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SURSUM CORDA PROMOVEERDE
NAAR DE EERSTE AFD. HARMONIE
FRAAIE PRESTATIE VAN DE DEZE WEEK 45-JARIGE VERENIGING

Het 45-jarig bestaan heeft de Vordense mu-
ziekvereniging Sursum Corda deze week
enkel gevierd met een kopje koffie na
afloop van één der repetities. Men had het
trouwens ook veel te druk om aan „verjaar-
dag" te denken, want zaterdag stond im-
mers het Bondsconcours in Hardenvtjk op
het programma dat werd georganiseerd
door de Gelderse Bond aangesloten bij de
Federatie van Christelijke muziekverenigin-
gen.
Wel, in het Culturele Centrum in Harder-
wijk heeft Sursum Corda het bijzonder goed
gedaan. Het korps, uitkomende in de twee-
de afdeling Harmonie slaagde er nl. in om
289 punten te behalen, voldoende voor de
eerste prijs maar ook voldoende voor de
promotie naar de Eerste Afdeling Harmo-
nie.
Gespeeld werd de Koraalzang 293 o.l.v. di-
rigent H. van Loo Jr. als verplicht nummer
Varations on a French Folksong van H.
van Lijnschoten. Als keuzewerk werd ge-
speeld Happy Time van G. Boedrjn.

Toen de promotie van het korps bekend
werk brak een spontaan gejuich los en na-
tuurlijk snel een telefoontje naar het thuis-
front, want dit heuglijke feit kon immers
niet onopgemerkt voorbij gaan.
De supportersvereniging (welke momenteel
25 leden telt), toog snel aan het werk om
de succesvolle muzikanten een waardig wel-
kom te bereiden.
Toen Sursum Corda zaterdagmiddag dan
ook de gemeentegrens bereikte stond de po-
litie het korps op te wachten. Onder escorte

toog het gezelschap naar Vorden, maar
kwam vooreerst niet verder dan garage
Tragter. Hier stonden het tamboerkorps en
de majorettes van Sursum Corda klaar voor
de laatste triomfantelijke kilometers naar
het Jeugdcentrum.
Hier werden allen opgewacht door de sup-
portersvereniging. De voorz. de heer G. J.
Schurink sprak zijn gelukwensen uit na-
mens het „thuisfront". Vervolgens werden
de muzikanten toegesproken door mevrouw
Sikkens, als afgevaardigde van de sport-
raad in Vorden.

De wethouders van o.m. culturele zaken, de
heer H. A. Bogchelman bood felicitaties aan
namens het gemeentebestuur. HIJ wees op
de gebeurtenissen van deze dag en hoopte
dat het korps op de ingeslagen weg zou
voortgaan. Ds. J. Krajenbrink voerde het
woord namens de kerken in Vorden. On-
der de aanwezigen bevond zich ook een de-
legatie van Concordia, de andere muziek-
vereniging in Vorden. Het geschenk onder
couvert dat Concordia aanbood werd zeer
door Sursum Corda gewaardeerd.
De heer Wichers, voorzitter van Sursum
Corda, bracht alle sprekers (sters) dank
voor de welgemeende woorden. Het korps
telt momenteel 105 aktieve leden, waarvan
70 leden „geüniformeerd" zijn. In dit aan-
tal zijn begrepen de majorettes en het tam-
boerkorps (dit korps heeft er inmiddels 2
lyra's brjgekregen). Over de toekomst be-
hoeft Sursum Corda zich niet ongerust te
maken want binnenkort zijn 12 leerlingen
zover dat ze het „grote werk" aankunnen.

'Ik heb al mijn verzeke-
ringen door de Rabobank
laten verzorgen, da's
'n zeker gevoel"

Rabobank
geld en goede raad

ra.

Koerselman
cassettes

Z I U V B R W I T C DE L. S TA Al.

De muziekver-
eniging Sursum
Corda zoals die
voor de inwoners
optreedt bij vele
plaatselijke
gebeurtenissen

GEMEENTE-
NIEUWS

Telefoon gemeentehuls 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323

Openstelling gemeentehuls: maandag, t/m vrijdagmorgen van 8-12.30 uur en

vrijdagmiddag van 13.30-17 uur - Spreekuur burgem. Mr M. Vunderlnk: vrijdag-

morgen van 10-12 uur - Spreekuur weth. G. J. Bannlnk: donderdagmiddag van

10-17 uur - Spreekuur weth. H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17 uur

Op 25 november a.s. zal er weer een open-
bare raadsvergadering gehouden worden.
In deze vergadering zullen ondermeer de
volgende onderwerpen aan de orde komen:

— Intrekking vermakelijkheidsbelasting-
verordening;

- Vaststelling gemeentebegroting en be-
groting gemeentelijk grondbedrijf 1976;

— Herziening tarief onroerendgoedbelas-
ting;

— Vaststelling krediet in rekening-courant
bij de Bank van Nederlandse Gemeen-
ten voor 1976;

- Vaststelling moederbesluit kasgeldlening
1976;

- Verkoop bouwterrein op de Kranenburg
aan de heer A. H. J. Besselink, Mossel-
seweg 6;

— Begroting 1976 Sociaal Werkvoorzie-
ningschap regio Zutphen;

— Reservering voorlopig overschot gewone
dienst 1975.

1. Herziening tarief onroerendgoed-
belasting:
Bij besluit d:d. 26 november 1974 heeft de
raad vastgesteld de „verordening onroe-
rendgoed-belasting''.
Deze verordening zal op l januari 1976 in
werking treden en is goedgekeurd bjj Ko-
ninklijk Besluit van 29 augustus 1975, nr.
12 tot januari 1978.

Bij het vaststellen van de verordening is
men van een tarief uitgegaan van ƒ 5,99
voor elke volle ƒ 3000,— van de heffings-
grondslag, dit bedrag werd als volgt onder-
verdeeld : ƒ 2,66 voor de gebruiker en ƒ 3,33
voor de eigenaar.
Dit tarief was echter gebaseerd op een voor-
lopige raming van het totaal van de hef-

fingsgrondslag ad ƒ 157.000.000,—.
Na de uitgevoerde taxaties door het Ad-
vies- en Taxatiebureau Houdringen B.V. te
Ede is echter gebleken dat er van een hef-
fingsgrondslag van ƒ 177.900.000,— kan
worden uitgegaan. Dit impliceert dat het
college van Burgemeester en Wethouders
de raad voorsteld om het vastgestelde ta-
rief van ƒ 5,99 te verlagen tot ƒ 5,58 per
elke volle ƒ 3000,—.
Door invoering van bovengenoemde onroe-
rendgoedbelasting zullen de navolgende be-
lastingen komen te vervallen t.w.:

— straatbelasting;
- rioolaanlegbelasting;

— grondbelasting.

2. Intrekking vermakelijkheidsbelasting:
Bij de wet van 24 december 1970 stbl 608
tot wijziging van de gemeentewet (zgn. wet
verruiming plaatselijk belastinggebied) is
de mogelijkheid geopend tot het invoeren
van belastingen op onroerend goed.

In deze wetswijziging is bepaald, dat met
ingang van l januari 1979 de vermakelijk-
hedenbelasting komt te vervallen of zoveel
eerder als de raad daartoe beslist. De be-
doeling van de wetgever is hierbij geweest,
dat de vermakelrjkhedenbelastingverorde-
ning wordt ingetrokken gelijktijdig met het
invoeren van de onroerendgoedbelasting.
Nu deze onroerendgoedbelasting in onze ge-
meente over 1976 zal worden geheven, stel-
len wij u voor de „Verordening tot heffing
en invordering van een belasting op de ver-
makelijkheden in de gemeente Vorden"
vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 3 novem-
ber 1966 en gewijzigd bg raadsbesluit van
22 februari 1967 met ingang van l januari
1976 in te trekken.

3. Grondverkoop aan de heer A. H. J. Bes-
selink.
Voor de bouw van een woonhuis-garage in
't bestemmingsplan Kranenburg 1971, ver-
zoekt de heer Besselink, Mosselseweg 6 te
Vorden hem aldaar een bouwkavel te ver-
kopen ter grootte van ± 760 m2.
Burgemeester en Wethouders stellen de
raad voor om de onderhavige bouwkavel
aan de heer Besselink voor een bedrag van
ƒ 28.500,— (excl. BTW) te verkopen.

N.B. Wij maken u erop attent dat het le-
vensgevaariyk is, om over de „droge" bed-
ding van de slotgracht van het kasteel te
trachten Kasteel Vorden te bereiken.

Vaccinatie tegen mazelen
De Staatssecretaris van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne heeft besloten het natio-
naal vaccinatie-programma per l januari
1976 uit te breiden met vaccinatie tegen
mazelen.
Deze vaccinatie wordt eerst zinvol nadat
het kind zijn eerste verjaardag heeft ge-
vierd. De maand van vaccinatie waaraan de
voorkeur wordt gegeven is de 14e levens-
maand. Later heeft als enige bezwaar, dat
het kind dan daarvóór nog mazelen kan
krijgen. Er mag niet worden gevaccineerd
binnen 4 weken na een vorige vaccinatie
(D.K.T.P.).
De vaccinatie is bestemd voor kinderen ge-
boren na 31 december 1974. Als directe ge-
volg kan in enkele gevallen na 5 tot 12
dagen koorts optreden die wel kan oplopen
tot 40° C. Als bedoeld gevolg wordt een le-
venslange immuniteit verwacht.
Waarschijnlijk wordt geacht dat het straat-
virus, in de loop van 1977 zal zijn uitge-
roeid. Complicaties zijn uiterst zeldzaam en
zeker zeldzamer dan complicaties veroor-
zaakt door mazelen.

Feestavond
o.l.s. dorp
De filmavonden van de openbare lagere
dorpl^nool die in het Jeugdcentrum wer-
den gehouden zijn een eclatant succes ge-
worden. Beide avonden was de zaal geheel
gevuld, waarbij het opviel dat naast de vele
ouders een flink aantal oud-leerlingen was
komen opdagen om te zien wat er zoal ge-
pres^Bd werd.
De a^Kiden werden verzorgd door de leer-
lingen van de zesde klas die voor de pauze
het toneelspel Baas Bolster knapt het op
voor het voetlicht brachten. Het stuk werd
goed gespeeld en kregen de aanwezigen in
de zaal volop gelegenheid te lachen.
Na de pauze werd een musical opgevoerd
getiteld Adieu Paris. De titel zegt het al,
het speelde zich af in de Lichtstad. De jon-
gens en meisjes kweten zich uitstekend van
hun taak en zorgden voor een fleurig
schouwspel. Er waren fraaie decors ge-
bouwd en ook de kleding grotendeels ge-
maakt door 't onderwijzend personeel deed
het goed.

UITSCHIETER
VAN DE WEEK

Acryl pullover
5 kleuren

normaal 9,95 deze week

7,95

MODECENTRUM

TEUNISSEN
RUURLO

School Het Hoge
financieel gezond
Onder wnd. voorzitterschap van de heer H.
Weenk hield de Ver. voor Chr. Nationaal
Schoolonderwijs te Vorden in één van de
leslokalen haar jaarvergadering.
Ds. Jansen wegens ziekte afwezig werd
door de heer Weenk een spoedig herstel
toegewenst. In het jaarverslag behandelde
secretaris J. van Wijk o.a. de personeels-
wisselingen op school. Het aantal leerlingen
heeft ten gevolge van de nieuwe Katholieke
school een lichte daling ondergaan.
De administrateur van de school de heer
H. B. W. Luimes kon tijdens zijn financieel
jaaroverzicht bekend maken dat de Ver-
eniging in dit opzicht uitermate gezond is.
Enkele ouders deden een beroep op het on-
derwijzend personeel de mogelijkheid te on-
derzoeken of de school in de maanden de-
cember en januari een kwartier later kan
beginnen (momenteel is de aanvangstijd
half negen). „Wij zullen ons hierover zo
spoedig mogelijk beraden," aldus zegde het
hoofd van de school de heer A. J. Zeeval-
kink toe.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten
HERVORMDE KERK VORDEN

Zondag 23 november: laatste zondag van
het kerkelijk jaar, 10.00 uur ds. J. C. Kra-
jenbrink, dienst van Schrift en Tafel

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 23 november: 10.00 uur ds J. Vee-
nendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
Zondag 23 november: 10.00 uur ds. J. B.
Kuhlemeier; 19.00 uur ds. C. C. Vermei-
den van Geesteren-Gelselaar

R.K. KERK VORDEN
zaterdag 17.00 uur; zondag 11.00 uur (crè-
che) ; door de week woensdag om 19.30 uur.

