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Ingezonden
(buiten verantwoording van de redaktie)

OPRICHTING TEN NISVERENIGING

Tennisvrienden(innen),

Zeer terecht was de opmerking van de heer Geer-
ken op de gemeenteraadsvergadering van 17 decem-
ber jl., over de grote belangstelling die bij de inwo-
ners van Vorden bestaat voor de tennissport (zie
Contact d.d. 19—12—74). „Wij zouden dan ook gaar-
ne zien dat er in onze gemeente tennisbanen worden
aangelegd", aldus de heer Geerken, hetgeen tijdens
de algemene beschouwingen door Mr R. A. v.d.
Wall Bake, nog eens duidelijk werd onderschreven.
Diverse enthousiaste liefhebbers van deze prachtige
sport zijn inmiddels al 10 jaar bezig om een tennis-
gelegenbeid in ons dorp te verwezenlijken. Tot nu
toe echter zonder resultaat, zodat men steeds ver-
plicht was en nog is, dit sportgenoegen in de omlig-
gende dorpen te zoeken. Gezien de ontwikkeling
van de laatste jaren in de bevolkingsstruktuur in
Vorden en het feit dat de tennissport zich zowel lan-
delijk als plaatselijk heeft mogen verheugen in een
zeer sterk groeiende populariteit, lijkt het ons be-
paald geen luxe, indien binnen afzienbare tijd ons
dorp zijn eigen tennisbanen zal hebben.
U begrijpt, beste tennisvrienden, om e.e.a. te ver-
wezenlijken moeten we eerst komen tot oprichting
van -een tennisvereniging. Pas dan kan er gesproken
worden met het kollege van B&W en eventueel de
Sportraad, van wie wij dan ook volledige medewer-
king hopen te verkrijgen.
Tennist u reeds of wilt u gaan tennissen, dan vragen
wij in de eerste plaats uw medewerking. Want al-
leen gezamenlijk kunnen wij ons beoogde doel, de
aanleg van tennisbanen in ons dorp, bereiken. Wilt
u binnen een redelijke termijn in uw eigen woon-
plaats tennissen, geeft u zich dan zo spoedig moge-
lijk op als lid van de tennisvereniging in oprichting
bij de onderstaande adressen. Dit kan zowel mon-
deling als telefonisch.
Wij hopen u dan binnen enkele weken d.m.v. een

nadere mededeling in Contact, uit te nodigen tot
bijwoning van de oprichtingsvergadering, alwaar
wij u mogelijk verdere bijzonderheden kunnen toe-
lichten. Voor verdere inlichingen zie onderstaande
advertentie.

(Advertentie)

Inschrijfgeld per persoon is ƒ 5,—. Voor ieder vol-
gend gezinslid wordt dit ƒ 2,50. Jeugdleden (t/m 18
jaar) ook ƒ 2,50. Dit bedrag kunt u storten bij de
Nutsspaarbank hier ter plaatse t.n.v. Tennisvereni-
ging Vorden i.o. op rek.nr. 92.31.47.330. Postgironr.
van de Nutsspaarbank is 949214.

Aanmeldingsadressen:
A. R. Sikkens, Mispelkampdijk 48, telefoon 1926
G. J. te Brake, Het Jebbink 39, telefoon 1863
C. Roodnat, Het Jebbink 27, telefoon 1747
E. Huizinga, Horsterkamp 15, telefoon 1463
Sigarenmagazijn Eijerkamp, Zutphenseweg 16, tele-
foon 1386

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

SPEELGOEDAKTIE
VOOR KINDEREN IN SURINAME

De Hervormde Jeugdwerkgroep houdt in nauwe
samenwerking met de dames van de wekelijkse kin-
deroppas (elke zondagmorgen in De Voorde, Kerk-
straat 15, zodat de ouders samen naardekerkdienst
kunnen gaan) een speelgoedaktie voor kinderen in
Suriname. Speelgoed kan op zondagmorgen afgege-
ven worden onder de kerktoren (daar staat een
grote doos) en ook aan de dames van de kinder-

crèche. Het Hervormd kerkblad van januari ver-
meldt dat men ook een berichtje geven kan aan le-
den van de Jeugdwerkgroep en . . . . uw speelgoed
wordt graag opgehaald. Zo krijgt ons te-veel-aan-
speelgoed een goede bestemming. Doet u mee! Dan
speelt u goed!

DE KINDERCANTORIJ

De Kindercantorij zingt en repeteert voortaan op de
dinsdagmiddag onmiddellijk na schooltijd. En wel
in De Voorde achter de Hervormde dorpskerk. De
cantor-organist van de Hervormde kerk, de heer
Gijs van Schoonhoven, leidt deze Kindercantorij.
Kinderen vanaf ongeveer acht jaar zijn er hartelijk
welkom. We maken de ouders in onze gemeente er
graag nogmaals opmerkzaam op.

HOREN IS DOEN

A.s. zondagmorgen 26 januari wordt in de Herv.
kerk en in de zondagsschoolgroepen, die in de open-
bare lagere school (Kerkstraat) bijeen zijn, over het-
zelfde onderwerp gesproken: namelijk over de vijf
broden en twee visjes, die genoeg blijken te zijn om
vijfduizend mensen te voeden (Johannes 6 : ï—15).
De kinderen zullen het evangelieverhaal niet alleen
horen, maar ook doen. Dat wil zeggen: ze zullen
dit verhaal op hun manier uitbeelden. Ze zullen in
de kerkdienst komen om het resultaat van hun werk
aan de ouderen te laten zien. Zó vieren de ouderen
én de kinderen het einde van de zondagsdienst ge-
zamenlijk. De kinderen worden op de normale tijd
in de openbare school verwacht.

Z . L . V E R W I T E o e L s TA AH.

KOERSELMAN CASSETTES

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- tot en met
vrijdagochtend van 8-12.30 uur en vrijdagmiddag
van 13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr M. Vunderink: vrijdag-
ochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmid-
dag van 16.00-17.00 uur.
Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donder-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur.

Deze week komen 2 onderwerpen ter sprake nl.:
a. de gemeenteraadsvergadering d.d. 28 januari

a. s., en
b. de (nieuwe) onroerengoedbelasting per

Ad A.
Op dinsdag 28 januari a.s. vergadert de gemeen-
teraad in het gemeentehuis, 's-avonds half acht.
Zoals gebruikelijk, geven wij vooraf een overzicht
van de belangrijkste agendapunten:

1. Eigendomsovername stroken grond langs de
Zutphenseweg in verband met trottoiraanleg

Ten behoeve van trottoiraanleg langs de Zut-
phenseweg — het betreft hier het noordelijke ge-
deelte tussen De Steege en de Mispelkampdijk —
heeft de gemeene meerdere stroken grond nodig;
de betrokken eigenaren(-essen) zijn bereid de
grond gratis aan de gemeente over te dragen.
Aan de raad wordt nu voorgesteld om te beslui-
ten de grond in eigendom te aanvaarden.

