betekende.
Het juniorenklubteam van De Graafschaprijders werd
eveneens kampioen van Nederland.
In de 125 cc junioren werd Bussink 5e. In de 250 cc
jun. werd Wierenga 2e, Berendsen 5e welke tevens
kampioen van Nederland werd in deze klasse.
Het zijspanteam Braahekke Klein Brinke werd 5e met
O strafpunten. Wat de juniorenklubteams betreft werd
De Graafschaprijders dus kampioen van Nederland, 2e
Marum en 3 De Friese motorklub.
Bij de senioren werd De Graafschaprijders 6e (Veenstra,
Lenselink, Pardijs). Beide dagen moesten de rijders
300 km afleggen.

ORIENTERINGSRIT
50 deelnemers waren er zondagmiddag tijdens deze rit
die was uitgezet door de heer Wolsheimer en een lengte
had van 50 km.
Start en finish waren bij café Schoenaker waar de heer
Biclderman na afloop de prijzen uitreikte.
De uitslagen waren in de A-klasse:
l Tuitert, Harfsen 2 Regelink, Vorden 3 Kranenburg
uit Borculo, 4 Kerkziek Almelo, 5 Berendsen Vorden
6 Bakker uit Lochem.
Klasse B: l Eggink, Holten, 2 Wentink Lochem, 3 J.
Rikkert uit Laren, 4 ten Velde Holten en 5 Hekkers
uit Zutphen.

VORDENSE BOSLOOP
TROK RUIM 100 DEELNEMERS
De Vordense Bosloop zaterdag door de Vordense zwem-
klub georganiseerd trok ditmaal 100 deelnemers.
Achter het zwembad was het parkoers uitgezet van
3 en 5 km. Het meest opmerkelijke was dat niet een
van de deelnemers lid was van de organiserende ver. i
Bij de 5 km werd l Hartman uit Lichtenvoorde, 2 T.
Luttinkhorst uit Beltrum en 3 Gr. Roessink Beltrum.
Bij de 3 km: l Heuthorst uit Groenlo 2 Ernst uit Gaan-
deren en 3 Migchelsen uit Groenlo.

Jeugdsoos

Biljarten
In de biljartkompetitie De Ysselkring waaraan dit jaar
niet minder dan 44 teams deelnemen, wordt dit jaar
door Kranenburg deelgenomen met liefst 5 teams.

In afdeling B waren de uitslagen:
Kranenburg-Jolij 2 uit Hengelo 5-4; Olburgen 3-De En-
gel 2 4-5; Beuseker I-Gouden Druif 2 9-0; Java 1-
Ercelsior 2 5-4; Jolij 2-Ons Genoegen l 6-3; Gouden
Druif 2-Olburgen 3 5-4; Excelsior 2-Beuseker l 7-2;
Ons Genoegen 1-Java l 4-5.

Afdeling C:
De Tol I-Kranenburg 2 4-5; Kranenburg 3-Excelsior 3
(Baak) 2-7; KOT 3-Ons Genoegen 2 2-7; Olburgen 2-
Beuseker 2 4-5; Beuseker 2-De Tol l 2-7; De Engel 3-
Olburgen 2 9-0.

Afdeling D:
Kranenburg 4-Beuseker 3 7-2; Olburgen 4-Kranenburg
4 7-2; Den Elter 2-Excelsior 5 2-7; Excelsior 4-KOT 4
2-7; Wolbrink 2-Jolij 3 5-4; KOT 4-Den Elter 2 2-7;
Jolij 3-Excelsior 4 9-0; Beuseker 3-Wolbrink 2 0-9.

Volleybal
In de heren 2e klas van de Nevobo-kompetitie waren de
uitslagen: Dash 2-Hansa 6 2-1; Kik 1-Bruvoc 2 1-2;
Hansa 5-Hansa 7 3-0; Dash l was vrij.
Tweede klas dames: Dash l won verdiend met 3-0 van
Hansa 2 uit Zutphen; Wik 2-Wilhelmina 5 2-1;
Wilhelmina 4-Hansa 4 3-0.
In de derde klas: Dash 4-Harfsen 2 0-3.
Bij de jongens ging Dash voort op het pad der over-
winning door met 3-0 te winnen van Hansa C.
De meisjes junioren Dash A verloren met 3-0 van
Hansa C.