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdag 19.00 uur; zondag 9.30 uur; door
de week: dinsdagavond om 19.30 uur en
vrijdagmorgen om 8 uur.

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrtjdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Van Tongeren, tel. 05752-1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

van zaterdagm. 12 uur tot maandagm. 7
uur en de komende week van 's avonds 7
tot 's morgens 7 uur
H. Warringa en C. Warringa-Hendriks, tel.
1277, Horsterkamp 3, Vorden

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wflkge-
bouw, Burg. Galléestraat, tel. 1487. Spreek-
uur wflkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13-13.30 uur In het wflkgeb.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18
uur; zaterdag tot 16 uur. Op zon- en feest-
dagen, 's avonds en 's nachts kan men aan
de apotheekdeur bellen met bellen uitslui-
tend spoedreccepten.

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder
nummer 2323, ook buiten kantooruren. Bfl
geen gehoor kan het politieburo, tel. 1230
of de families Eflerkamp tel. 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) tel. 1332,
gebeld worden.

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

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maan-
dag en vrQdag van 9-9.30 uur In de konsis-
toriekamer van de Geref. Kerk Vorden, tel.
2129.
Voor het maken van afspraken is het kan-
toor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur,
tel. 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren In de konsistoriekamer van de
Geref. Kerk Vorden, tel. 2129; op dinsdag-
avond van 18-19 uur en donderdagmorgen
van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15 iedere
dag bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

DIERENTEHUIS „DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld, tel. 05750-
15603. Openingstijden: ma., di., do. en vr.
10.30-12.30 en 17-19 uur; wo. en za. 10.30-
12.30 uur; zo. gessloten.

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.46
tot 19.45 uur in het Groene Kruisgebouw.

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen en
jongeren Jeugd tot 15 Jr.

maandag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
dinsdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
woensdag 14.00-17.30 u. 14.00-17.30 u.
woensdagmiddag

voorleeshalfuurtje
14.00-14.30 u.

donderdag 10.00-13.00 u.
vrijdag 14.00-17.30 u.

18.30-21.00 u. 14.00-17.30 u.
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SUPER-SLAGERU
VOOR EEN HEERLIJKE ERWTENSOEP

Bovenbeen

Varkenspootjes
500 gram

3 stuks

3 stuksSLAVINKEN

Wiener schnitzels

Runderstooflappen 500 gram

RIBLAPPEN heerlijkemalse
500 gram

248
98
198
108

488
598

Vleeswaren
TONGEWORST

GEKOOKTE HAM

KATENSPEK

SNIJWORST

100 gram

150 gram

100 gram

150 gram

WORTELTJES

GEK. BIETJES

HARDE SPRUITEN

MANDARIJNEN

GOLDEN DELCIOUS

GR APE FRUITS

panklare
500 gram

500 gram

per kilo

zonder pit
per net

2 kilo

5 stuks

ER IS WEER VOLOP PANKLARE BOERENKOOL

DIEPVRIES-VOORDEEL
Heel BRAADKUIKEN

HAZERUG

TAM KONIJN

IJS

KIPPELEVERTJES

plm. 600 gram

kilo

aardbeien en vanille
literbeker

500 gram

Alles zolang de voorraad strekt

69
129
109
129

DOBBELMAN BLAUW

ROOKWORSTZeeppoeder
250 gram 229 nu

575
639
639
165
250

DAGVERS VOORDEEL
Maandag 24 november:

ZUURKOOL

ROOKWORST

Dinsdag 25 november:

RODE KOOL

SPEKLAPPEN

Woensdag 26 november:

HUTSPOT

KLAPSTUK

500 gram

grof of fijn
eigen slagerij - 250 gram

panklaar
500 gram

magere
500 gram

500 gram

met klein beentje
500 gram

39
225

49
248

59
398

GRAAG TOT
INPJtyCPAPIËR

SUPERTAPE

KLEUTERTAAI

ST. NICOLAAS
2 rol

2 rolletjes

500 gram

89
75

129

Roomboterbanketstaaf
van 109 nu 79
Speculaasbrokken
pak 5 stuks 89
Reuze Taaipop
nu slechts 139
A&O speculaas

groot pak 98
GEVRAAGD IN ONZE SUPERMARKT

1 KASSIERE

1 VROUWELIJKE HULP
VOOR DE AFDELING SLAGERIJ



TWEEDRANK
div. smaken, per fles

BAMBIX

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE JENEVER HOPPE

liter van 13,25 voor

FLORYN
liter van 13,30 voor

bessen-, kersen-, framb. of
citroen-brand., van 12,75 nuCOEBERGH

Sonnema Berenburg lifer van 13 75 nu

White Horse Whisky van 1495 nu

LEGNER VIEUX

Zeiler GRAFSCHAFT

liter van 10,95 nu

Moezel, liter van 695 nu

1095

995

995
1095
1095
895
495

UW DIENST.
UIT ONZE BROODBOETIEK

SLAGROOMSTAM

DIK SPECULAAS

van 365 voor

van 205 voor

318
180

Bloemen en Planten
BEGONIA'S

SPINCHRYSANTEN

kamerplant

grote bos

295
275

ZOETWAREN VOORDEEL
van 165 voorPastei bakjes

HAUST TOAST

KNABBELNOOTJES *%*„ voor

ONTBIJTKOEK

Smiths chips
A & O nu

naturel of paprika

139
129
149
98

95

SUPERVOORDEELTJES

Kapucijners
literblik

TOM.KETCHUP V
H„"»37 v„„,

Augurken
KOELEMAN - 3/4 pot

FRUITCOCKTAIL % MM

TOVA VLA FRUIT aardbeien of kersen

Witte peper
EUROMA - busje 50 gram

ERWTENSOEP e
urgevuld

HERO CASSIS ,iterfles 169 nu

ZOUTE PINDA'S ^ 193 voor

CLOSETPAPlf R

CROX Halvarine
500 gram

Wegwerpaansteker ?
v%$5 voor

APPELMOES A & °MP CLIVIWtO literblik

BOURBON Luchflge py?din9diverse smaken -per

89
199

149
129

109

98
189

149

139

109

79
225

89

pak 79

MOSELBLUMCHEN f^" koel serveren 95Q

1 SPAANSE WIJN £^M

Vinet landwijn
rood, wit of rose - nu per fles

298

298
Nieuwstad 5

Vorden
Telefoon 1232
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Makkelijke autocoat.
Uit de modewereld van

Visser

Soepele autocoat yan
zuiver scheeryvol. M|
steekzakken en sier-
stiksels, 'n Hot f staat
er goed bij.

Voor nét even meer stijl en allure hoeft u niet verder dan
onze nieuwe kollektie.

Stap 's bij ons binnen en ontdek 'n andere wereld in mode voor
-':' mannen.

Fortcx kollcfctic - 'n wereld in mode

MODECENTRUM

VORDEN - TEL. (05752) 1381

r

Gezellig!
Sint Nicolaas-inkopen

doen in

Grote keus
Versierde etalages

En een grandioze

Sint Nicolaasaktie
Duizenden prijzen
Speel gratis mee

Het juiste adres voor:

BENZINE is:

G. Weulen
Kranenbarg b.v,

Vorden - Telefoon 05752-1217 of 1811

Wapen- en Sporthandel

Martens
tteeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden
Ook voor beter slijpen

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05762.1334

Gevestigd

* Adviesbureau voor het Midden- en
Kleinbedrijf

* Administratie- en boekhoudbureau

* Belastingzaken

* Tussentijdse rapporten met goede
begeleiding

* Geen achterstand in uw boekhou-
ding en aangiftes

J. W. DE JONG
Margrietlaan 1, Vorden
tel. 05752-2504 - tel. 085-619101

BROOD ?
Natuurlijk I

WARME BAKKER

Zutphenseweg — Vordea — Telefoon 1384

Ook voor uw

kunst-
nijverheids
kado's

waar Sint slagen kan!

WEEKENDAANBIEDING

Tricot
herenpyama's

Uni 22,95
Bedrukt 24,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Indien u overweegt geld op te nemen
(lenen)
Doe het niet ondoordacht!

Wij verzorgen hypotecaire lenin-
gen tot 100% van de stichtings-
kosten.
Voorts financieren we alle moge-
lijke machines, auto's, landbouw-
machines, werktuigen enz. enz.

Persoonlijke leningen
binnen 24 uur klaar
Voor uw auto hebben wij een W.A. EXTRA
waarin allerlei risico's zijn verzekerd: gebro-
ken ruit, wildschade, stormschade en nog vele
andere zonder verlies van no-claim korting.

Uw zaak wordt door ons op discrete wijze
behandeld.

II
ASS.KANTOOR

JANSSEN
Ruurloseweg 20 - Vorden - Tel. 05752-1460

ITT off. dealer

SCHAUB-LORENZ

Radio - Televisie - Afspeelapparatuur
Autoradio

RADIO - TV-SPECIAALZAAK

OLDENKAMP
Lochem - Telefoon 05730-2825

• 3 jaar garantie op alle types
kleurentelevisie

• 2 jaar garantie op alle overige
apparatuur

• Eigen servicedienst, ook in de
weekends

• 3 maanden garantie op ledere
reparatie
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37e Jaargang nr. 37 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
VERLAGING ONROERENDGOED-
BELASTING IN VORDEN
B. en W. van Vorden stellen de gemeente-
raad (welke dinsdag 25 november om half
acht bijeenkomt) voor om het tarief on-
roerendgoedbelasting te verlagen tot ƒ 5,58.
Dat betekent dat voor elke 3000 gulden van
de grondslag 5,58 moet binnen komen.
De inwoners van Vorden gaan dan minder
betalen dan eind vorig jaar was geraamd.
Toen kwam men nl. aan een tarief van
ƒ 5,99. Dit was gebaseerd op een voorlopige
raming van 't totaal van de heffingsgrond-
slagen ad. 157 miljoen gulden. Nu de taxa-
teurs bijna klaar zfln met hun werk blijkt
dat het totaal van de grondslagen vastge-
steld kan worden op ƒ 177.900.000,—. Van-
daar dus deze verlaging tot ƒ 5,58 (eigena-
ren betalen ƒ3,10 en gebruikers ƒ2,48 per
ƒ 3000,— van de heffingsgrondslag). Vorig
jaar waren deze bedragen resp. geraamd
op ƒ3,33 en ƒ2,66.
Zoals in de concept-begroting 1976 is ver-
meld wordt de opbrengst van de onroerend-
goedbelastingen geraamd op ƒ330.750,—,
dat is een hoger bedrag dan de geraamde
belastingopbrengst, die medio 1974 diende
als basis voor de eerste tariefberekening.
Het argument voor het hanteren van dit
hoger bedrag is gelegen in het feit, dat de
opbrengst van de gemeentelijke belastin-
gen, die in 1976 komen te vervallen, in het
komende jaar een hogere opbrengst zouden
hebben gegeven als gevolg van nieuwbouw
(grond- en wegbelasting en personele belas-
ting) en hogere huren (personele belasting)
aldus het college van B. en W.
Het bedrag van ƒ 330.750,— wordt als volgt
gespecificeerd: opbrengst 1976 vervallen
wegbelasting ƒ42.000,—; opbrengst 1976
vervallen rioolaanlegbelasting ƒ 57.000,—;
hoofdsom vervallen grondbelasting (ge-
bouwd) ƒ17.500,—; 250 opcenten (incl. 130
rflks- en 60 prov. opcenten) ƒ43.750,—
hoofdsom grondbelasting (ongebouwd)
ƒ5000,—; 90 opcenten (incl. 60 prov. op-
centen) ƒ 4500,—; hoofdsom personele be-
lasting ƒ42.000,—; 200 opcenten (incl. 50
prov. opcenten) ƒ 84.000,—. Verder wordt
met de onroerendgoedbelasting gedekt 1/5
van de kosten die de invoering van deze
belastingen met zich brengt t.w. ƒ 20.000,—
en de hogere kosten van inning door de
Rijksbelastingsdienst t.w. ƒ 15.000,—. Op l
januari 1976 zal de verordening in werking
treden.