2. Verkoop bouwterrein in plan Brinkerhof
1973, nr. l

a. Voor de bouw van 11 premiewoningen ver-
zoeken 11 Vordense ingezetenen, om hen in
plan Brinkerhof 1973, nr. l, enige bouwka-
vels te verkopen.

b. Bouwbedrijf Hakvoort te Silvolde verzoekt,
om haar enige bouwkavels te verkopen voor
de bouw van 5 premiewoningen + garages.
Deze woningen zullen door tussenkomst van
de woningbouwvereniging „Thuis Best" aan
huurders van woningwetwoningen te koop
worden aangeboden.
Aan de raad wordt voorgesteld om tot ver-
koop van onderhavige bouwterreinen te be-
sluiten.

3. Verder zullen nog de navolgende onderwer-
pen ter tafel komen:

— Vaststelling getal wekelijkse lesuren vakon-
derwijs voor 1975;

— Voorschot vergoeding vakonderwijs 1975, ten
behoeve van de Ver. voor Chriselijk Natio-
naal Schoolonderwijs op Het Hoge;

— Vaststelling bedrag per leerling voor 1975,'
overeenkomstig art. 55bis L.O.-wet 1920;

• Beschikbaarstelling extra krediet voor aan-
schaf spel- en ontwikkelingsmateriaal ten be-
hoeve van de openbare kleuterschool;

— Voorlopige vaststelling rekening 1973 gemeen-
telijk grondbedrijf;

— Wijziging uitkering- en pensioenverordening
wethouders;
Bouwrijp maken plan Brinkerhof (aanleg ge-
deelte noodstraten);

— Terugname transportriool naar waterzuive-
ringsinstallatie;

— Beschikbaarstelling van een krediet voor de
bouw van een R. K. kleuter- en basisschool;

— Aankoop stukje grond van de heer G. J. Wul-
link, Het Hoge 84.

Ad B.
Onderstaand treft u aan een uiteenzetting over
de per 1—1—1976 in te voeren onroerendgoedbe-
lasting, die in de plaats komt voor diverse op te
heffen bestaande belastingen:

De toekomstige belastingheffing van de gemeen-
te Vorden
Vanaf 1976 gaat de gemeente Vorden op een an-
dere wijze dan voorheen belasting heffen.
De gemeenteraad heeft namelijk in november
van het vorig jaar een verordening vastgesteld
tot heffing van de zogenaamde onroerendgoed-
belasting.
Deze belasting (die wij willen afkorten met OGB)
wordt geheven van all-e personen, verenigingen,
stichtingen, vennootschappen, kortom van allen,
die binnen deze gemeente een gebouwd onroe-
rend goed bezitten en/of gebruiken.
Hieruit kunt u dus de konklusie trekken, dat ve-
len in Vorden (en daarbuiten) met deze nieuwe
belasting te maken krijgen.
Mogelijk hebt u in de verslagen van de raads-
vergadering hierover al iets gelezen, maar wij ra-
den u in uw eigen belang aan onze hiernavolgen-
de uiteenzetting over de nieuwe belastingheffing
met aandacht te lezen.
Allereerst willen wij u geruststellen: het is geen
nieuwe belastingheffing boven de bestaande be-
lastingen die (nog tot 1976) geheven worden.
Het is namelijk zo, dat zodra de OGB wordt ge-
heven u geen aanslag meer krijgt voor de ge-
meentelijke wegbelasting en rioolaanlegbelasting,
maar ook niet meer de aanslag van de rijksbelas-
tingdienst voor de grondbelasting en de persone-
le belasting.
Alles wordt voortaan in één (gemeentelijke) aan-
slag ge-ind, wat dus een aanmerkelijke vereen-
voudiging betekent. (Om geen misverstand te ge-
ven: de hondenbelasting en reinigingsrechten
blijven wel bestaan en worden afzonderlijk gehe-
ven!)
De gemeenteraad moest in de verordening een ta-
rief vaststellen voor de berekening van de nieuwe
OGB. Daartoe had de raad twee gegevens nodig,
namelijk:

1. de totale grondslag;
2. het totaal van de te verwachten opbrengst.

D€ raad heeft besloten de OGB te heffen van de
grondslag: waarde in het ekonomisch verkeer, dat
is zo ongeveer het bedrag, dat naar verwachting
een koper zou willen geven voor het gebouwde
onroerend goed(een woning, boerderij,winkel-
pand, fabriekskompl-eks e.d.) indien dit leeg-
staande, direkt in bezit zou kunnen worden ge-
nomen. En de raad heeft ook besloten niet meer
te heffen dan het totaal van de vervallende ge-
meentelijke weg- en rioolaanlegbelasting en de
rijksgrond- en personele belasting (verhoogd met
een bedrag voor invoeringskosten).
Die belastbare gebouwen moeten geschat worden
en het totaal van al die geschatte waarden teza-
men vormen de basisgrondslag voor de bereke-
ning van het tarief. De gebouwen zijn nog niet
geschat; daarom werd voorlopig volstaan met een
globale raming, afgeleid van kadastergegevens.
Met behulp van een schatting van de te verwach-
ten opbrengst kon een voorlopig tarief worden
vastgesteld, dat voor elke volle ƒ 3.000,— van de
waarde van het gebouw, bedraagt: voor de eige-
naren ƒ 3,33 en voor de gebruiker (huurder,
pachter) ƒ 2,66.
Bent u eigenaar van de woning, die u zelf be-
woont, dan betaalt u dus ƒ 5,99 voor elke drie-
duizend grilden.
Als de taxaties van de waarde achter de rug zijn,
gaat de rand opnieuw bekijken hoe hoog de be-
lastingopbrengst, rekening houdend met het
voorlopig vastgestelde tarief, gaat worden; en
het kollege zal zich er dan opnieuw over beraden
of het tarief vóór l januari 1976 nog herzien
moet worden.

Hiervoor is het woord „taxatie" gevallen. Het
gemeentebestuur heeft de/e taxatie opgedragen
aan het buro Houdringe b.v. te De Bilt; een bu-
ro, dat zich ook in andere gemeenten reeds met
dergelijke werkzaamheden voor de onroerend-
goedbelasting heeft belast. Dit buro waarborgt
een deskundige en onpartijdige taxatie. Natuur-
lijk heeft de gemeente Vorden veel gegevens over
de gebouwen in deze gemeente (uit het kadaster
of van bouwtekeningen) maar het kan voorko-
men, dat men toch nog iets meer moet weten bv.
over het inwendige van de woning, winkels, be-
drijfspanden e.d. De taxateurs van genoemd bu-
ro zullen binnenkort bij u aanbellen om hun
werkzaamheden op uw erf en in een gebouw te
kunnen verrichten. Het is in de eerste plaats in
uw eigen belang, dat de taxatie zo zuiver moge-
lijk wordt verricht. Daartoe roepen wij uw me-
dewerking in. De taxateurs zullen zich legitime-
ren desgewenst op vertoon van een legitimatie-
bewijs, verstrekt door het gemeentebestuur, voor-
zien van pasfoto, gemeentestempel en handteke-
ningen van de burgemeester en sekretaris. Wij
hopen u met het bovenstaande voldoende inlich-
tingen over de werking van de nieuwe OGB te
hebben verstrekt.