Jeugdsoo^fepen iedere vrijdag-, zaterdag-
en zonda^^ond vanaf 19.30 uur.

ledere vrijdag weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker ^^"orden

Elke zat^Wagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wildenborchseweg

4 nov. Ouderavond Openb. Dorpsschool
5 nov. Feestavond L.R. De Graafschaprijders

in café-rest. „'t Wapen van 't Medler"
6 nov. Tentoonstelling kanariever. De Vogel-

vriend
7 nov. Tentoonstelling kanariever. De Vogel-

vriend
8 nov. Ledenverg. IJsvereniging Vorden

in het jeugdcentrum
8, 9, 10, 11, 12 en 13 november:

Kollekte Jeugdsociëteit
10 nov. NVEV vertrek vanaf café Bruggink
10 nov. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
11 nov. Bejaardenkring 13.45 uur jeugdcentrum
13 nov. Prinsenbal carnavalsvereniging De Deur-

dreajers in zaal Schoenaker
17 nov. Verg. Herv. vrouwengroep
17 nov. Uitvoering Chr. Gem. Zangver. Excelsior
m.m.v Toldijk en Steenderen -f- muziekensemble
20 nov. Jong Gelre bromfietscross, trekkerbehen-

digheidswedstrijd en dropping
20 nov. Bal voor gehuwden en verloofden

in 't Wapen van 't Medler
20-21 Tentoonstelling vogelver. Ons
nov. Genoegen in het jeugdgebouw
23 nov. NCVB
24 nov. KPO demonstratieavond
25 nov. Bejaardenkring 13.45 uur jeugcentrum
29 nov. NVEV St. Nicolaasavond zaal Langeler
9 dec. Jong Gelre propagandafeestavond in

hotel Bakker
10 dec. Balgooien, schieten Café Eijkelkamp

T.T.V. Medler
11 dec. Jong Gelre propagandaf eestavond in

hotel Bakker
18 dec. Bal voor gehuwden en verloofden

in 't Wapen van 't Medler
20 dec. NVEV Kerstavond in zaal Concordia
21 dec. NCVB Kerstfeest
22 dec. Kerstfeest Jong Gelre in ,,'t Wapen van

Vorden"
8 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre in ,,'t Wapen

van Vorden"
22 jan. Feestavond v.v. Vorden in café-rest.

„'t Wapen van Vorden"
22 jan. Prinsenbal carnavalsver. De Deurdrea-

jers in zaal Schoenaker
29 jan. Feestavond volleybalvereniging DASH
11 febr. Jeugdavond in de feestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) in de feest-

salon
13 febr. Optreden TV-artiesten ('s avonds) in de

feestsalon
14 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon

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.

(Ingezonden stuk buiten verantwoording van de
redaktie)

DIT MOET II LEZEN EN NIET WEGGOOIEN !
Weet u dat er een jeugdsociëteit in Vorden is? En wrrt
u ook wat de bedoeling van zo'n jeugdsociëteit is ?
Om het in het kort te vertellen komt het hier op m-cr .
De soos is een gelegenheid waar jongeren elkaar kun-
nen ontmoeten in een sfeer die hen aanspreekt en waar
ze in kontakt kunnen komen met ALLE vormen van
kuituur. Dit klinkt zwaarder dan het is. We bedoelen
ermee dat de bezoekers d.m.v. programmering in aan-
raking komen met kunstvormen zoals film, toneel en
kabaret; met zaken als politiek, milieuhygiëne, met
muziek het optreden van groepen en solisten enz. enz.
Kortom met alle dingen waar de jongeren mee te ma-
ken hebben.

Om dit te kunnen realiseren is geld nodig. De soos
draait zonder subsidie en zonder financiële hulp is de
jeugdsoos gedoemd weer te verdwijnen. Daarom doen
wij een beroep op u. U die ons zo fabelachtig heeft ge-
holpen door onze erwtensocpaktie in 1969 te steunen.
De jeugdsoos heeft een belangrijke funktie in het leven
van de huidige maatschappij. Om die funktie naar be-
horen te kunnen vervullen vragen wij uw medewerking.
U kunt ons helpen door spontaan deel te nemen aan
onze kollekte en uw bijdrage te geven aan onze kollek-
tanten. Indien er geen kollektant bij u aan de deur
komt, kunt u in de jeugdsoos komen om uw bijdrage
te geven of om donateur te worden.

Tijdens de kollekte, in de week van 8 tot en met 13
november, is de jeugdsoos elke avond geopend om u
te kunnen ontvangen en een kopje koffie aan te bie-
den. U kunt dan meteen kennis maken met de soos
in Vorden. De soos heeft zijn onderdak in het Jeugd-
centrum.