B&W van Vorden niet happy
met de begroting van het
Sociaal Werkvoorzieningsschap
regio Zutphen
In de raadsvergadering van volgende week
zal ook de begroting van het Sociaal Werk-
voorzieningsschap Regio Zutphen aan de

orde komen. In de aanbiedingsbrief bij de
gemeentebegroting over het jaar 1976 heb-
ben B. en W. reeds melding gemaakt dat
de bijdrage die de gemeente Vorden over
het jaar 1976 aan het Schap zou moeten
leveren aanzienlijk hoger zou komen te lig-
gen dan de bijdrage over het huidige jaar.
Het tekort bedraagt nl. ƒ 3.437.700,— over
de diverse gemeenten. De gemeente Vor-
den moet in dit tekort ƒ 212.000,— bfldra-
gen. Over het jaar 1975 bedroeg dit
ƒ 118.000,—. Het dagelijks bestuur van het
Schap geeft als oorzaken van de sterke
stijging van het tekort o.m. aan de stabili-
sering van de omzet op het niveau van
1974, toeneming van 't aantal WSW-werk-
nemers en stijging van de kosten.
Het dagelijks bestuur wil verbetering in
deze situatie brengen door o.m. de omzet
uit te breiden. Dit wil zij bereiken door in
combinatie met het Werkvoorzieningsschap
Hameland een commercieel manager aan te
trekken die in samenwerking met beide
schappen een commercieel apparaat zal
moeten gaan opzetten. Een bedrag van
ƒ75.000,— is voor dit doel in de begroting
geraamd.
B. en W. van Vorden juichen maatregelen
toe die kunnen leiden tot matiging van de
tekorten, maar vragen zich wel af of het
wel juist is dat een geheel nieuw commer-
cieel apparaat wordt opgezet. Wordt dit
een apparaat met een eigen staf, admini-
stratie e.d.

Gemotiveerd!
Uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat de so-
ciale werkvoorziening niet uitsluitend is
bedoeld voor mindervaliden maar voor al
die personen die tot arbeid in staat zijn,
doch vanwege een of meer bg henzelf ge-
legen faktoren niet of moeilijk plaatsbaar
zijn in een normale dienstbetrekking.

Houdt dit ook In plaatsing van niet tot het
verrichten van welke arbeid dan ook ge-
motiveerde personen die alleen een dienst-
verband willen aanvaarden omdat zij niet
of niet meer voor een sociale uitkering in
aanmerking komen?

Kennelijk wel, want zo zeggen B. en W.
van Vorden, in de inleiding van het ver-
slag over het tweede kwartaal 1975 van het
Werkvoorzieningsschap staat te lezen: „Bo-
vendien blijkt een deel van de thans aange-
boden werknemers voor verschillende rede-
nen het rendament in negatieve zin te be-j
invloeden, zodat een optimale bedriJfsvoe-T
ring steeds moeilijker wordt".
Door deze „werknemers" wordt naar de
mening van B. en W. niet alleen het rende-
ment nadelig beïnvloed, maar bestaat de
mogelijkheid tevens dat de wel tot arbek

gemotiveerde werknemers in hun arbeids-
vreugde worden belemmerd. Moeten hier
geen maatregelen worden getroffen? Hier
ligt een niet eenvoudige taak voor het be-
stuur en de direktie.
De gemeenten zouden o.i. hierbij een niet
gering ehulp kunnen bieden door met hun
bevorderingsgebied als bedoeld in artikel 7
WSW hiermede rekening te houden. Wfl be-
ogen met deze opmerking een diepgaande
discussie met deskundigen op gang te bren-
gen, waarbij de voor- en nadelen van het
vorenstaande tegen elkaar worden afgewo-
gen, aldus het Vordense college van B. en
W. in hun pre-advies van de raad.
Voor de goede orde, artikel 7 van de WSW
luidt als volgt: „Het gemeentebestuur be-
vordert dat de personen die tot arbeid in
staat zijn, doch voor wie in belangrijke
mate tengevolge van bg hen gelegen fakto-
ren, de gelegenheid om onder normale om-
standigheden arbeid te verrichten niet of
voorshands niet aanwezig is krachtens deze
wet in dienst worden genomen om onder
aangepaste omstandigheden tegen loon ar-
beid te verrichten, welke zoveel mogelijk
gericht is op het behoud, het herstel of de
bevordering van hun arbeidsgeschiktheid.
Het eerste lid is slechts van toepassing ten
aanzien van personen die Nederlander zijn,
de 65-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt
en in de betrokken gemeenten hun woon-
plaats hebben".
Aan het slot van hun uitvoerig pre-advies
merken B. en W. op dat niet onvermeld mag
blijven dat de door het Schap t.b.v. de ge-
meente verrichte diensten niet in rekening
worden gebracht, behoudens materiaalkos-
ten en 10% loonkosten.

Op de Alg. Begraafplaats is continu l
WSW werknemer bezig, terwijl regelmatig
ploegen WSW werknemers bermen-onder-
houd plegen en houtopslag verwijderen ter-
wijl ook een gedeeltelijk gemeentelijk plant-
soen door WSW werknemers wordt onder-
houden. Bovendien ontvangt de gemeente
80% van de kosten terug via het onderdeel
sociale zorg van de algemene uitkering Ge-
meentefonds.

BURGERLIJKE
STAND

Ondertrouwd: W. H. J. Visser en J. W.
Vreeman; J. R. Klein Brinke en L. G. Len-
selink; G. J. C. Bouwman en G. W. Arend-
sen; A. Wentink en J. H. Homma; R. W.

[. Koers en C. G. M. Lichtenberg.
Gehuwd: M. J. van Asselt en J. G. Bflen-
hof; C. Eikelboom en M. E. Martens.
Overleden: G. Hiddink-Barink, oud 83 jaar;
B. J. Lenselink, oud 69 jaar; G. H. Breuker,

koud 86 jaar; Th. J. Berendsen, oud 75 jaar.

Kunstwerk
voor
Vordense
openbare
biblio-
theek

Op de foto
het keramische
werkstuk met
de maker ervan
de heer
Colenbrander

De hal van de Openbare Bibliotheek en
Leeszaal aan de Dorpsstraat in Vorden
wordt sinds woensdagavond gesierd door 'n
fraai kunstwerk, voorstellende een reeks
uit steen vervaardigde boeken, ingemetseld
in de linkermuurwand van de entree. Deze
aanwinst werd, in opdracht van de gemeen-
te Vorden, vervaardigd door de keramist en
pottenbakker de heer L. M. Colenbrander,
Het Hoge te Vorden.

Woensdagavond werd het kunstwerk door
wethouder H. A. Bogchelman In het bijzijn
van de familie Colenbrander en het voltal-
lige bestuur van de Openbare Bibliotheek
namens de gemeente overgedragen aan het
bestuur. De wethouder die meedeelde dat de
burgemeester was verhinderd, was ver-
heugd dat de gemeente aan een in Vorden
wonende kunstenaarsfamilie de opdracht
had kunnen geven en dat in het bijzonder
omdat hun creatie nu een gemeentelijk ge-
bouw siert.

„De gemeentelijke overheid kon er aan mee-
werken beeldende kunst van eigen bodem
wat meer dan gewoonlijk in het licht van
de openbaarheid te plaatsen. Toen in een
eerder stadium het ontwerp van u bij ons
ter tafel kwam, werd het werkelijk enthou-
siast ontvangen en wij kunnen constateren,"
aldus de wethouder, ,,dat uw uitvoering ge-
heel conform, zo mogelijk nog fraaier dan

het model tot stand is gekomen. Het geheel
kan zich werkelijk in ons aller bewondering
verheugen. Daarvoor dankt het gemeente-
bestuur u nogmaals en zij spreekt daarbij
de hoop uit dat uw werk veel belangstelling
moge oogsten."

De heer Bogchelman, die tevens voorzitter
is van de bibliotheek dankte in deze functie
de gemeente voor het plaatsen van het
kunstwerk in de hal. Een weinig filosofe-
rende viel het hem op dat de schaduwen
van de boekenrij duidelijk waarneembaar
waren. „Schaduwen kunnen zowel vóór- als
achteruit gericht zijn. Zonder in de politiek
verzeild te geraken mag ik mij veroorloven
op te merken dat wij in onze westerse be-
schaving al ons lezen van links naar rechts
verrichten en als wij als gemeenschap ons
ongeveer in het midden van de boekenrij
plaatsen en u wilt de bibliotheek in gedach-
ten dan even als lichtbron zien, dan wordt
het heden het meest belicht en dus in deze
beeldspraak belangrijk geacht. Echter van-
uit dit heden straalt licht terug naar het
verleden en het straalt ook door naar de
toekomst. Vanuit het heden worden verle-
den en toekomst dus gediend. Zonder twijfel
zullen er schaduwen in de boekenrij blijven
vallen, dat is een natuurlijke zaak en ook
daarom is het kunstwerk een uitmuntende
vertolking van de niet, of minder voldoende
belichte problemen uit onze maatschappij,"

aldus de voorzitter.
Hij wees er tenslotte op dat het bibliotheek-
bestuur en al haar medewerkers en mede-
werksters het als hun taak zien, om, uiter-
aard binnen het raam van de geboden mo-
gelijkheden, de Vordense gemeenschap
naast de ontspannende lektuur ook de his-
torie en zeer zeker de toekomst naar ver-
mogen te belichten.

De heer Colenbrander lichtte nog toe £at
hij het kunstwerk in wezen erg simpel had
proberen te houden en 't ontwerp een beet-
je op te nemen in de architectuur van het
gebouwd als een verfraaiing in de hal.

Speelfilm
Jeugdsociëteit
Zaterdagavond 22 november organiseert de
Jeugdsociëteit te Vorden weer een van
haar maandelijks terugkerende speelfilm-
avond (vorige maand werd „Airport" ver-
toond). Zaterdag wordt een oorlogsfilm
vertoond. (Zie advertentie in Contact). Op
22 december zal er ter gelegenheid van het
eerste lustrum van de Jeugdsociëteit de
Beatlefilm „Let it Be" vertoond worden.
Noteert u even!

Karnaval van De Deurdreajers gaat
voor de 18e maal van start
De plaatselijke karnavalsvereniging De
Deurdreajers maakt zich op voor het 18e
karnavalsseizoen waarin de feestelijkheden
einde februari/begin maart centraal zullen
staan.
Het traditionele gebeuren rond de „elfde
van de elfde" was het startsein hiertoe. Op
deze avond in residentie-zaal Schoenaker
werd afscheid genomen van Prins Bart de
Eerste en zijn gevolg. De Deurdreajers wa-
ren getuige van het ontbinden van dit vro-
lijke gezelschap door President Paul, welke
namens het bestuur dank bracht voor hun
aandeel in het sukses van het afgelopen
seizoen.
Wat betreft de organisatie voor de komen-
de festiviteiten heeft het bestuur globaal
de lijnen uitgezet waar binnen 't karnavals-
gebeuren zal plaatsvinden. Het bestuur
deelde ons mee dat dezelfde festiviteiten
worden voorbereid als welke vorige seizoe-
nen zoveel sukses hebben gebracht. Niette-
min blijft er ruimte gereserveerd om, waar
dit gewenst is, veranderingen aan te bren-
gen.
Om deze organisatie te laten verlopen zoals
dat van De Deurdreajers verwacht kan
worden, heeft het bestuur zich opgedeeld
in kommissies welke de verschillende onder-
delen van de festiviteiten gaan voorberei-
den. Een van deze kommissies, nl. die welke
de karnavalsoptocht voorbereidt, is reeds
begonnen met haar werkzaamheden. Op
maandag l december zal er een informatie-
avond worden belegd in hotel Bloemendaal.
Hier wordt iedereen verwacht die op eni-
gerlei wijze aan deze optocht wil meedoen.
Tevens zal er een film worden vertoond van

de optocht van vorig jaar en worden er
verdere gegevens verstrekt.
De groep mensen die het karnaval van De
Deurdreajers „rond" maakt, is uitgebreid
met elf personen. Zij zullen het bestuur in
bepaalde gevallen 'adviseren, maar ook
daadwerkelijke steun verlenen voor en tfl-
dens het karnavalsgebeuren. Deze betrok-
kenheid bij de organisatie is noodzakelijk
gezien de enorme hoeveelheid werk die ver-
richt moet worden om het grootste evene-
ment in Vorden naar ieders wens te laten
verlopen.
Een voorbeeld hiervan is de versiering van
de tent. Door een verordening brandbeveili-
ging heeft de gemeente de vereniging voor
problemen geplaatst die niet zonder konse-
kwenties zfln. Moet deze verordening nl.
naar de letter uitgevoerd worden, dan be-
tekent dit voor De Deurdreajers dat er van
de zo sfeerrijke aankleding van de tent wei-
nig zal overblijven. En het zal toch niet de
bedoeling van de verordening zijn om het
karnaval aan te tasten daar waar het hoog-
tepunt van de festiviteiten plaatsvinden.
De goede verstandhouding tussen gemeente
en De Deurdreajers, welke een jarenlange
ervaring op karnavalvieren niet kan worden
ontzegd, zal er zeker toe leiden dat er een
oplossing wordt gevonden, zo meent het be-
stuur.