Overigens verwijzen wij u naar het rondschrijven
van burgemeester en wethouders, dat één dezer
dagen huis-aan-huis wordt be/orgd. Mocht u des-
ondanks hierover nog meer willen weten, dan
kunt u te allen tijde hiervoor terecht bij de afde-
ling financiën van de gemeentesckretarie.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. Veenendaal, kindernevendienst

KAPEL WILDENBORCH
10 uur ds. J. C. Krajenbrink
Het lied van de week: gezang 47

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. B. Kuhlemeier tevens kinderneven-
dienst en doopbediening
19 uur ds. H. G. Rang van Goor

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

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

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur:
dokter Sterringa, telefoon 05752-1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30-10-uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts van
9-9.15 uur.

WEEKEND-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon 1487. Spreekuur wijkzusters en
uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur in
het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8-18 uur; zater-
dag tot 16 uur. Op zon- en feestdagen 's avonds en
's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten.

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

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag en
woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuur leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer van de Ge-
ref. kerk Vorden, telefoon 2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van de Geref. kerk
Vorden, telefoon 2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanielaan 15 iedere dag bereikbaar van 9-
17 uur, telefoon 05753-2345.

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

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdag van 18.45 tot 19.45
uur in het Groene Kruisgebouw.

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

maandagmiddag geopend van 14.00—17.30 uur
Volwassenen Jongeren Jeugd t. 15 j.

dinsdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14-14.30 uur
woensdag : 14-17.30 uur 14-17.30 uur
donderdag : 10-13.00 uur
vrijdag : 14-17.30 uur 18.30-21 uur 14-17.30 UUT
Nu ook verkoop van oude tijdschriften

Vordense hengst
kampioen in Doetinchem
De hengst Michael van A. H. Flamma uit Delden
te Vorden is kampioen bij de Haflingers geworden
op de in Doetinchem georganiseerde keuring van
het Nederlandse Trekpaard. Voor deze keuringen,
die in de Doetinchemse Markthal werden gehou-
den bestond veel publieke belangstelling.
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SUPER-SLAGERIJ
HAMBURGERS '.T'
PAPRIKASCHIJVEN '£?
DfllfCMDCCRI voor een heerlijke erwten-
DUVtllUttll soep 500 gram

VARKENSPOOTJES %?.
FIJNE VERSE WORST r9"."
RUNDERROLLADE IS*±"n

een heel kilo
voor slechts

OSSESTAART r,9"":

FIJNE VLEESWAREN
JACHTWORST JÏÏ.T.

LEVERKAAS ïïr:

TONGEWORST

BOERENMETWORST :*9T.

GEKOOKTE GELDERSE „?9™

198
198
228
98

298
478
895
198

69

69

119

119

99

ZONNETUIN
MALSE SLA
WITLOF
HANDAPPELEN
SINAASAPPELEN
HOTSPOT

2 kroppen
voor

500 gram
voor ....

\y2 kilo
voor ..

plm. 2 kilo
voor

PANKLAAR
500 gram .

DIEPVRIES-ARTIKELEN
SPINAZIE
PATATES FRITES
HAANTJES
SPERCIEBOONTJES
DOPERWTEN

450 gram
voor ....

heel kilo
voor ...

plm. 950 gram
voor

900 gram
voor ....

900 gram
voor ....

79
169
339
265
255

Alles zolang de voorraad strekt

Appelmoes Rookworst

DAGVERS VOORDEEL
MAANDAG

AARDAPPELEN
FIJNE VERSE WORST
DINSDAG

UIEN
KLAPSTUK
WOENSDAG

RODE KOOL
VLEESGEHAKT

5 kilo
voor

500 gram
voor ....

2 kilo
voor

500 gram
voor ....

PANKLAAR
500 gram .,

500 gram
voor ....

149
298

98
398

29
228

A&O GRAAG TO
VUL NU VOORDELIG UW DIEPVRIES !

KERRYSCHIJVEN

GEHAKT

KLAPSTOK

RIBSTUK

SCHENKEL

5 stuks

een heel kilo
pakket voor slechts

m. kl. beentje, kilo 2750
kilo

kilo

WASVOORDEEL
DOBBELMAN

ARIEL

DUBRO

KNIJP AFWAS

BLAUW
zak van 640 voor

DRAAGKARTON
voor

MET CITRON
van 87 voor

liter
voor

545

675

59

79



Spliterwten Juliënnesoep
HONIG

2 pakken van 190 voor

VOORDEEL SLIJTERIJ
JONGE GENEVER

BESSENGENEVER

BLACK PRINCE

BRAU BIER

AMONTILLADO

STOCK VERMOUTH

LEGNER of GANZEBOOM
liter

GANZEBOOM
liter

SELECT SCOTCH WHISKY
nu per fles

door a 12
euro-flessen .

MEDIUM DRY
nu 3 flessen ,

grote fles
van 595 voor

945

645

985

595

695

450

UW DIENST
UIT ONZE BROODBOETIEK

TARWEBOLLETJES

KRENTENBROOD

CHIPOLATASNIT

ROOMBOTERGAKE

6 stuks
nu van 111 voor

MET SPIJS
450 gram van 164 voor

van 340
voor

van 350
voor ..

98

144

298

298

ZOETWAREN VOORDEEL
2 pakken
van 130 voorTHEEBISCUIT

BANKETBAKKERSKOEKJEROOMBOTER

AN FRANCISCO
nu per zak

VERKADË
per rol van 158 voor

VERKADE
zak van 98 voor ...

LANGENBERG
zak vol van 98 voor

98
139
129
79
79

WEEKVOORDEELTJES

PANTIES
diverse maten, nu voor 98
MAGERE MELK liter 65
RODE KOOL MET APPEL

3/4 pot .... 69
GROF GEBROKEN
heel kilo 129

HALVARINE CROX
500 gram 89

SPERCIEBONEN literblik 98

CONFITURE JAM 1QQ
HERO - ABRIKOZEN van 216 voor . • \J \J

AUGURKEN literpot 179

BAVARIA BIER 3 flesjes 98

MOSELBLUMGHEN KOEL SERVEREN
3 flessen 950

GRAND VIN ROSE TAFELWIJN
per fles .... 225

NASI of BAMI
KOEN VISSER - literblik van 298 voor 249
NUTRIGIA CHOCOMEL literfles

van 163 voor 149
KRIELKIP
van 550 voor 425
HERO OF UNOX
EXTRA GEVULD nu 179

MAKREEL IN OLIE
nu per blik 89

PRACHT AZALEA
NARCISSEN
TULPEN

nu
voor

GROTE BOS
voor

GROTE BOS
voor

225
139
179

i
? < : >

Lv
V
v
V
V| ;

43'< >o '

4< '4 r< ^
< X '
< *
4 M '
<>1 '
<><
i>>

i
l!i

<?•)* >i
v;
v
vs

vi l
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NIEUWSTAD 5
VORDEN

TELEFOON 1232



VIVO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308
Voor gezellig winkelen!