Tevens kunnen zich nieuwe deelnemers opgeven voor
de soos. De soos is voor ALLE jongeren boven de 16
jaar. Twijfel niet en wordt deelnemer. Het stichtings-
bestuur, bestaande uit A. A. G. v. d. Meene, K. F.
Meenink, J. Bakker, H. Meenink, B. Mombarg en J.
Lijftogt zullen u van harte welkom heten op de soos-
avonden.
De jongeren van Vorden verzoeken u om uw bijdrage te
geven. Wordt ook donateur, u weet het, het is ook uw
belang. U DOET TOCH OOK MEE ! ! ! !

A. A. G. v. d. Meene
sekr. jeugdsociëteit

Gemeenten ieuws
AGENDA RAADSVERGADERING

1. Opening.

2. Vaststelling notulen van de openbare raadsverga-
dering van 5 oktober 1971.

3. Ingekomen stukken.

4. Benoeming leden en vertegenwoordigers in diverse
kommissies enz.

5. Vaststelling bestemmingsplan Kranenburg 1971.

6. Aankoop van het voormalige Nutsgebouw en stich-
ting openbare bibliotheek en leeszaal.

7. Gemeentelijke garantie hypothecaire geldleningen
ten behoeve van partikuliere woningbouw.

8. Vaststelling verordening op logeerinrichtingen en
pensionbedrij ven.

9. Wijziging algemene politieverordening.

10. Aanbieding gemeentebegroting voor 1972.

11. Begrotingswijzigingen.

12. Rondvraag.

13. Sluiting.

Schoolnieuws
H V( KFORTFEEST OPENBARE LAGKRK SCHOOL

Vrijdagmiddag 5 november wordt er in de openbare
lagere school dorp weer het jaarlijkse Hackfortfeest
gehouden. Het is een traditie geworden dat de nieuwe
leerlingen die de openbare school dorp in het daarop
volgende schooljaar hopen te bezoeken, reeds als ken-
nismaking op school komen als het Hackfortfeest wordt
gevierd.

TENTOONSTELLING C1HR. HUISHOUDSCHOOL

Woensdag 10 en donderdag 11 november wordt er in
de Chr. Huishoudschool aan Het Hoge een tentoonstel-
ling gehouden met als doel een indruk te geven van wat
het huishoud- en nijverheidsonderwijs tegenwoordig in-
houdt.
Er worden allerlei vakken gedemonstreerd. De school
staat voor bezoek open beide middagen van 14-17 uur
en beide avonden van 19-22 uur.

WEEKEND-AANBIEDING

ELI AS THEEDOEKEN
(half linnen) 2 stuks ƒ 5,90

alleen dit weekend 2 stuks
voor

f4,90

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHËNSEWEG TEL.05752 1514



Centrale verwarming
kunt u ook NU nog zelf
aanleggen.

Laat ons een plannetje maken.

A. B. NIJENHUIS
Telefoon 05752-1843

Een ruime sortering in

KINDERWANJEN

SHAWLS

MUTSEN

MAILLOTS ENZ.

vindt u bi j . . . .

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Reklame l
Vrijdag en zaterdag:

Karbonade 500 gr. 310

Gehakt

Verse worst

500 gr. 345

500 gr. 225

500 gr. 260

Boterhamworst 200 gr. 80

Rund kalfs en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

Sportief, doorgestikt model met exklusieve ruit-
voering. In 2 stofkwaliteiten, beide in 5 moderne

kleuren 139,- 611 159,-

Slank gesneden model, waarin óók de „middel-
baren" elegant en modieus voor de dag kunnen
komen. Pantalon met riem. Originele Scotch

Twist in exklusief ruit- of streepdessin *1Q£> _

Schoolderman
RAADHUISSTRAAT - VORDEN

ECHTE BAKKER HOF VRAAGT:

net meisje
voor winkel en huishouding

G. Hof
Het Hoge, Vorden
Telefoon 1394

Koop nu
uw meubelen
voordeliger
kan nooit!

In verband met een geheel nieuwe opzet van onze toonzalen hebben wij
unieke en éénmalige

meubelaanbiedingen in:
BANKSTELLEN

HUISKAMERS

SLAAPKAMERS

BERGMEUBELS

FAUTEUILS

KEUKENMEUBELEN

KLEINMEUBELEN

SCHEMERLAMPEN =jj

U kunt vrijblijvend in onze toonzalen rond-

kijken vrijdag 5 nov. 8-27 uur, zatedag 6

na v. 8-J 7 uur

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

ank
zyn hartelijk welkom

deze kans niet voorbij

gaan, naar koop nu

KWALITEIT5MEUBELEN tegen

VOORDESLPRIJZEN

Doe het zelf
Hebt u klachten ?
LICHTE stijfheid of pijnlijk in armen

benen of knieeën, schouder of rug

zonder dat u ziek bent ?

Tob niet langer l
Doe er wat aan l
Doe hef n» - wacht niet tot het er-
ger wordt.