Alles bij elkaar is er nu al een grote groep
mensen bezig om de Vordenaren en de vele
bezoekers uit de omliggende plaatsen te
kunnen omschakelen tot echte Deurdrea-
jers. Wij zullen dan ook deze vereniging in
onze kolommen op de voet blijven volgen.

NIEUWS

VAN DE

KERKEN
OPRICHTING OECUMENISCHE COOP.
BANK VOOR ONTWIKKELINGS-
PROJEKTEN
Dinsdag 4 november werd in tegenwoordig-
heid van dr. Philip Petter, secretaris-gene-
raal •v^fcde Wereldraad van kerken, in het
Visser^T Hooft Centrum te Rotterdam, de
akte gepasseerd voor de oprichting van de
Ecumenical Development Cooperative So-
ciety (EDCS), een coöperatieve beleggings-
bank voor ontwikkelingsprojekten, waarbij
zelfbe^fckking en sociale rechtvaardigheid
evenzew^op de voorgrond staan als econo-
misch rendement.
Deze bank wordt in Nederland gevestigd.
Aanvankelijk zou de EDCS haar zetel in
Genève krijgen, wat wegens problemen met
het verkrijgen van arbeidsvergunningen
voor buitenlanders in Zwitserland echter
niet doorging. De Raad van kerken in Ne-
derland heeft besloten op te treden als me-
de-oprichter van de EDCS.
Het centrale comité van de Wereldraad van
kerken had op zijn zitting van 1974 in Ber-
lijn besloten deze coöperatieve bank in het
leven te roepen, teneinde zijn leden-kerken
in de gelegenheid te stellen geld te beleg-
gen in humanitaire projekten in ontwikke-
lingslanden, die normaliter wegens gebrek
aan financiën weinig kans maken van de
grond te komen.
Voorlopig kunnen alleen de leden-kerken
van de werldraad en hun kerkelijke instel-
lingen lid van de EDCS worden. Gezocht
wordt echter naar de mogelijkheid ook par-
ticuliere geldgevers te laten deelnemen. De
rente is uiteraard laag.

N U GOED VAN START
De Kindercantorrj, onder leiding van de
cantor-organist van de Hervormde kerk,
Rudy van Straten, heeft nu een goede start
gemaakt. Ongeveer dertig kinderen waren
dinsdagmiddag na schooltijd in een zaaltje
van De Voorde aanwezig. Goed zo! Er kun-
nen er best nog meer bij. Jongens ook. Ja,
jongens Kinderen vanaf ongeveer 8
jaar kunnen meedoen. Ttjd: dinsdagmiddag
na schooltijd. Plaats: De Voorde, achter de
kosterswoning, Kerkstraat 15 (achter de
Herv. Kerk). Het is goed om met elkaar te
zingen.

AVO-NEDERLAND
Kollekteweek 24-29 november 1975.
Zoals ieder jaar houdt de vereniging AVO-
Nederland op nieuw een grote landelijke
kollekte, waarvan de opbrengst ten goede
komt van zowel de arbeids- als de welzflns-
zorg voor minder validen.
AVO-Nederland helpt iedere minder valide
ongeacht levensbeschouwing, politieke ge-
zindheid, al dan niet lidmaatschap van
AVO, enz.
In een tv-uitzending van de Stichting So-
cutera op woensdag 26 november wordt
aandacht aan het werk van AVO-Nederland
besteed.
AVO helpt bij het vinden van de juiste on-
derwijsmogelijkheden voor gehandicapten;
AVO helpt zoeken naar nieuwe arbeids-
mogelijkheden voor gehandicapten;
AVO helpt bij het opzetten van een eigen
zaak;
AVO helpt bij het aanpassen van woningen;
AVO helpt bij het verstrekken van invali-
denwagens, auto's en andere vervoersmid-
delen;
AVO helpt bg financiële aanvragen en be-
roepszaken, zoals de Algemene Bijstands-
wet en de Wet op de Arbeids Ongeschikt-
heidsverzekering enz.;
AVO helpt bij de realisering van aangepaste
vakantiehuisjes, caravans, zwembaden,
sporthallen, sociëteiten, sport-, spel- en
hobbyclubs;

AVO helpt ook te bevorderen dat alle open-
bare gebouwen toegankelijk zijn voor ge-
handicapten ;
AVO werkt samen met alle mogelflke dien-
sten en instellingen, werkzaam op het ter-
rein van de gehandicaptenzorg;
AVO helpt overal waar zij kan bijdragen
tot het welzijn van gehandicapten;
AVO helpt ook financieel, middels haar
landelijk AVO-Hulpfonds en middels de
plaatselijke of regionale afdelingen.
Al deze AVO-aktiviteiten kosten uiteraard
veel geld. Men kan meehelpen deze te reali-
seren door:
1. lid te worden van de AVO voor ƒ 12,—•

per jaar;
2. donateur te worden van de AVO voor

ieder bedrag vanaf ƒ 5,— (of meer);
3. te geven als u straks de AVO-kollekte-

bus of lijst wordt voorgehouden.
Voor alle verzoeken om advies of hulp kunt
u zich wenden tot AVO-Nederland, Bos en
Lommerplantsoen l, Amsterdam-W. Telef.
020-872401.
De kollektanten in Vorden en omgeving
kunnen de kollektebus en legitimatiekaart
afhalen bij mevrouw Krajenbrink, Ruurlo-
seweg 19, Vorden, op vrijdagmorgen en
-middag 21 november en op maandagmor-
gen 24 november.

GEZAMENLIJKE ZENDINGSAKTIE

Landelijk loopt er een zendingsaktie: Ge-
bruikte ansichtkaarten. Vele duizenden
kaarten worden er elk jaar verzonden en
ontvangen. Vooral natuurlijk in de vakan-
tie-tijd. Het is fijn om kaarten te ontvan-
gen van ver en dichtbij. Je bent er blij mee.
Maar, wat doe je er later mee ?
U kunt met uw ansichtkaarten nu anderen
blij maken, het zendingswerk steunen. Ze
hebben namelijk soms waarde. Niet alleen
als oud papier.
In overleg met de voorzitters van de ge-
meentelijke zendingscommissies van de Ge-
reformeerde- en Hervormde kerk is beslo-
ten op deze landelijke zendingsaktie in te
haken. U kunt u de volgende manier uw
kaarten kwijt en het zendingswerk steunen:
a. Bij de ingang van de Gereformeerde

kerk en onder-de-toren van de Her-
vormde kerk staat een doos, waarin u
de gebruikte kaarten kunt deponeren.

b. Ook door de week kunt u kaarten kwijt
en wel bfl de volgende adressen: fam.
Bolink, Prins Bernhardweg 2 en de fam.
Albers, Zutphenseweg 6 (Casa Mia).

Hartelijk dank bij voorbaat voor uw mede-
werking!

Ons Genoegen
Behalve de vogelvereniging De Vogelvriend
die dit weekend in zaal Schoenaker een ex-
positie hield, organiseerde de andere Vor-
dense vereniging Ons Genoegen eveneens 'n
expositie, welke in het Jeugdcentrum werd
gehouden.
Totaal waren er zo'n 160 inzendingen. Het
bestuur toonde zich zeer content met de pu-
blieke belangstelling. Voorzitter J. Wissels
sprak de hoop uit dat gezien deze belang-
stelling, het aantal leden van de vereniging
(momenteel zijn dit er plm. 30) zich ook zal
uitbreiden.
De beide keurmeesters t.w. A. Reiding uit
Leeuwarden (kanaries) en A. B. Stein, Zut-
phen (parkieten) kwamen tot de volgende
prijswinnaars: kanaries: G. J. Schumaker
(stam 4) Ie prijs; H. J. Lenselink (stam 4)
2e prijs; H. J. Arendsen (stel 2) alg. kam-
pioen Ie prijs alsmede de 2e prijs; H. J.
Arendsen, derby prijs; H. Weustenenk O.K.
Ie prijs; H. J. Arendsen E.K.O. Ie prijs; H.
J. Arendsen algeheel kampioen N.L.
Parkieten: J. Wissels Ie prijs; P. Noorder-
meer 2e en 3e prijs N.L.; J. Wissels 4e prijs
N.L.; J. Pijpers E.K.O. Ie prijs; J. Pardijs
O.K. Ie prijs; J. Wissels derby prijs N.L.;
J. Wissels P. KI. Ie en 2e prijs.
Kanaries: J. Hiddink Ie en 2e prijs N.L.;
G. J. Schumaker Ie en 2e prijs N.L.; H. J.
Lenselink Ie prijs; J. van Bommel 2e prijs
N.L.; H. J. Lenselink 3e prijs N.L.; H.
Weustenenk 4e prijs N.L.; A. Waarle 5e pr.



Sint Nicolaas vindt,
dat hij voor zijn

TEXTIEL- EN
MODEGESCHENKEN
voor het gehele gezin zo prettig en

voordelig kan slagen bij:

textiel en mode

/chooklermon
raadhuisstraat tel. 1367 vorden

MODECENTRUM

Teunissen
Ruurlo
ook voor
herenmode

KOSTUUMS blazermodel in unie en fweeds

BLAZERS
KOLBERTS

CORDUROY JASSEN
FLANNEL COATS
TWEED EN GABARDINE JASSEN
MOHAIR COATS

NAPPA EN SUEDE JASSEN vanaf 150,-

NAPPALON JASJES

Grote sortering pantalons, pullovers,
overhemden, dassen

VRIJDAGS KOOPAVOND

tel.05753- 1461

DANSEN
23 november

La Mara

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vordeu
Telefoon 2219

Voor:

voordelige en goede

dameskonfekfle

naar:

KONFEKTIEBEDRIJF

LAMMERS
Zutphenseweg 29, Vorden
De zaak waar ze ook
maatkonfektie maken.
Maandagmorgen en
woensdagmiddag gesloten

Te koop gevraagd:
kasten, kisten, klok-
ken, stoelen, tafels,
kabinetten, goud en
zilver en grootmoe-
ders-tijd-artikelen

MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-1637

sluimerzacht slapen!
Een donzen dekbed, dat is de
nieuwe manier van slapen. Maar, stel net
zo als wij doen, hoge eisen aan de kwaliteit. Pas dan is het ook de ideale manier
van slapen. Een kleurrijk gebeuren mits u er de juiste hoes bij kiest. Bij ons kan dat.
uit een rijkelijk kwaliteitsassortiment. Voor sluimerzachte prijzen.
Dekbedden vanaf f 125,- en dekbedhoezen vanaf f 60,50

unsfiifin

MOOK8WDNEI

Bouwbond N W
Inname vakantiebonnen
kerstverzilvering

vrijdag 21 november van 19.00 tot
20.30 uur, B. van Hackfortweg 22. spoorstraat 46 ruurlo

Uitslag verloting
„De Yogelvriend" Vorden

Prijs

Ie
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e

10e
lle

No.

1831
2638
780

3342
2200
3123
3028
1844
2959
1528
781

Prjjs

12e
13e
14e
15e
16e
17e
18e
19e
20e
21e
22e

No.

2743
3379
2150
1243
2387
2118
2113
1559
1752
3304
1754

Prijs

23e
24e
25e
26e
27e
28e
29e
30e
31e

No.

66 1
8UM

26ÜM
3068 1
2851 1
1330 1
113*1

^H
eoa

1

rechtstreeks van fabriek aan verbruiker

• UNIEKE AANBIEDING
ZIJDE-JERSEY en MOHAIR-JERSEY
zacht, soepel, modieus vanaf 12,90

* Bij uw zelfgemaakte japon of rok draagt u
natuurlijk ook een prachtig kombinerende
ROLKRAAG-PULLI vanaf 11,90

* Weergaloos mooie MANTELS natuurlijk ook
met capuchon, in de aktuele modellen in
tweeds, loden, flannel etc. vanaf 129,-

• Bij aankoop van een mantel geven wij als
SINTERKLAASSURPRISE een prachtige
SHAWL HELEMAAL VOOR NIETS !

TEL 1348, OPENINGSTIJDEN: MAANDAG 13-17 UUR
DINSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG 9-17 UUR
WOENSDAG, ZATERDAG, 9-13 UUR
VRIJDAG KOOPAVOND

Ook voor spellen
voor ouderen is

KOERSELMAN
het adres voor Sint!

O.a. Monopoly - Master Mind - Levensweg -
Poker en dobbelstenen, bakken en bekers -
Sjoelbakken - Sebutio - Voetbalspellen -
Fruitautomaten - Bouwkits - Treinen - Auto-
banen - Startego - Dammen en schaken -
Jumbo Jet - Solitaire - Go - Tric Trac - Enor-
me sortering puzzels tot 4000 stukjes.