VLEES Eerste kwaliteit
van uw echte slager! KEURSLAGER

n g oei ̂  slager

KUIKENPOOTJES V
5
0
0^a.m.

D Il/Dl nmilfflDOT SOO aramDAKBLÜEDWORST {ÜWc
DIDI ADDCM 500 aramHmLArrnN hKüo
HIPSEPOOT SÏS™.
Donderdag | /ADPflMAnC SCHOUDER

ftflnuUllAUL 500 gram

Vrijdag l/CRQC U/flDCT FIJ^
VCnÖL ff UIlU 1 500 aram>-J v

Woensdag OEU AI/TRIO 500 aram
bhHAKlUAb heel kilo

nnnn niikinifi 500 aramUUUK. KUNDVL, bZflSiï ......

SS?" SPEKLAPPEN ^°9T

275
250 O C1 /V350

... 528 ^^^976
235
275
259

250 OOO398 1
428 mTif\f^...... 796 1

188

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

GEKOOKTE HAM
150 gram

BOTERHAMWORST
150 gram

CERVELAAT
150 gram

GEKOOKTE LEVER
100 gram

PEPERPATE
100 gram

BROOD
GOUDSTER
GOODSTER
STOKBROOD
SNEEOWSTER
HARDE BROODJES

WIT
800 gram

DE ECHTE
400 gram

HEERLIJK
voor

DUITSE
5 stuks

101
98
69

398
98

Dagelijks verse

GROENTE EN
KLEI-AARDAPPELEN
MALSE KASSLA
CITROENEN
SINAASAPPELS
GOLDEN DELICIOUS
GROENE KOOL
WORTELTJES
Maandag en dinsdag:

ANDIJVIE

BINTJES
5 kilo nu

2 kroppen
slechts

4 stuks in net
onze prijs

(Spaanse) in net
nieuwe oogst 2 kg

2 kilo
van 198 voor

GESNEDEN
500 gram

geschrapte 500 gr
van 79 nu

IMPORT
500 gram

Pracht bOS ANJERS Rechtstreeks van de kweker - bij ons 298 «

HALFVOLLE MELK
GESTERILISEERD
1/1 liter van 83 voor 69

KOFFER ALL MET GRATIS WAAR-
DEBON VAN ƒ 1,— nu

TIK-TAK GEMALEN VACUÜM
KOFFIE 250 gram - alleen bij ons ...

695

189

KASSAKOOPJE: KANO'S
6 STUKS
van 126 voor 98

ROZENBOOTTELDRANK
Rocee

O.B MAANDVERBAND
met hechfstrip van 289 nu

BEAULIEU WIJN met gratis glas
nu

238

198

395

OLBA ROOKWORST
<~»ri7o r^Kii^

ZWAN PATE 2 kuipjes

TOILETZEEP
LUX

SMEERKAAS
ERU
van 102 nu

THEEKOEKJES
PAK
nu

VAT DIXAN

109

99

198

89w

59

vani2(

(
i

\

i

i

12'/£«

&EBROKEN RIJST

VIVO HALFV. KOFFI
1/1 liter normaal 189
onze prijs

SHERRY
BOBADILLA

DIMRAI/A A OPINUAKAAd
CALVE
11 1 nol van 213 voor .

ROYCO KIPPESOEP

VIVO BESCHUIT 2 rollen

3roente- en vleesaanbiedingen
zijn geldig

") - nu bij ons

155

EMELK
139

595

175

59
89

tot en met 25 januari

1495
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Restauranthouder
Nico van Goethem stelt:

„Van Vorden geen

Als het allemaal een beetje meezit dan hoopt restau-
ranthouder Nico van Goethem dit voorjaar een bar-
bodega te openen. Daartoe kocht hij één dezer da-
gen de zaak van schoenhandel Smeets (die naar
Limburg vertrekt) aan de Dorpsstraat.
„Ik heb al geruime tijd lopen piekeren dat er wat
moet gebeuren. Wij hebben nl. geen mogelijkheid
om ons bedrijf De Rotonde uit te breiden. Vooral
zomers is er veel te weinig ruimte en moeten we
dikwijls de mensen met veel improvisatie van dienst
zijn." Plotseling deed zich vorige week de kans voor
genoemd pand van de heer Smeets te kopen.
De heer Van Goethem die hoopt dat binnenkort
met cle restauratie kan worden begonnen, wil er een
bar van maken met oud-hollands meubilair. Verder
gaan zijn gedachten uit naar een open haard, terwijl
er een verlaagd dansvloertje in aangebracht zal wor-
den. Ongeveer 75—100 personen kunnen er terecht.
„Wij gokken in feite op wat oudere mensen d.w.z.
in de leeftijdsgroep van 25—40 jaar die doorgaans
nog wel eens een avondje door willen brengen in
rustige en sfeervolle gelegenheid. Ik vind nl. dat er
in Vorden gewoon behoefte bestaat aan een derge-
lijke gelegenheid, want .waar moet „de niet speci-
fiek jonge jeugd" naar toe?" zo vroeg hij zich af. In
zijn achterhoofd heeft cle heer Van Goethem nog
meer plannen. De kruidenierszaak van de heer Par-
dijs is nl. ook zijn eigendom geworden.
De heer Pardijs die over vier jaar 65 wordt, kan tot
dat tijdstip zijn bedrijf voorzetten. „Tegen die tijd
is het niet uitgesloten (we hebben dan de beschik-
king over plm. 1500 vierkante meter inklusief vol-
doende parkeergelegenheid) dat we het gaan zoe-
ken in de vorm van kegelbanen of iets dergelijks.
Voorlopig is dit echter van latere zorg."