Houdt u zelf „fit".

Hoe?
Doe mee met de praktische
hygiënische massagevoor/ichting.

Opgave (liefst spoedig) en eventuele inlichtin-
gen bij

G. P. Vogtlander
Zutphenseweg 77 - Telefoon 1305
Gediplomeerd hygiënisch masseur

U KUNT OOK ALS PARTIKULIER PAAR EEN
AFSPRAAK MAKEN

Wat is hygiënische massage ?

De hygiënische massage bevordert de instand-
houding van de gezondheid, het normaal funk-
tioneren van het organisme (lichaamsfunkties)
en dient tevens om ziekten en afwijkingen te
voorkomen.
Mits tijdig toegepast kan het vele euvels ver-
helpen.

Waf kan massage doen ?

We 'hebben zeer veel mensen ontmoet, die na
enkele deskundige raadgevingen zichzelf van
klachten afhielpen, waarmede zij al maanden
of nog langer hadden getobd.
Houdt uw spieren fit en laat u praktisch voor-
lichten hoe dit verantwoord kan.
Aangezien een mens niet alle kanten van zijn
lichaam zelf kan bereiken hebt u daarvoor een
ander nodig. Het is daarom, dat u deze voor-
lichting als echtpaar tesamen moet meemaken,
zodat de één de ander kan helpen. Natuurlijk
kan dit ook als 2 dames of 2 heren samendoén.

Waf betekent deelname aan de

praktische hygiënische

massagevoor/ichfing ?

Het ligt in de bedoeling u de meest eenvoudige
en doeltreffende grepen van de massage in de
praktijk te laten zien en te laten verrichten.
Vooral bij het achteruitgaan van uw spieren
door het ouder worden is het van het grootste
belang dat u tijdig in staat bent elkaar van
klachten af te helpen.

Hoe fcairf u dccfneme.i en waf zijn

de kosten hieraan verbonden ?

Het ligt in de bedoeling 6 bijeenkomsten van
1 uur te organiseren i>n klein groepsverband.
De totaalkosten hiervan per paar bedragen
ƒ 50,— alles inbegrepen.

Want dit is een echte
pullover in stoere rib,
mêlé-effekt garen
en met half hoge col.
Een pullover waar
'n man zich fijn in voelt.
En met 1 jaar garantie
van Acryl Monsanto!

alleen voor echte mannen!

f 32,90

RAADHUISSTR.. VORDEN

Geef ons
een
heel leeg huis,

nier de opdracht om dat huis
om re toveren tot een woonplek,
waar U vol van /uit /ijn...
U wilr niets anders dan een
interim; dal ancien dan andere
is. B e s i L ^ aiies iiuu.r met ons !

MOOIER

WONEN Telefoon 1381

CONTACT

het beste advertentie-

medium,

ook voor u!

IJSBAAN VORDEN
5e a/gemene ledenvergadering van de
IJsvereniging „Vorden" te houden op
maandag 8 november 7977 n.m. 8 uur in
het Jeugdcentrum

AGENDA:

1. Opening door M. Groen, voorzitter.

2. Notulen.

3. Jaarverslag door J. F. Geerken, sekretaris.

4. Financieel verslag door A. Schipper, penningmeester.

5. Benoeming lid kaskommissie 1971-1972; aftr. M. G. Bargeman.

6. Bestuursverkiezing; aftr. en herkiesbaar J. F. Geerken, B. Maalde-
rink, A. J. Zeevalkink.

7. Kontributie 1971-1972.

8. Mededelingen.

9. Rondvraag.

10. Sluiting. Het bestuur.

Langs deze weg willen wij
eenieder hartelijk dank
zeggen voor de vele blij-
ken van belangstelling, on-
dervonden bij ons huwelijk

Toon Schurink
Berty Schurink-

Meenink
Vorden, november 1971
Burg. Galléestraat 46

Voor de vele bewijzen van
belangstelling en medele-
ven die wij mochten ont-
vangen tijdens de ziekte
en na het overlijden van
onze lieve vader, groot- en
overgrootvader

ALBERT JAN FLORIJN
betuigen wij onze
hartelijke dank.

J. Florijn
J. A. Lettink-Florijn
A. J. Lettink
klein- en achter-
kleinkinderen

Vorden, november 1971
Nieuwstad 16

Te koop: Fiat 850 special
b.j. 1970, 31.000 km gel.
Zonnestraal 19 Hengelo G

Te koop aangeboden: Mooi
getekende bonte geit.
Te bevr. J. de Lange, Bog-
gelaar 9, Warnsveld, tele-
foon 05752-1919