Gevraagd zo spoedig mogelijk

een kassiëre
of een keurig meisje
dat hiervoor opgeleid wil
worden; boven 18 jaar.
Reiskostenvergoeding

Aanmelden:

Supermarkt J. Lens
Hellenkamp 2 - Warnsveld -
Telefoon 05750-14872

KOFFIECONCERT
Op zondag 30 november 1975 zal er in de openbare
bibliotheek, Dorpsstraat 3 te Vorden een muziek-
uitvoering plaatsvinden. Aanvang: half 12.

Medewerkers zijn:
Rita Brummelman
Jacco van Groeningen
Hugo den Herder
Irma Verstege
leke Vreeken
Nico de Neeling
Alfred van Rheeden
Sietze Wierda

PROGRAMMA:
1.
a.
b.
2.
a.
b.
3.

4.

a.

b.

Gitaar-trio
Joseph Haydn
Paul Peurl
Luit-solo
Antony Holborne
Thomas Robinson
Blokfluit en luit
Thomas Robinson
Strijkers-trio
Hendrik Anders
Klarinet-duo
Rainer Burschmann

Wolfgang Amadeus
Mozart

gitaar
gitaar
gitaar/luit
viool
viool
cello
klarinet
klarinet/blokfluit

Thema met 3 variaties
Ballet I en II

Gaillard
Almayne

2 divisions to a ground

6 trio's

4 Miniaturen für
Zwillinge

4 z.g.n. „Kegelduette"

Toegangskaarten a ƒ 2,— zijn vanaf 24 november a.s. verkrijgbaar
bij de bibliotheek.

Speciaal voor Sint Nicolaas
een voordelige aanbieding in:

TRUIEN, VESTEN EN

ROKKEN

plus Sint Nlcolaasbonnen

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Stichting Jeugdsociëteit „Vorden"

presenteert op

zaterdag 22 november a.s.

FILMAVOND
Vertoont wordt een
oorlogsfilm

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Het Jeugdcentrum

AVO-Nederland
Vereniging voor Arbeids- en Wel-
zijnszorg voor minder validen

KOLLEKTEWEEK
24-29 NOVEMBER

Voor Vorden en omgeving kunnen de kollek-
tanten het kollektemateriaal afhalen op vrij-
dagmorgen en -middag 21 november en maan-
dagmorgen 24 november op het adres:
Ruurloseweg 19, Vorden.

EN TOCH ... IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden • Telefoon 05752-1514



Voor uw blijk van mede-
leven, ontvangen na het
overlijden van mijn dier-
bare man, onze zorgzame
vader en grootvader

Bernardus Antonie
Albers

zeggen wij u hartelijk
dank.

Mede namens de
kinderen:
N. E. Albers-

Bloemendaal

Vorden, november 1975

AFWEZIG

N. J. EDENS
Tandarts

op donderdag-
morgen 20 november

Voor spoedgevallen t.a.
Haccou, telefoon 1908.

Romance rond
artikel 17

Dit is het toneelstuk
van JONG GELRE
Uitvoering op
vrijdag 21 nov. en
zaterdag 22 nov. in
zaal Schoenaker.
Aanvang 19.45 uur

Weet u het nog?

Zaterdag 22 november
na de uitvoering van
Jong Gelre
een knalfeest
o.l.v. Cannon Ball

Te koop: trein. Telefoon
05752-1759.

Wie heeft de verkeerde
hoed meegenomen? Op
maandag 17 nov. bij zaal
Smit. Te ruilen bij J. W.
Golstein, Nieuwstad 30.

Te koop: een mooie Sieg-
ler oliehaard met vloer-
verwarming en thermo-
staat en vat. Het Hoge 9,
Vorden.

Te koop: damesbromfiets,
Sparta Matic. F. Ponstein,
Almenseweg 51, Vorden.

Te koop: Franse basset
pubs (hush puppie), ge-
ent en ontwormd. Van
der Laag, Vorden, telef.
05752-2141.

De krant kunt u niet mis-
sen, geen dag!

U vindt bij ons losse
nummers van
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Vorden, telefoon 1553

Het juiste en
voordeligste adres
voor

tapijten en
woning-
textiel

Tevens voor al uw
stoffeer-
werk

TAPIJTHAL
"T HOGE
't Hoge 34, Vorden
Tel. 05752-1486

UW FOTOGRAAF
voor bruids-, fami-
lie-, diner-reportages
familiefoto's aan
huis en ook in onze
studio's maken wij
moderne bruidsfoto's

Foto A.D. Ruurlo
telefoon 1775

Foto DolphiJnV orden
telefoon 1313 b.g.g. 1286

Een nuttig
Sint Nicolaaskado

een paar hand-
schoenen of
een dusfer

LAMMERS
Zutphenseweg - Vorden

Te koop: DAF 33 b.j. '71
km-stand 54.000 met een
schuifdak, nieuwe banden
benzineverbruik 1:15, een
juweeltje. Inl. tel. 085-
134619

Maandag 24 november zijn onze ouders

B. J. HENDRIKSEN
H. J. HENDRIKSEN-WIGGERINK

25 jaar getrouwd.

Vrijdag 28 november a.s. hopen zij dit met
ons te vieren.

Wim en Addy
Ton en Gerdy
Jeannette
Michel

Vorden, november 1975
H. van Bramerenstraat 13

Op vrijdag 28 november hoopt

Opa Zweverink

90 jaar te worden.

Vorden, november 1975
Ruurloseweg 94

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van
14.00-16.30 uur in zaal Schoenaker, Kranen-
burg-Vorden.

Heden overleed, toch nog onverwacht, mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

Bernard Johan Lenselink
op de leeftijd van 69 jaar.

Uit aller naam:
J. W. Lenselink-Groot Bramel

Vorden, 12 november 1975
Margrietlaan 17

De crematie heeft inmiddels te Dieren plaats-
gehad.

Na een langdurige ziekte is toch nog onver-
wacht van ons heengegaan, voorzien van de
sacramenten der zieken, mijn lieve man, onze
lieve vader, behuwd- en grootvader

Theodorus Johannes Berendsen
echtgenoot van J. W. A. Horsting

op de leeftijd van 75 jaar.

Uit aller naam:
J. W. A. Berendsen-Horsting

Vorden, 15 november 1975
Enzerinckweg 14

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Nadat wij op 6 november zijn 86ste verjaar-
dag mochten vieren, is heden geheel onver-
wacht van ons weggenomen, onze lieve vader,
behuwd-, groot- en overgrootvader

Garrit Hendrik Breuker
weduwnaar van G. W. Arendsen

Barchem: W. Breuker
H. Breuker-Reusink

Vorden: G. Bijenhof-Breuker
D. J. Bijenhof

Zutphen: J. de Raat-Breuker
H. de Raat
Klein- en achter-
kleinkinderen

Vorden, 15 november 1975
Mispelkampdijk 4

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgehad.

Heden overleed plotseling, tot onze diepe
droefheid, onze geliefde broer, zwager en oom

Garrit Hendrik Breuker
weduwnaar van G. W. Arendsen

in de ouderdom van 86 jaar.

Zusters en zwagers
Neven en nichten

Vorden, 15 november 1975

Op zaterdag 29 november a.s.

houden wij in het souterrain van

„Villa Nuova"

Zutphenseweg 73, van 14.00-18.00
uur een

verkoopmiddag
van door onze bewoners vervaar-
digde artikelen.

Alleen met uw medewerking kan dit belang-
rijke werk worden voortgezet, zodat wij op
uw bezoek rekenen.

De Direktie

Karnavalsoptocht
1976
Karnavalsvereniging

De
Deurdreajers
Kranenburg-Vorden

Informatie-avond
karnavalsoptocht
voor verenigingen, groepen en
individuelen

in hotel Bloemendaal op
maandag l december,
aanvang 20.00 uur

Tijdens deze avond is er gelegenheid voor in-
lichtingen en opgave van deelnemers aan deze
optocht. Er wordt tevens een film vertoond
van de optocht van 1975.

Inlichtingen: M. Westerik, Oude Zutphense-
weg, telefoon 2254.

Bezoekt onze doorlopende

MEUBELSHOW
Grote voorraad

KWALITEITSMEUBELEN

voor betaalbare prijzen!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 15i4

ZILVER,
KOEL maar KARAKTERVOL

als u van een lekker
vlot pak houdt
Vlot en sportief behoren bQ elkaar,
dat ontdekt u direkt wanneer u zo'n

kostuum aantrekt. Net even andere dan
het "gewone" van iedere dag.

Uitstekend idee eens te komen passen,
wanneer het u past.

tcHtiel CA mode
/chooldermctA

Fa KÖHLER-WISSINK
Spalstraat 15 - Hengelo Gld Tel. 05753-1374

Horlogerie - Goud - Zilver - Optiek

HERFST - PLANTTIW
Wij hebben voor u 'n ruim assortiment in coniferen,
heesters, hagen, heide, rozen, rhododendron, azalea
enz.

SPECIALE AANBIEDING:
een zuilvormig LIJSTERBESBOOMPJE
ran ƒ 8,— voor / 4,—
Zolang de voorraad strekt

BOOMKWEKERIJ - TUINCENTRUM

M. G. SPIEGELENBERG
Ruurloseweg 26 - Vorden - Telefoon 05752-1464

• MM.» M « MM M M M M M M M.M.M M M-M.M » <

Uw PORTRET
levensgroot getekend,
door Riet de Krosse

Speciale
St. Nicolaasprljs 35,—

Verder hebben we voor u
vele eigengemaakte artikelen

o.a. sieraden - wikkelrokken -
tekeningen
tegen zeer speciale prijzen

Komt u ook eens kijken naar onze
Oosterse blouses - lappen stof -
vliegengordijnen - kussens enz.

Wegens vele bezigheden zijn we alleen open
op de dinsdag-, woensdag- en donderdag-
morgen van 9.00-11.30 uur

Boetiék „ONEDIN
Stationsweg l

5 5

MODECENTRUM

TEUNISSEN - Ruurlo
Hofleverancier van de
Sint

SUEDE EN NAPPA JASJES vanaf 150,-

Rokken, pantalons, blouses, pullovers,

pulli's, vesten, shawls, parapluies, kousen,

sokken

Zakdoeken, theedoeken, taffelsets, bedsets

bedovertrekken in luxe verpakkingen

Kleinmeubelen, tafelkleden, dekens,

spreien, donsbedden enz. enz.

ZIE DE ETALAGES



Veilig Verkeer Vordert

op dinsdag 25 nov. a.s.
's avonds 20.00 uur
in hotel Bloemendaal

adidas
HET MERK
MET DE 3 STREPEN

verzorgt het Nederlands
Elftal

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltnfftndl

Zutphenseweg Vorden

CHR. GEM. ZANGVER. „EXCELSIOR'
Dirigent de heer M. Nuis, Lochem

UITVOERING
op zaterdag 22 november

a.s. in de Hervormde Kerk

Aanvang 20.00 uur
Entree / 2,50

Medewerking verleend o.a.
een muzikaal ensemble van de
Muziekschool uit Lochem
Organist: Rudi van Straten

Autobedrijf
BENNIE WENTING
Spalstraat 28-30 - Hengelo - Tel. 05753-1256

Biedt te koop aan:

Simca 1100 GLS
Datsun 140 J de Luxe
Ford Taunus 1600
Renault R 12 TL
Simca 1301 Special
Hanomag F 25 diesel
met zijruiten
Opel Manta 1600 S
Peugeot 504
Citroen 2CV 4
Ford Escort
Ford Taunus coupé 1300 . .
Opel Rekord 1700 4-deurs

1975
1974
1973
1973
1973

1972
1972
1972
1971
1970
1970
1970

Alle auto's worden verkocht met een half jaar
of 10.000 km garantie, getectileerd en M.L.-
behandeling.

Verkoop, inruil, financiering van alle merken
nieuwe en gebruikte automobielen.

Brengt u een dezer dagen eens een bezoek aan
onze nieuwe showroom.

ER IS MAAR EEN BETERE
IN NEDERLAND:

DE ERRES
WAS AUTOMAAT AWD 526

-IX

* 13 wasprogramma's
* laag stroomverbruik

* gebruikt weinig water
* gemakkelijke bediening
* regelbaar centrifugetoerental

120-750 toeren per minuut

De prijs 1399,-
bl) ons 1099,-
Erres het plezier van zekerheid

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

ACRYL PULLI'S
alle maten en kleuren
uw zaak:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Voor een ruime sortering

beterfpeelgoed
't Is

KOERSELMAN
waar SinWlagen kan!