HAPJE ETEN

De heer Van Goethem, vroeger werkzaam bij o.a.
een import- en exportfirma waar hij de afdeling ho-
reca opzette, nam in juli 1962 de zaak aan de Kerk-
straat over, waarna hij in 1967 eigenaar van het
pand werd.
Het bleek een gouden greep van het echtpaar om
De Rotonde te gaan runnen, want in het eerste jaar
verdubbelde de omzet. Geleidelijk aan werd de zaak
intern verbouwd en uitgebreeid (automatiekhal,
koelcellen, bar, enz.). Thans biedt de zaak plaats
aan 65 personen, terwijl nog eens 30 personen (in
de zomer) „onderdak" kunnen vinden op het ver-
warmde terras.
Na de verbouwing in 1967 is de heer Van Goethem
zich specifiek gaan toeleggen op het restaurantwe-
zen. Dit heeft in de loop der jaren ertoe geleid dat
plm. 75 procent van de mensen er komen om een
hapje te eten, de rest om een konsumptie te nut-
tigen. „Wij hebben een petit-restaurant d.w.z. een
niet zo'n uitgebreide kaart. Vroeger was het een he-
le belevenis wanneer de mensen uit eten gingen.
Men trok mooie kleren aan en men ging er zeer
„uitgebreid" voor zitten. Tegenwoordig ligt dat al-
lemaal een beetje anders. Voor ouders met kleine
kinderen is het vaak een probleem om ergens uit
eten te gaan. Wij maken hier juist veel werk van.
Ook juist deze kategorie mensen voelt zich bij ons
thuis."

EIGEN PUBLIEK

Doordat het aksent dus op het restaurant werd ge-
legd, ging de „jonge jeugd" zoals de heer Van Goe-
them dat uitdrukt, zijn vertier elders zoeken. „Een
en ander is nl. niet te kombineren met mensen die
hier willen eten", aldus zijn zienswijze. „Het gevolg
is dat ieder horecabedrijf in Vorden zijn eigen pu-
bliek heeft, waardoor er een goede verstandhouding
heerst met kollega's. Konkurrentie is er naar mijn
smaak dan ook niet."
De heer Van Goethem die o.a. zitting heeft in het
bestuur van het VW en de Vordense Winkeliers-
vereniging, pleit ervoor van Vorden geen „tweede
Valkenburg" te maken. De mensen komen hier voor
de rust, dus moeten we het zoeken in het meer folk-
loristisch gebeuren. Dus bv. geen beatfestijnen. Dan
blijven de vakantiegangers wel komen", aldus de
heer Van Goethem, die van mening is dat het ge-
meentebestuur in dit opzicht positief werk doet.

KANTINES OP SPORTPARKEN

Een doorn in het oog van de horeca is ongetwijfeld
het aantal kantines dat op sportparken verrijst. De
heer Van Goethem ziet dit anders. „Het is gewoon
noodzakelijk dat er op een sportpark een kantine is,
hoewel alkohol bij een sportgebeuren niet noodza-
kelijk is. Vanzelfsprekend ook geen feesten in een
kantine. Bij de Vordense verenigingen is dit geluk-
kig in goede handen. Van oneerlijke konkurrentie
is hier dan ook geen sprake."
Tegenover de plannen die er in Vorden bestaan ten
aanzien van een te bouwen dorpscentrum laat de
heer Van Goethem eveneens positieve geluiden ho-
ren. Natuurl i jk geen bruiloften en partijen. Ook
hier geen alkohol, hiervoor is de plaatselijke hore-
ca. „Wel vind ik dat het gemeentebestuur de hore-
ca bij het overleg inzake het dorpscentrum moet
betrekken. Ik denk ook wel dat dit zal gebeuren."

GEEN LAST VAN DE 1-NOVEMBERWET

Wat betreft de „1-novemberwet" blijkt dat De Ro-
tonde geen hinder van deze wet ondervindt. „Frap-
pant is zelfs dat onze totaalomzet is gestegen. De
omzet in bier is wat teruggelopen, daar tegenover
staat een stijging in de omzet frisdranken. Ik heb
de idee dat pa nu eerder tegen zijn vrouw zegt:
„kom moeder, laten we nu eens buitenshuis een
stukje gaan eten."

„Je moet natuurlijk niet afwachten totdat de men-
sen komen. Zelf aktief blijven en iets goeds bieden
tegen een populaire prijs. Daaraan toegevoegd een
goed gastheerschap en goed personeel (onlangs vier-
de chef-kok Borkonje het koperen jubileum) dan
lukt het wel", aldus de heer Van Goethem.

In memoriam
W. G. Dinkelman
Nog vrij onverwacht is dezer dagen overleden de
heer W. G. Dinkelman, wonende aan de Mosselse-
weg. De heer Dinkelman, die 75 jaar werd, was een
zeer aktief persoon, die in een lange reeks van jaren
de hem gegeven gaven in dienst stelde van de ge-
meenschap. Velen kenden hem in Vorden, Laren,
Barchem of Lochem. Hij was onder andere meer
dan 30 jaar gemeenteraadslid van de Christelijk Na-
tionale Kiesvereniging in Laren (Gld.) als kombina-
tie van AR en CHU en nam in 1971 als zodanig af-
scheid.
Hij was altijd een groot voorstander van de samen-
voeging van Laren en Lochem, dat nu werkelijk-
heid is geworden. Een bijzonder grote bekendheid
kreeg hij ook als voorzitter van het paardenverze-
keringsfonds Wildenborch en Omstreken, dat haar
leden telt in liefst negen omliggende gemeenten.
Aanvankelijk als schatter, later als bestuurslid en
tot februari 1974 als voorzitter heeft hij het fonds
onschatbare diensten bewezen. Jarenlang was hij
bestuurslid van de CLV Ons Belang in Linde—Vor-
den en/of kommissaris van de raad van bestuur; bij
de fok- en kontrolevereniging Mossels Belang vier-
de hij onder meer zijn 25-jarig jubileum als pen-
ningmeester. Van de CBTB afdeling Lochem was
hij meer dan 30 jaar penningmeester en nog steeds
voorzitter van de Christelijke Nationale Kiesvereni-
ging afdeling Barchem. In het kerkelijk leven was
hij bestuurslid van de Evangelisatiekommissie der
Ned. Hervormde Kerk in Barchem.
Zijn stoffelijk overschot werd onder grote belang-
stelling ter ruste gelegd, na een gehouden rouw-
dienst op de algemene begraafplaats te Barchem.

J. W. M. Gerritsen (48 jaar)
deed met goed gevolg
doctoraal examen Ned. rechten
toekomstig advocaat?
Opgewekte gezichten in huize Gerritsen. Geen
wonder want de heer des huizes had zojuist be-
richt ontvangen dat hij was geslaagd voor het dok-
toraal examen in de Nederlandse rechten. Toch
wel een opmerkelijk succes voor deze 48 jarige
Vordenaar, want om naast de dagelijkse beslomme-
ringen tijd te vinden voor een studie in de Ned.
rechten getuigd wel van doorzettingsvermogen. De
heer Gerritsen hoopt nu in de loop van dit jaar de
titel Mr. voor zijn naam te kunnen zetten.