O.a. Lego - Sio Montage - Nopper - Meccano
- Big Patri - Carrera- en Aurora autobanen -
Marklin treinen - Matchbox - Tonka - Ertl -
Britains - Master Mind - Vieuw Master - Wil-
debras, Barbie, Big, Jim, Sindy poppen - Das
klei - Playmobil - Ministeck - Homas - Jum-
bo M.B. Ravensburg spellen, puzzels - Selecta
poppenhuizen en kasten - garages enz. enz.
Deelnemer St. Nicolaasactie

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
Industrleweg 5 • Vorden
Telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Geopend 8.30-12.30

Drukwerk

briefpapier

rekeningen

briefkaarten

enveloppen

orderbloks

folders

konvokafies

raambiljeften

Drukkerij

WEEVERS

Voor nuffige en prakfische

Sint Nicolaas
geschenken
naar:

WONiNGINRICHilNG
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

Koop nu uw vlees en vleeswaren bij de

ECHTE SLAGER!

Wie helpt ons ulf de nood!

Tengevolge van ziekte van onze
medewerksters, hebben wij drin-
gend behoefte aan

assistentie
In de hulshouding

van onze afdeling „Villa Nuova",
Zutphenseweg 73.

Indien u hiervoor heangstelling heeft, neem
dan onmiddellijk contact op met mevr. Ottens
telef. 1372 voor het maken van een afspraak.

VERPLEEGINRICHTING HUIZE

'Het Enzerinck'
VORDEN

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

SLAVINKEN
3 sfuks

HAMBURGERS
3 sfuks

AJUINBURGERS
3 sfuks

RIBLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

VERSE WORST
500 gram

NASI OF BAMI
500 gram

BAKBLOEDWORST
500 gram

Voor de boterham:

150 gram ONTBIJTSPEK
150 gram PEKELVLEES
150 gram BOTERHAM WORST
250 gram KOOKWORST stuk
250 gram LEVERWORST stuk

ALLES EIGEN FABRIKAAT

Slagerij Vlogman

195
195
298
588
448
310
198
198

,19
,48
,19
,98
,49

Nieuwsfad Vorden

SPECIALE
SINT-PRIJZEN

EEN FIJN KADO OM TE KRIJGEN

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
BOL VEGER .leifheit' model Rotaro met plintborstels
nu van 62,50 voor 44,95
STRIJKTAFEL, „Tornado", verstelbare lichtgewicht
strijkplank, van 42,50 voor 82,60
FLUITKETEL roestvrtjstaal voor gasgebruik
nu van 28,90 voor 19,60
BLITZHACKER groentehakker van Zyliss, grote
maat van slag, vaste kunststof
nu van 18,90 voor 14,95
PERSONEN WEEGSCHAAL met modern decor v.a. 13,95
ISOLEERKAN of televisiekan
inhoud één liter, nu voor 13,95
BESLAGKOM met grote vasthoud zuignap 8,95
WANDBLIKOPENER „Tornado", onmisbaar voor elk
gezin, nu van 13,95 voor 9,95
PARTYSCHAAL schaal met vakindeling voor zout-
jes van „Emsa", gezellig op tafel, nu van 8,75 voor 5,95
STAPELDOOS voor in de koelkast en zo op tafel 3,75

ELEKTRISCHE APPARATEN
STOFZUIGER verschillende merken AEG - Erres -
Excelsior - Hoover - Mignon - Prijs vanaf 159, —
FRITUURPAN elektrisch met thermostaat.
Pr^js vanaf 1^^» —
SCHEER APPARAAT „Philips" met drie scheerkop-
pen en verstelbare scheerhoogte. Nu van 149, — voor 105, —
SCHEERAPPARAAT „Remington" van 72,50 voor 62,50
SNIJMACHINE voor brood, worst, kaas enz. al voor 79, —
KOFFIEZETAUTOMAAT compact apparaat voor 6
koppen koffie. Nu van 105 voor 79,50
STOOMSTRIJKER met fris oranje bovenstuk, merk
„Philips". Nu van 85, — voor 75, —
HANDMIXER voor het kloppen en kneden, een han-
dige keukenhulp van „Krups". Nu van 69,50 voor 58,75
BROODROOSTER automatisch voor twee snee brood,
merk „Inventum". Nu van 73,75 voor 58, —
ELEKTRISCH MES van „Tefal". Nu van 57,— voor 45, —
HAIRSTYLERS haardroogkammen in diverse soor-
ten. Eén van de aanbiedingen hieruit. „Remington"
hairstyler van 49,50 voor 41,50
LADY SHAVE van Philips in etui. Nu van 48,75 voor 28,95
WEKKER van „Remington" met wisseldecor.
Nu van 46,50 voor 82,50

RADIO - TELEVISIE
KLEUREN TELEVISIES grootbeeld en kleinbeeld
apparaten met 56 en 51 cm, 110° beeldbuis. Eenvou-
dige bediening, moderne vormgeving en techniek.
Inruil is mogelijk. Prijzen vanaf 1595, —
STEREO TUNER-VERSTERKER met vier golfbe-
reiken, muziekvermogen 2 x 17 Watt, compleet met
luidsprekerboxen. Merk „Erres" van 795,— voor
RADIO CASSETTE-RECORDERS met vier golfbe-
reiken, automatische FM ffinafstemming. Recorder
voorzien van druktoetsen, van 518, — voor
CASSETTE-RECORDERS in verschillende uitvoerin-
genen diverse aanbiedingen. Prijs al vanaf
DRAAGBARE RADIO met FM, lange en midden-
golf. Voor lichtnet- en battertjvoeding. Oortelefoon
wordt meegeleverd. Nu van 141, — voor
DRAAGBARE RADIO FM en middengolf. Selektieve
ontvangst. Compl. met batterijen. Nu van 79, — voor
STEREO ELEKTRO-GRAMMOFOON voor lichtnet-
en batterrjvoeding. Uitstekende stereo weergave.
Nu van 269, — voor
GRAMMOFOONPLATEN. Ruime sortering lang-
speelplaten en cassetteband in alle prijsklassen.
CASSETTEBANDEN
Basf C 60 drie stuks van 11,85 voor
Basf C 90 drie stuks van 17,25 voor

GEREEDSCHAPPEN
KLOPBOORMACHINE „Metabo" viergang klopboor-
machine met 10 mm boorkop nu compleet met cirkel-
zaag voorzetapparaat. Van 405, — voor 268, —
SET BOREN voor steen, hout en metaal
nu van 23,30 voor 17.25
VLAKSCHAAF „David" tevens te gebruiken als
kantschaaf en schuurblok. Nu van 19,50 voor 15,75
OPBERGDOOS van kunststof, een handige doos voor
vele kleine dingen. Nu van 14,50 vgor 11, —
BLINDKLINKTANG POPtang geschikt voor nagels
3,2 mm. Een praktisch cadeau nu van 17,70 voor 10,75
BUIGTANG punttang geschikt voor veel kleine knut-
selwerkjes. Nu van 6,65 voor 5, —
NESTZAAG. Vflf zagen in één, hout, snoei, kap, sleu-
telgat en metaalzaag. In kunststof handvat vast te
schroeven. Nu van 5,50 voor 3,95
ZAKLANTAARN tegen weggeefprjjs, batterijen niet
inbegrepen. Toch zéér voordelig van 4,55 voor 8,50

RUSTIG WINKELEN

RUIME PARKEERGELEGENHEID

549, —

395, —

98, —

113, —

55, —

229, —

9,90
14,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)
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Fam. van Lochem veranderde winkel aan de Raadhuisstraat

Het pand van de heer en
mevrouw Van Lochem
(afkomstig uit Haaks-
bergen) heeft een kleine
interne verbouwing
ondergaan. Het interieur
heeft een ruimer aanzien
gekregen.
Verder gaat 't echtpaar
Van Lochem op dezelfde
basis verder als hun
voorgangers de familie
Schoolderman. Wellicht
zal het assortiment in
dames-, heren- en kin-
dermode wat uitgebreid
worden. De heer en me-
vrouw Van Lochem wil-
len in de toekomst (dit
jaar wil men het nog
even „aanzien") ook
meer kleding voor de
jeugd gaan verkopen,
zodat ook deze categorie
aan haar trekken kan
komen. We wensen de
familie veel succes in
Vorden.

De Vogelvriend
bestond 25 jaar
De Vogelvereniging De Vogelvriend Vor-
den en Omstreken heeft ter gelegenheid van
het vijfentwintig jarig bestaan dit week-
einde een grote nationale jubileumtentoon-
stelling gehouden in zaal Schoenaker op de
Kranenburg. Vrijdagavond vond de officiële
opening plaats door burgemeester mr. Vun-
derink, die van voorzitter Henk Bleumink
een fraaie zangkanarie kreeg aangeboden
voor zg'n gezin.
De burgemeester waardeerde dit bijzonder
temeer omdat de vereniging hiermee een
belofte, verleden jaar, had ingelost. Namens
de gemeente feliciteerde hfl de zilveren ver-
eniging. Hij waardeerde het werk van De
Vogelvriend, die aan vele vogelvrienden de
gelegenheid geeft om hun hobby te beoefe-
nen. Een aardig aspect is ook dat men door
het kweken van diverse variëteiten toch
altijd dicht bfl de natuur blijft. „Ik benfld
u met dit mooie werk en dat vogels kweken
zo'n interessante bezigheid is kan ik me
voorstellen, daar er liefst 120 kleuren zijn.
Voor mij was een kanarie altijd geel," al-
dus de burgemeester, „u kunt dus zien dat
ik een leek ben, maar zelfs een leek mag
een expositie openen.'
Hfl wees er nog op dat het aantrekkelijke
van deze hobby is dat het met veel enthou-
siaste mensen gebeurd, die niet op winst
uit zfln. Voorzitter H. Bleumink dankte
voor de waarderende woorden. In zijn dank
betrok hij ook de heren keurmeesters, de
dames mevrouw L. Horsting-Berendsen en
Eykelkamp-Thijssen, die veel voorbereidend
werk hadden verricht. Hierna knipte de
burgemeester het lint door.
De expositie heeft zowel vrijdag als zater-
dag en zondagmiddag honderden bezoekers
getrokken. Zij konden genieten van een re-
cord aantal inzedingen uit Gewest III (Gel-
derland en Overijssel) namelijk 81 inzen-
ders met ruim 600 vogels, waaronder kana-
ries, bastaarden, exoten, parkieten enz. Er
waren vele variëteiten en kleurschakerin-
gen en dit alles was het resultaat van krui-
singen en kleurcombinaties, waardoor de
vogels die vroeger geïmporteerd werden uit
China, Japan en Mexico, nu door velen -
De Vogelvriend telt ruim 40 leden - zelf
worden gekweekt.
De keuringen werden verricht door de he-
ren J. J. Herikhuizen, Ede; H. J. Lutjen-
kossink, Winterswijk; J. G. Willink, Win-
terswflk; H. G. Seinhorst, Arnhem en A.
Dieperink, Doesburg voor kleur. Voor exo-
ten de heer J. M. v. d. Werf, Utrecht en
voor parkieten de heer J. G. Bronk, Eind-
hoven. De jury was van mening dat er bij-
zonder goede kwaliteit aanwezig was, waar-
bij meer dan 50% 85 punten of meer kreeg.
De zaal was prachtig versierd. De fa. Klu-
vers verzorgde het voer van de vogels ge-
durende de expositie. Er werd een goed
geslaagde verloting gehouden met tiental-
len mooie prijzen.
Zondagmidda gwerden de prflzen bestaande
uit fraaie bekers, medailles enz. aan de win-
naars uitgereikt door voorzitter H. Bleu-
mink, die alle medewerkers (ster) en inzen-
ders hartelijk dankte.
Hieronder volgen de namen van de eigena-
ren die met hun diren de hoofdprijzen en de
kampioenschappen behaalden:
Kanaries (178 inzendingen). Hoofdprijzen
voor: H. Klaver, Zutphen met bruin 358 en
90 p.; J. H. Kerkhof, Almelo met zalm S-4
360 en 89 p.; W. H. Ribbers, Lichtenvoorde
met Postuur (Gloster Consort) S-4 352 en
88 p.; K. Klaver, Zutphen met zilverbruin
S-2 177 en 89 p.; A. H. Hieltjes, Winters-
wflk met oranje rood S-2 177 en 89 p.
Bastaarden (200 inzendingen). Hoofdprfl-
zen voor: J. H. Kerkhof, Almelo met kana-
rie x wildzang S-2 178 en 90 p.; mevrouw
Hissink-Klaassen, Zutphen met Postuur S-l
en 88 p.; H. Mulder, Almelo met oranje
rood Isabel en 89 p. B. vgl.; mevrouw J.
Radstake, Lochem met Rose Ivoor NL 89
p.; J. H. Broer Jr., Zutphen met Postuur
NL 89 p.; J. H. Kerkhof, Almelo met kana-
rie x wildzang en 90 p.; H. J. A. Bleumink,
St. Isidorushoeve met kanarie x exoot 89 p.
Exoten (85 inzendingen). Hoofdprijzen voor
J. P. te Winkel, Brummen met Mozambique
si)s 89 p. S-4 359; A. W. J. Ikink, Lichten-
voorde met zilverbekje 88 p. S-22 177; A.
Kastermans, Zutphen met Goulds Am. en
90 p.; R. Smits, Aalten met Diamantvink x
Jap. Meeuw 91 p. C. vgl.

Parkieten (55 inzendingen). Hoofdprijzen
voor: H. L. Harmsen, Vorden met Lutino
S-2 179 en 90 p.; B. J. S. M. Borgonjen,
Vorden met groen en 89 p.
Jeugdleden. De hoofdprijzen van de inzen-
dingen voor jeugdleden (21 stuks) waren
voor Ido Hummelink, Vorden met Bruin
Parkiet 45-89 p.; Laurent Eykelkamp, Vor-
den met Ivoor 44-88 p. en Peter Nflenhuis
met Oranje Isabel I 44-87 p.
De mooiste vogels van de gehele tentoon-
stelling waren: kanarie pigment (goud-isa-
bel) W. H. Ribbers NL S-4 357; kanarie
vetstof (oranje-rood) J. H. Sand, Almelo
S-4 355 90 p.; zebravink x Jap. Meeuw, A.
F. van Nistelrooy, Zutphen 86 p.; Japanse
Meeuw, B. Horsting, Vorden 45-89 p.; exoot
(Goulds Am.) A. Kastermans, Zutphen 45-
90 p.; grote parkiet (Agapornid Resseicol-
lie) J. Jacobs, Lichtenvoorde S-2 176 44-89
p.; Grasparkiet (Lutino) H. L. Harmsen,
Vorden met S-2 179 30-90 p.; bastaard/
wildzang x kanarie, J. Kerkhof, Almelo S-2
45-90 p.; bastaard/exoot x kanarie H. J. A.
Bleumink, St. Isidorushoeve met 45-89 p.

MEDEDELINGEN WERKGROEP
LEEFBAARHEID VORDEN

Wie wil de werk-
groep helpen ?
U hebt na onze publikaties wel ongeveer
begrepen wat de werkgroep wil, maar het
zal desalniettemin voor de volledigheid
goed zijn een en ander punt voor punt on-
der elkaar te zetten:

1. Het milieu en dus de leefbaarheid voor
de inwoners van ons dorp verbeteren:
A. door het zware doorgaande verkeer,
dat in Vorden geen boodschap heeft en bij-
gevolg van geen enkel economisch nut is,
om Vorden heen te leiden. Dit moet op een
voor allen verantwoorde wijze gebeuren.
Het zal niet eenvoudig zijn omdat het hier
om een Rijksweg gaat. Er moet een plan
komen om desalniettemin dit dag-en-nacht
maar doorloeidende verkeer om Vorden
heen te krijgen; misschien moet de omlei-
ding of een deel ervan voorzien worden
van een geluidsafleidende, beplante wal, zo-
als in Zutphen, we weten het nog niet. Het
plan zal niet alleen voor zoveel mogelijk
betrokkenen aanvaardheid moeten zijn,
maar ook financieel haalbaar. Het gemeen-
tebestuur wil zich inspannen om één en an-
der op zo kort mogelijke termijn te ver-
wezenlijken.
B. het voorkomen dat onnodig bomen wor-
den gekapt. Vooral 65-plussers moeten be-
schermd worden. Tegen de onbedachtzaam-
heid van hen die klakkeloos omzagen wat
in sommige gevallen honderd jaar heeft
nodig gehad om uit te groeien tot een
prachtige boom én een enorme luchtverver-
ser, gratis, voor iedereen! - Ook tegen het
vandalisme van jeugdigen zoals dat in de
Insulindelaan heeft plaatsgevonden, waar
jonge bomen door het afsnijden van de bast
rondom tot afsterven zfln gedoemd. Wie zo-
iets konstateert akn zich als getuige tot de
burgemeester, Hoofd van de politie, wen-
den!
C. ook de aanplant van bomen, vooral
daar waar verstening driegt e de dorps-
sfeer verdwijnt, bijvoorbeeld op het kale
stuk vanaf de boomchirurgisch behandelde
zoemreik bfl het grote kruispunt tot aan
de nieuwbouw van de Rabobank.
Ook wil de werkgroep voorkomen dat de
leefbaarheid geweld wordt aangedaan door
het al dan niet onrechtmatig afsluiten van
wandelwegen (Hoetinkpad door Assink zo-
als ik vorige week las); het slopen van his-
torische of voor Vorden karakteristieke
panden.
2. A. het organiseren van evenementen
die de leefbaarheid centraal stellen, ook en
vooral bij de jeugd, om wier leefbare - of
niét-leefbare - toekomst het gaat! Zo zal de
werkgroep de deelneming organiseren in
Vorden door de schooljeugd van een:
nationale boomfeestdag op woensdag 17
maart 1976 op De Busket en op Den Bra-
mel.
Op beide plaatsen, op het verafgelegen stuk
singel achter De Wildenborch en op het ge-
kapte stuk achter Den Bramel, zal de
schooljeugd jonge bomen gaan aanplanten.
Er zullen teken-, opstelwedstrijden en bla-

derencollages aan verbonden zijn, met prij-
zen voor de beste werkstukken. Drukwer-
ken, stickers, linaaltjes en natuurlijk ver-
frissingen voor de jeugdige werkers, zullen
worden uitgereikt. Er zullen in Vorden niet
minder dan 275 leerlingen van de hogere
klassen basisscholen meedoen.
B. de werkgroep is ook bezig met de or-
ganisatie van een dia-avond, plus een ten-
toonstelling waarbij de vele aspecten van
de leefbaarheid en de verbetering van het
milieu (steeds in eerste instantie op zo
harmonieus mogelijke manier met de be-
trokkenen!) naar voren zullen worden ge-
bracht.

WIE WIL DE WERKGROEP
FINANCIEEL, STEUNEN?
De werkgroep bezit niets. Reizen, porti e.d.
worden uit eigen zak betaald. Het organi-
seren van dia-avonden, tentoonstellingen
e.d. kost echter meer geld. Daarom vragen
we (naast de steun die we van de gemeen-
te Vorden krijgen voor de deelneming aan
_de Boomfeestdag en waarvoor we uiter-

>ard zeer erkentelijk zfln), iedereen die met
>ns streven sympathiseert, ons met een

klein geldbedrag te willen steunen. Een mi-
nimum van ƒ5,- per sympathisant (of vrij-
willig meer) is naar onze mening een be-
scheiden verzoek. U kunt ons daarmee hel-
[en onze doeleinden te verwezenlijken. In
iet belang toch van iedere inwoner van

Vorden? Eén keer per jaar hopen we dan
van dit geld rekening en verantwoording te
doen op de Algemene Sympathisanten-ver-
gadering Leefbaarheid Vorden. Help ons!
Onze penningmeesteresse, mevrouw I.
S toep-Jager, heeft een rekening geopend
t.n.v. Rabobank, Werkgroep Leefbaarheid
Vorden, mevrouw I. Stoep-Jager, nummer
36.64.23.606, Zutphenseweg 53, Vorden.
Haar telefoonnummer is 1867.
Vorden, medio november 1975.

(Henri van Dorsten)

Zwemklub denkt
al aan vakantie
Het bestuur van de Vordense zwemclub
denkt al weer aan de vakantie van volgend
jaar maar dan meer in het bijzonder aan
de te houden Pretty Markt. Een markt
waarop naast talloze aktiviteiten een zgn.
rommelmarkt toch wel een zeer belang-
rijke plaats inneemt en waaraan ieder jaar
een groot aantal bezoekers enorm veel ple-
zier beleeft door het simpele feit dat men
er altijd wel iets van zfln gading vindt.
De leden van de zwemclub zijn reeds ge-
ruime tijd bezig met het inzamelen van
allerhande spullen zoals meubels, radio's,
tv-toestellen; fietsen, boeken, noem maar
op. Hebt u soms ergens iets liggen, gooi
het dan niet weg maar bel in Vorden 2523.
U doet er het bestuur van de zwemclub
een groot plezier mee.

Verlichtings- en
bandenkontrole
Aan de dit jaar gehouden gratis verlich-
tingscontrole hebben 186 automobilisten en
l bromfietser deelgenomen. Dit kon ook
thans weer geschieden dank zij de vrijwil-
lige en belangeloze medewerking van de
Vordense garagehouders in het kader van
de Veilig Verkeersaktie „Blij u te zien".
Het is ook nu weer gebleken dat er maar
zeer weinig auto's zfln waarvan de afstel-
ling van de koplampen geheel perfect is.
Daarbij blijken veel „doe-het-zelvers" die
de lampen vervangen, deze er verkeerd in
te plaatsen. Nog te veel autobezitters mis-
sen in hun auto een stel reservelampen. De
kwaliteit van de banden was over het alge-
meen van goed tot zeer goed te noemen.

Aandachtig gehoor
van stands-
organisaties
„Er zfln altijd wel problemen die we niet
de baas kunnen, zodat we dan maar een
schietgebedje moeten doen." Dit zei dins-
dagavond de heer Holzhauer uit Roosen-

daal (dierenarts bij de gezondheidsdienst
voor dieren in Gelderland en dan speciaal
rundvee) toen hij in Vorden sprak op uit-
nodiging van de plaatselijke afdelingen van
de Geld. Mfl. van Landbouw, CBTB en de
ABTB.
Voor deze bijeenkomst bestond een flinke
belangstelling, hetgeen de heer H. Havekes
in zijn openingswoord tot tevredenheid
stemde. De heer Holzhauer, sprekende over
de opfok van kalveren en jongvee, zei dat
het veilig stellen van vochtvoorziening voor
het pas geboren kalf uitermate belangrijk
is. Uitvoerig ging hij in over de bedreiging
van de verschillende infekties waaraan de
pasgeboren kalveren bloot staan. „Zowel
voor als na de geboorte moeten we probe-
ren besmetting te beperken (goede bedrijf s-
hygiëne is een eerste vereiste)," aldus de
heer Holzhauer.
Wat betreft de bestrijding van zomerwrang,
deze zomer een vaak voorkomend verschijn-
sel, toonde hij zich niet al te optimistisch.
„Mogelijkheden tot bestrijding zijn er wei-
nig. Wil je de dieren goed inspekteren, dan
moet je er bijna op je buik tussendoor."
Sprekende over eventuele infekties die de
moeder-koe kunnen oplopen merkte de heer
Holzhauer op, dat bij de koe de nageboorte
vaak de loper is waar de bacterieën naar
binnen kunnen. Het afspoelen van de koe
zowel voor als na de geboorte van het kalf
achtte spreker zeer belangrijk. „Het is jam-
mer te moeten constateren, maar bij de
ontwikkeling van de ligboxstallen neemt
ook de besmetting van de dieren toe," aldus
de heer Holzhauer, die tenslotte nog inging
op klauwgebreken bij de koeien (veelal ver-
oorzaakt door onregelmatige belasting) als-
mede op infekties die tussen de klauwen
kunnen ontstaan. Na de pauze was er ge-
legenheid tot het stellen van vragen over
de door de heer Holzhauer behandelde on-
derwerpen.