„HOBBY" MAAKTE PLAATS VOOR ERNST

Vier jaar geleden begon het in feite met een „gein-
tje". Hij wilde eens „kijken" hoe of het ging op
een universiteit en meldde zich aan in Nijmegen.
Dat aanmelden betekende twee dagen in de week
van Vorden naar Nijmegen rijden om daar te luis-
teren naar wat de heren professoren zoal te ver-
tellen hebben.
De „hobby" maakte al gauw plaats voor bittere
ernst. In die tijd werd de heer Gerritsen gekozen
als wethouder van Vorden. Hij volgde toen Mr. R.
A. van de Wall Bake op. Of de heer Gerritsen ge-
ïnspireerd werd door de „meestertitel" van de heer
v.d. Wall Bake weten we niet, wel werd bekend dat
hij zich vol elan op z'n rechtenstudie wierp.
„Toen ik eenmaal wethouder was geworden was 't
natuurlijk wel moeilijk te combineren, temeer daar
het wethoudersschap met ook 2 a 3 werkdagen per
week kostte". „M'n eigen werkzaamheden thuis er
bij gerekend (de heer Gerritsen had op dat mo-
ment een boekhoudbureau annex makelaarskan-
toor) betekende tenminste 70 werkuren per week".
„Toch heb ik nooit gedacht: ik gooi het bijltje er-
bij neer. Dit is een gevaarlijke neiging", aldus de
heer Gerritsen.

STEUN VAN ZIJN VROUW

Gelukkig voor hem kreeg hij veel steun van zijn
echtgenote. „Mijn vrouw heeft me zoveel mogelijk
werk uit de handen genomen. Was dat niet ge-
beurd dan was ik waarschijnlijk nooit met de stu-
die klaar gekomen. Nu werd ik enorm gestimu-
leerd. En wat te denken van het typewerk dat zij
voor mij verrichtte. Omdat ik twee dagen in de
week naar Nijmegen ging (later werd dat één dag)
sprak ik veel met „dagstudenten". De door mij ge-
maakte aantekeningen (proza noemde de heer G.
het) werden alle door mijn vrouw uitgetypt".
Ook had de heer Gerritsen veel steun van de heer
G. A. E. Gerritsen uit Hengelo Gld (eveneens ge-
meenteraadslid) met wie hij samen naar de univer-
siteit toog en met wie hij buiten de studiedagen
om veel kontakt had. „Ik ben een man van een
team, alleen kun je niet veel beginnen", aldus de
heer Gerritsen die enorm verheugd was datzijn me-
destudent in september slaagde voor het doktoraal
examen.

GELUKKIGE BIJKOMSTIGHEID

Een gelukkige bijkomstigheid voor de heer Gerrit-
sen was de publikatie in november '73 toen be-
kend werd gemaakt dat in de toekomst de funktie
boekhouder-makelaar niet meer gekombineerd
mocht worden (Op l juli j.l. werd deze wet van
kracht). „Omdat mijn studie en het wethouders-
schap verschrikkelijk veel tijd vergde hebben we
gelijk begin vorig jaar besloten genoemde werk-
zaamheden te scheiden. Opgericht werd toen het

Administratiekantoor „Vorden b.v.". „Mijn vrouw
werd chef de bureau en ik kreeg de handen vrij
voor m'n werkzaamheden als makelaar—taxateur,
terwijl ruimte werd geschapen om af te studeren.
Wel vond ik het verstandig me niet meer beschik-
baar te stellen voor de funktie van wethouder".
Wat mijn toekomstplannen zijn? Ik weet het echt
nog niet, misschien advocaat of een juridisch ad-
viesbureau of wie weet raak ik nog in „konnektie"
met iemand, je weet nooit, aldus de heer Gerritsen
die vertelde wel aktief te willen blijven in de
dorpspolitiek. „Zolang de bevolking meent dat het
nodig is".
De glimlach op zijn gezicht verried overigens wel
duidelijk dat hij de toekomst voor zichzelf reeds
zeer duidelijk heeft uitgestippeld en of daar nog
plaats is voor de dorpspolitiek menen we echter te
mogen betwijfelen!

Toneeluitvoering
De toneelvereniging KRATO (Kranenburgs To-
neel), die nu al meer dan vijf jaar bestaat, mag zich
nog altijd in een grote belangstelling verheugen als
er een uitvoering wordt gegeven. Voor de uitvoering
van het drie-bedrijvige blijspel „Een beeld van een
man", dat in zaal Schoenaker voor het voetlicht
werd gebracht, was de animo groot. De aanwezigen
brulden soms van het lachen om de dolkomische si-
tuaties in het stuk, waarbij Napoleon (Theo Heuve-
link) als hoofdrolspeler bijzonder goed voor de dag
kwam.
De twaalf spelers en speelsters kregen een spontaan
applaus, evenals regisseur broeder Canutus ofm. Het
was voor de derde keer dat KRATO dit stuk op-
voerde. Opnieuw heeft men nu een stuk in studie
genomen, een blijspel (in drie bedrijven) getiteld
„Drie is teveel". Het zal na Pasen worden opge-
voerd.

Inbraak
Aan Het Wiemelink zijn van een tiental autoboxen
de sloten met een stuk ijzer ontwricht. De grepen
werden er afgeslagen en gewrikt. De politie ver-
moedt dat het werk van jeugdige personen is.

Overname
station Vorden:
Nu al 5000 kalveren
Op 6 januari opende Coveco een overnameplaats
voor nuchtere kalveren in het gebouw van de coöpe-
ratie De Graafschap aan de Stationsweg in Vorden.
Deze week al werd het 5000e kalf in 1975 daar aan-
gevoerd. Het was afkomstig van' veehouder G. H.
Roekevisch uit Barchem, die uit handen van dis-
triktsleider A. Bruin van Coveco een enveloppe met
inhoud en een enorme mand met Coveco-produkten
ontving. Volgens organisatiemedewerker W. J. Four-
nier rekent Coveco op de kommercialisatie van
nuchtere kalveren tot haar werkterrein. De kalve-
ren worden rechstreeks vanaf het bedrijf van de le-
verancier met speciale kalverritten aangevoerd. Op

grond van de voor de desbetreffende kwaliteits- en
gewichtsgroep vastgestelde kiloprijs wordt de op-
brengst van het kalf berekend.
De kalvermesterij wordt in ons land voornamelijk
als kontraktproduktie uitgeoefend. Vijfentachtig
procent van de uitgegeven kontrakten komt uit han-
den van een tiental veevoederfabrikanten. Coveco
heeft via de overnameplaatsen in Wierden, Assen,
Oldeberkoop (Friesland), Midwoud (Noord-Hol-
land) en Utrecht, vorig jaar 100.000 kalveren door-
geleverd aan de mesters. Men hoopt dit jaar nu voor
de provincie Gelderland het overnamestation in
Vorden er bij is gekomen en binnenkort ook in mid-
den-Limburg een overnamestation wordt geopend,
dit jaar de 125.000 stuks te halen.

Ongeval
De 18-jarige G.W. uit Warnsveld is vrij ernstig ge-
wond geraakt aan hoofd en benen toen hij door nog
onbekende oorzaak met zijn bromfiets ten valkwam
op de Rondweg inVorden. De jongen werd naar het
ziekenhuis overgebracht, evenals zijn duo-passagiere
die echter na behandeling naar huis mocht. W.
moest in het ziekenhuis blijven voor verdere be-
handeling.

Maandagmiddag: bibliotheek van 14-17.30 uur
Maandagavond: repetitie Vordens Mannenkoor
in het Jeugdcentrum.
Maandagavond: knip- en naaikursus van 7—9
uur in het Jeugdcentrum
Maandagavond: repetitie muziekver. Concor-
dia in zaal Smit
Maandagavond: badmintonklub in het Jeugdcen-
trum.
Dinsdagmiddag: oefenen kindercantorij
Dinsdagavond: bridgeklub in hotel Bakker.
Dinsdagavond: training volleybalvereniging Dash
in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand: klachtenavond N W
Donderdagavond: badmintonklub in het gym-
nastieklokaal.
Donderdagavond: training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond: zangrepetitie Vordens Dames-
koor in zaal Smit.
Donderdagavond: zangrepetitie chr. gem. zang-
vereniging Excelsior in het Jeugdcentrum.
Vrijdagmorgen: weekmarkt op het marktplein.
Vrijdagavond: dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond: gevorderden Nutsmelodicaklub.
Vrijdagavond: CJV-klubavond in het Jeudcen-
trum.
Zaterdagmorgen: beginnelingen blokfluit; ge-
vorderden blokfluit; beginnelingen melodica.
Zaterdagmorgen: trimmen bij de picknickplaats
in de Wildenborch.
Zaterdagmiddag: padvinderij bij het troephuis,
verkenners en welpen.

24 jan. Uitvoering muziekver. Sursum Corda
25 jan. Uitvoering muziekver. Sursum Corda
25 jan. Feestavond voetbalvereniging Vorden
25 jan. Kontaktavond Vordens Mannenkoor
25 jan. Feestavond KPO
27 jan. Vergadering PvdA, hotel Bloemendaal
28 jan. Lezing NCVB, zaal EsTces
5 fbr. Verkoopmiddag in Villa Nuova van

welfare-artikelen
6 fbr. Bejaardenkring in het Jeugdcentrum
8 fbr. Grote karnavalsoptocht karnavalsvereni-

ging De Deurdreajers door Vorden
8 fbr. Karnavalsbal voor geh./verl. karnavals-

ver. De Deurdreajers in zaal Schoenaker
9 fbr. Karnavalsoptocht te Kranenburg en kin-

derkarnaval inde grote tent van de karna-
valsvereniging De Deurdreaiers

9 fbr. Showavond karnavalsver. De Deurdrea-
jers m.m.v. De Hooiplukkers in zaal
Schoenaker

10 fbr. Groot karnavalsbal van De Deurdreaiers
in de grote karnavalstent te Kranenburg

11 fbr. Groot karnavalsbal van De Deurdreajers
in de karnavalstent te Kranenburg

11 fbr. Beiaardensoos Kranenburg
14 fbr. Toneeluitvoering TAO Wildenborch
15 fbr. Toneeluitvoering TAO Wildenborch
15 fbr. Jubileum 105-jarig bestaan muziekver.

Concordia. Uitvoering met het Huis-
vrouwenorkest in zaal Smit

18 fbr. Lezing NCVB, /anl Kskes
19 fbr. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
20 fbr. Be]aardenkring in het Jeugdcentrum
22 fbr. Bal voor gehuwden/verloofden in zaal

Langeler te Hengelo (Gld.)
I mrt. Feestavond landelijke rijvereniging en

ponyklub De Graafschap in 't Wapen
van 't Medler

6 mrt. Bejaardenkring in h-et Jeugdcentrum
II mrt. Beiaardensoos Kranenburg
18 mrt. Lezing NCVB, zaal Eskes
20 mrt. Bejaardenkring in het Jeugdcentrum
23 mrt. Onderlinge wedstrijd landelijke rijver-

cniging en ponyklub De Granfschng in
manege De Gompert te Hengelo (Gld.)

26 mrt. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
8 apr. Beiaardensoos Kranenburg

15 apr. Lezing NCVB, zaal Eskes
23 apr. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
20 mei Jaarvergadering NCVB, zaal Eskes
21 mei N-ed. Bond van Plattelandsvrouwen

5 jul i Pretty-markt zwemklub Vorden

De besturen van de verenigingen worden verzocht
hun aktiviteiten aan ons door te geven, dan kun-
nen deze in deze rubriek worden geplaatst.
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WOENSDAG

29 JANUARI A.S

INSTALLATIE BEDRIJF RUURLO- DORPSSTRAAT

Loewe-

KLEUREN-

66 cm beeld
met inruil
van 2.698,— voor

2.398,-

.EVISI

Pelgrim
KOOK-

PLATEN
53 cm breed
passend op elke koelkast
nu

Linde
DIEPVRIES-

KIST
500 liter inhoud
nu

Gaarne stellen wij u in de gelegenheid een kijkje te komen
nemen 's-avonds van 19.00 tot 21.30 uur.

De verkoop start donderdag 30 januari a.s. om 9.00 uur met tal
van aanbiedingen.

Als speciale

opemngs-
attraktie

ontvangt IEDERE koper tot en met 8 februari a.s. op ELK be-
steed bedrag

Tevens maken wij u er op attent dat wij van 23 tot en met 29
januari a.s. zijn gesloten.

HET BESTE VAN HET BESTE

Itho afzuigkappen

KEMA
EUR van 451,— voor

STEREO

platenspeler
met boxen en
versterker
voor

221,-

DRAAGBARE

RADIO
van 103,—
voor

Stofzuigers
HOLLAND

ELEKTRO
sledemodel
nu

Stofzuigers

schoonzuiger

er is
geen
betere

WASAUTO-
MAAT434
nu van 1.698,— voor

1.498,-



hengelc
tel. 05753-1461

DANSEN

LOST FELLOW

Een
vinotheek

VINOTHEEK

SLIJTERIJ

heeft slechts één nadeel,

je kunt er niet aan voorbijgaan!

DORPSSTRAAT 10

VORDEN

Tel. 05752-1391SMIT

opleuering
altijd

op tijd!

BOUWBEDRIJF
A JEIM BRIIXIKE S

ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*
ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

VLAM
ATTENT
Aktte voor Qwd Gu Qtbru*

In een huis met
gasapparaten is voortdurende

goede ventilatie een
noodzaak.

Voor Inlichtingen:

N. V. „GAMOG", Gasmaatschappij Gelderland

Bolwerksweg 35, Zutphen - Afdeling voorlichting: telefoon 05750-10888

Bezoekt ons informatiecentrum! Gaarne na afspraak.