Voetbal
VORDEN OP EIGEN VELD MET 2—3
DOOR SCHALKHAAR „VERSCHALKT"

„Gezien de stand op de ranglijst had ik in
Vorden inderdaad een ploeg verwacht die
tot het uiterste zou gaan. Vandaar de op-
dracht aan de ploeg om behoudend te be-

een snelle achterstand te voor-
nt sommige spelers worden bfl

een achterstand nog weieens onnodig ner-
veus.
Toen we vlak voor de rust met l—O achter
kwamen te staan door dat ene foutje van
onze gilman Haarman heb ik in de rust
tegen lespeters gezegd: blflf gaan en zorg
ervoor het spel te maken. Wel ze hebben
dit in de tweede helft gedaan, vandaar dat
ik zo blfl ben met deze overwinning." Dit
zei na afloop de uitermate verheugde oud-
Go Ahead-speler Koos Knoef, thans trainer
van Schalkhaar.
Het werd deze zondagmiddag in Vorden 'n
zeer aantrekkelijke wedstrijd, waarbij in het
Vorden-doel Ten Have de geblesseerde Mey-
er verving en dit zeer goed deed. Evenals
zijn collega Knoef had ook Charly de Weerd
(trainer Vorden) opdracht gegeven behou-
dend te gaan spelen. Voor de rust ging Vor-
den deze taktiek bijzonder goed af. Een
glansrol was daarbij weggelegd voor Ge-
rard ter Beest, die de Vordense defensie
bekwaam leidde.
Wie mocht denken dat de door „behouden-
de" opdrachten van de beide trainers het
een saaie vertoning zou worden kwam wel
bedrogen uit, want in de eerste helft kwam
niet tot uitdrukking welk team op de bo-
venste plaats (Schalkhaar) prijkt en welk
team als vflfde stond geklasseerd.
Er werd door beide ploegen veelvuldig ge-
schoten. Het begon al in de vierde minuut
toen doelman Ten Have met een uiterste
sprong een hard schot van Tijhaar tot cor-
ner verwerkte. Even later een vliegend
schot van Schintz tegen de onderkant van
de lat. Aan de andere kant lieten Nflenhuis
en Heersink zich evenmin onbetuigd. Ook
hier bleek doelman Haarman in een goede
vorm te steken.
In de 35e minuut had Vorden geluk dat Ten
Have attent reageerde bfl een slordige te-
rugspeelbal van Ter Beest. Vlak voor de
rust ontving Geert Heersink (hfl vierde de-
ze dag zfln 23e verjaardag) pal over de
middellfln de bal van Stokkink. Hfl om-
speelde een drietal Schalkhaar-spelers en
zag tot zfln grote vreugde doelman Haar-
man over de bal heen duikelen: l—0.
Na de thee bleek dat de spelers van Schalk-
haar de woorden van trainer Knoef goed in
de oren hadden geknoopt. Het team bewees
niet ten onrechte op de bovenste plaats te
verkeren want er werd met name in de
eerste twintig minuten uitstekend gespeeld
met lange passes veelal over rechts waar
W. Tijhaar het Stegeman c.s. bijzonder las-
tig maakte.
In de tiende minuut werd het gelflk. Een
keihard schot van spitsspeler Schintz werd
van richting veranderd. Via de onderkant
van de lat vloog de bal buiten bereik van
Ten Have tegen de touwen. Twee minuten
later. Tflhaar speelde zich op rechts uitste-
kend vrij, een voorzet op maat, een fraaie
kopbal van Schintz en Schalkhaar lag in
gewonnen positie: l—2.
De thuisclub, voor de rust zo zelfverzekerd,
begon fouten te maken en gehaast te spe-
len. Een kolfje naar de hand van Schalk-
haar. In de zestiende minuut liet Terhaar
Vordenspeler Ter Beest zfln hielen zien en
schoot hard en laag in: l—3.
Het pleit voor de geelzwarten dat ze ble-
ven „knokken" en bflna had Teerink suc-
ces toen hij een terugspeelbal onderschepte.
Helaas voor hem tikte hfl de bal juist langs
het door Haarman verlaten doel. Vlak voor

tijd werd Teerink tegen de grond gewerkt
binnen het strafschopgebied. De toegeken-
de penalty werd door Heersink benut: 2—3.

IJSELBOYS (Jeugdgevangenis)-
SV RATTI l
Tegen alle verwachtingen in werd dit een
zwarte middag voor SV Ratti. Het werd
verslagen door de IJselboys die de laatste
plaats van de ranglflst bezetten met 2—0.
SV Ratti kon niet uit de voeten komen op
dat spekgladde veld en zo werden vele bal-
len gemist of niet goed onder controle ge-
bracht, zodat de IJselboys een veldover-
wicht namen.
Het eerste doelpunt ontstond door een mis-
verstand tussen doelman Ebbink en de
scheidsrechter. Er mocht een indirecte vrije
schop genomen worden. Doordat de bal door
niemand werd aangeraakt liet Ebbink de
bal maar gaan, maar het doelpunt werd
toegekend.
Er kwam een stijgend speelbeeld bij SV
Ratti maar voor rust werd er niet meer
gescoord.
In de tweede helft had SV Ratti het spel
goed onder controle en zette de IJselboys
in de verdrukking, maar deze wisten zich
hier goed uit te werken, zodat er een ge-
lijkopgaande strijd te zien was. Maar vlak
voor het einde verkeek zich doelman Eb-
bink op een boogbal, zodat de stand op
2— O kwam.
SV Ratti werd steeds meer geïntimiteerd
door het optreden van de IJselboys (grove
uitdrukkingen en schelden). Zo werd de eer-
ste helft van de competitie met een neder-
laag afgesloten, maar de tweede competi-
tiehelft gaat SV Ratti proberen om vanuit
de middenmoot nog enkele plaatsen op te
schuiven. Aan de stemming binnen het elf-
tal zal het niet liggen.

VOETBALUITSLAGEN
EN PROGRAMMA
Voor a.s. zaterdag is er voor de afd. geen
programma.

Uitslagen afd. zaterdag: Uselboys-SV Rat-
ti l 2—0; Avanti 3-SV Ratti 2 0—0; Sp.
Dieren 2-SV Ratti 3 2—1; Wilhelm. SSS 5-
SV Ratti 4 4—1.

Uitslagen afd. zondag: Vorden-Schalkhaar
2—3; Varsseveld 2-Vorden 2 3—2; Warnsv.
Boys 2-Vorden 3 4—2; Ratti 2-Vorden 5
2—3; Vorden 6-De Hoven 5 O—3; Vorden
7-Socii 6 2—4); Sp. Lochem al-Vorden al
0—1; Ratti 2-Vorden 5 2—3; Ratti 3-Oeken
5 2—0; Silvolde-Ratti 5—0; Halle bl-Ratti
bl 4—0; Ratti cl-Oeken cl 0—5.

Programma voor zondag: Vorden 3-Dier.
Boys 3; Vorden 5-Eerb. Boys 6; Vorden 7-
Dier. Boys 6.

Dammen
DISTRICT OOST MET WEINIG TEAMS
In het Jeugdcentrum te Vorden werd za-
terdagmiddag een begin gemaakt met het
kampioenschap van district Oost (aspiran-
ten-vflftaleln). In tegenstelling tot vorig
jaar toen 7 teams hadden ingeschreven,
doen er ditmaal slechts drie teams aan mee
t.w. DVD uit Doetinchem; DCR Ruurlo en
DCV Vorden.
De organisatoren wflten deze geringe deel-
name niet aan de spelers (die willen wel!)
maar aan het feit dat veel verenigingen
kampen met een tekort aan leiders.
De uitslagen waren zaterdag: Vorden-Doe-
tinchem 6—4 en Ruurlo-Doetinchem 3—7.
Zaterdag 29 november wordt het toernooi
voortgezet. Wat betreft het kampioenschap
voor j eugdvflftallen, hieraan nemen slechts
Vorden en Doetinchem deel die elkaar twee-
maal op de clubavonden van beide clubs
zullen ontmoeten. Vrfldag komt Doetinchem
in Vorden op bezoek. Zowel bfl de jeugd als
de aspiranten zal het winnende team wor-
den afgevaardigd naar het kampioenschap
van Gelderland.

Motorsport
WILDRIT GRAAFSCHAPRIJDERS
FLINKE DEELNAME
De wildrit die de Vordense auto- en motor-
club De Graafschaprijders zondagmiddag
organiseerde trok een flink aantal (79)
deelnemers. De heren B. Regelink en B.
Horsting hadden een aantrekkelijke route
uitgezet van zo'n 39 kilometer. Start en fi-
nish waren bfl café Schoenaker, waar voor-
zitter W. Bielderman na afloop de prflzen
(bestaande uit konijnen, fazanten, eenden
etc.) uitreikte.
Auto's en motoren A-klasse: 1. G. Verstege,
Hengelo 62 str.p.; 2. J. Luyton, Hengelo 102
str.p.; 3. W. Maneschijn, Hellendoorn 123
str.p.; 4. A. Vloedgraven, Nflverdal 137
str.p.; 5. M. Veldhuis, Wflhe 157 str.p.
Idem B-klasse: F. Rougoor, Zutphen 183
str.p.; 2. D. Barendsen, Zutphen 210 str.p.;
3. H. W. Kroes, Nflverdal 231 str.p.; 4. G.
H. v. d. Peyl, Den Haag 232 str.p.; 5. H.
Oosterink, Zelhem 271 str.p.
Toerklasse: 1. E. W. Wyers, Doetinchem 74
str.p.; 2. D. Pardfls, Vorden, 131 str.p.; 3.
H. B. J. Horsting, Vorden 157 str.p.; 4. E.
Langeler, Borculo 179 str.p.; 5. J. W. Wey-
ers, Halle 197 str.p. Poedelprijs J. Wester-
huis (A-rijder) uit Harfsen 487 str.p. Wan-
neer men bfl een oriënteringsrit 'n verkeer-
de weg inslaat dan kan men zich „verbij-
ten". Om de prjn te verzachten boden de
organisatoren de deelnemers onderweg
snoep en tamme kastanjes aan. Een geste
die zeer op prijs werd gesteld.

Paardesport
SUCCES VOOR LR DE GRAAFSCHAP
Op de gehouden managewedstrijd te Bath-
men werd de combinatie Peter Hollander
met Meteoor 3e. De gehele Vordense equipe
t.w. Peter Hollander, Annie Lebbink, Gerrit
Zeeburg, Gerrit Wunderink en Wim Groot
Nuelend eindigde tevens als 3e op de sa-
mengestelde wedstrijden.



Smidsstraat 2

UPERMA R K
Vorden

Telefoon 2308

Vlees van jonge dieren
vakkundig afgesneden en de beste voorlichting

KEURSIAGER
// goei e slager

Donderdag:

VrUdag:

dikke
500 gram

Echte Vordense
500 gram

298
298

Zaterdag: Stoofrollade heerlijke
500 gram 498

De^gehele

Hamburgers
500 gram

3 stuks

grof of fijn
speciale pr. 100 gr.

FIJNE VLEESWAREN
JANSEN'S WORSTMAKERIJ betekent
HOOGSTE KWALITEIT!
Onze BOERENLEVERWORST al geproefd !

BOTERHAMWORST
150 gram, uit eigen keuken

BLOEDWORST
250 gram, uit eigen keuken

GEBR. VARKENSROLLADE
100 gram, van eigen grill

Maandag: GEKOOKTE HAM
150 gram

Dinsdag: BAKBLOEDWORST
4 plakken
met echt grof roggemeel, uit eigen keuken

heerlijke Vordense

Maandag:
3 gepaneerde

Hierbij 500 gram geschrapte wortelen 49

zonder zwoerd
500 gram

Hierbij 500 gram panklare andijvie 49

speklapjes 239

UIT ONZE BROODBOETIEK
DAGELIJKS OVENVERS BROOD VAN WARME BAKKER HARTMAN!

VAN ONZE BANKETBAKKER
Slagroomstam van 365 voor 318

Dik speculaas 2 stukken
van 205 voor

GROENTE EN FRUIT
De gehele week:

Soepgroente

Kroppen sla

bakje diepvries
ca. 150 gram

2 grote
nu slechts

zoet-sappige
ca. 2 kg, nu slechts 298

Goudĵ inetten

Bikkelharde uien

Dinsdag: ROCJe

voor de hand
kilo

\y2 kilo

gesneden
500 gram

gesneden
500 gram

geschrapt
500 gram

PRACHT nu slechts 279

Zendijk
425 gram van 243 voor

SISI LIMONADE
1/1 liter van 118 voor

VIVO MARGARINE
kuipje 500 gram van 121 voor

ORYZA SNELKOOKRIJST
400 gram van 110 voor

FRISO BLOEM wit
1/1 kg van 140 voor

Potaarde
grote zak
nu slechts

DUYVIS SLAOLIE
625 cc van 305 voor

PEDRO DE RA VELA SHERRY
van 495 voor

DELFT SINT OP PAARD
taaipop nu slechts

LIGA KINDERVOEDING
van 76 voor

NUTRIX geel
van 118 voor

DIEPVRIES
Soepgroente
Bon-Serva
van 69 voor

Saté
Bon-Serva
3 stokjes van varkensfrikando
van 210 voor

Haantje
Friki
1100 gram van 489 voor

Spruiten
Bon-Serva
geen 220 - geen 189
ONZE PRIJS

Zoute pinda's
Duyvis
375 gram van 271 voor

HERO APPELMOES
1/1 liter 174, onze prijs

VIVO VIVAAT AFWAS
citroen, 1000 gram van 85 voor

Vivo mini-panty
diverse maten
norm. prijs 154, ONZE PRIJS

SCOTT TISSUE
a 4 rol van 322 voor

BRUS DOPERWTEN fijn
1/1 liter nu slechts

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 22 nov.

Gevulde speculaas KASSA-KOOPJE
NU SLECHTS
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