DAMESKAPSALON

vraagt:

eerste kapster
Borculoseweg 2 — Ruurlo

Telefoon 1465

Wij handhaven nog steeds
vakwerk van goede kwali-
teit voor uw

huwelijksreportage

De prijs is afhankelijk van
de tijd die hiervoor nodig
is. Reeds vanaf ƒ 200,-
tnaken wij een kleurenre-
reportage. Bespreek echter
bijtijds om teleurstelling te
voorkomen.

FOTO DOLPHIJN
Vorden

Te koop: Vauxhall Viva
bouwjaar 1972. Eerlijke
auto. Tel. 05755-367

7JWWWWH

Wenst u inlichtingen over

deskundige behandeling van
schurft- en luisbestrijding

bij al uw groot- en kleinvee, varkens,
biggen en mestvee?

Bel dan uw vertrouwd adres:

EERSTE NED. ZUIVERINGSBEDRIJF

„ATOMICA"
Wij behandelen uw vee met uitsluitend toe-
laatbare en betrouwbare middelen, door ge-
heel Nederland.

Hengelo (Gld.) 05753-1507 of 2139
Zutphen 05750-16124

Profiteer deze week nog

van onze uiterst

Vooral in de grote maten

JAPONNEN

LAMMERS
Zutphenseweg 29 — Vorden

COEN POULUS

VLOERT DE TEGELPRIJZEN
Mosa
vloertegels
slijtvast
van 35,50 per m2

voor I5f5<)

Decortegels
Cerabati
van 55,— voor

19r75
Ongelooflijk !

Wand-
tegels

gewolkt 15 x 15

Ie keus
van 29,— per m2

voor
13,95

nergens
goedkoper

Plavuizen
onverglaasd

donkerrood ge-
vlamd

van 51,— per m2

voor
37f50

Hoe is dit mo-
gelijk?

SANITAIR
Wastafels

gekleurd vanaf

39,95

Closetpotten
gekleurd vanaf

47,50

Te gek hè ?

TEGELDISCOUNT ,HET OOSTEN
VERHEULSTRAAT 2, T/O N.S. STATION

DOETINCHEM 08340-24681

OPENINGSTIJDEN: MA. T/M VR.

ZATERDAG
VRIJDAGS KOOPAVOND

9.30-12.00
13.30-17.30
9.30-17.00

Contact

een

graag

gelezen

blad!

SCOUNT CE RUM
Het blijft TE GEK - TE DOL

DE LAATSTE KOOPJES
Gestikte dekens
1-persoons vanaf 29,-

975,-
W enge/wit kast 70 R
300 cm voor i €7 V j"

Massief eiken bankstel
met streepvelours

Eiken eethoek compleet
voor slechts

Restanten gordijnen 5 _
per meter vanaf ................................................... ^^ï

39,-Nylon tapijt
EXTRA AANBIEDING 400 cm breed, per meter

Spoorstraat 46 - Ruurlo Telef. 1361



Voor de vele felicitaties,
bloemen en geschenken
die wij op onze trouwdag
mochten ontvangen,
danken wij u allen
hartelijk.

Ans en Arie Winkel
Vorden, januari 1975
„'t Gazoor"

Hartelijk dank voor uw
felicitaties, bloemen en
geschenken, die wij ont-
vingen op zondag 12 ja-
nuari 1975.

J. L. A. Kost
N. H. Kost-Steenberg

Hertog Karel van Gelre-
weg 24

Voor de vele blijken van
medeleven, tijdens het
plotseling overlijden van
mijn lieve man en zorg-
zame vader, zeg ik familie
buren en kennissen har-
telijk dank.

Wed. G. J. Nijenhuis-
Menkhorst

Gerrit
Gerrie
Wim

Vorden, januari 1975
Hengeloseweg 11

Bij ons vertrek uit Vorden
groeten wij bij dezen allen
van wie we niet persoon-
lijk afscheid hebben ge-
nomen.

Fam. Ter Haar

Biedt zich aan: nette
werkster, 2 morgens per
week. Inlichtingen: fam.
J. Kelder, Larenseweg 7,
Vorden

DAMES OPGELET !
Een bijverdienste is altijd
welkom, vooral in deze
dure tijd. Geen colportage,
eigen tijdindeling. Geen
investering.
Schrijf voor gratis inlich-
tingen naar:
Mevr. Hessing, Dunant-
straat 54, Vriezenveen

Hulp in de tuin gevraagd
3—4 dagen per week bij
herstellingsoord De Deca-
nije. Melden bij L. Vel-
horst, Het Wiemelink 11,
telefoon 1880 Vorden

Te koop: z.g.a.n. mini-
kachel (Pelgrim).
De Haar 16

Ter dekking: 2 rammen
Vlaamse Reus en Lotha-
ringer bij H. Korenblik,
Oude Zutphenseweg l

Meisje, 17 jaar, zoekt
weekendwerk in huishou-
ding of winkel. Brieven
naar: E. Eykelkamp, De
Haar 40, Vorden onder
vermelding „weekend-
werk"

Te koop: Gr. IJ B + be-
ren. D. Lettink, Lieferink-
weg l, Vorden, telefoon
05753-1526

SUPERBENZINE
91,5 cent
KEUNE

Industrieterrein
Vorden

Te koop: nest mooie her-
dershonden, geen luxe
prijs. A. J. Oltvoort, Ka-
pelweg 6, Vorden

Te koop: z.g.o.h. midden-
standswoning b.j. 1965.
Indeling beneden: hal,
toilet met fontein, kelder,
keuken, doorzonkamer
met terrasdeur; Ie verd.:
3 slaapkamers, badkamer
met lavet en douche,
bevloerde zolder, c.v. gas,
schuur en bergruimte.
Tuin op het zuiden.
De Haar 7, Vorden
's-avonds na 7 uur

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1295

Kunstgebitten-reparatie

Drogisterij
TEN KATE

Zutphenseweg 2 . Vorden
Telefoon 2219

Te koop: partij balken
(3,05 x 16 x 5), planken
(155 x 16 x 3) en regels
( 1 5 5 x 6 x 3 ) e n p l m . 30
stuks bouwstaalmatten,
alles 2e hands.
A. Bruins, Boggelaar 7
Warnsveld, tel. 05752-
1919

Heden overleed, zacht en kalm, mevrouw

ANNA JACOBA VAN RIJN-SCHEEN STRA

op de leeftijd van 72 jaar.

W. Nieuwenhuis
Ex. Test.

Vorden, 15 januari 1975
Margrietlaan 6

De crematie heeft inmiddels plaats gevonden
te Dieren.

Na een kortstondige ziekte ging heden nog on-
verwacht van ons heen, onze lieve moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder

PIETERTJE SMIT

weduwe van Jan Lammers

in de ouderdom van 92 jaar.

Santé Christina H. J. P. Lammers
(Spanje): J. Lammers-Herrebout

Brummen: J. J. Pongers-Lammers
W. Pongers

kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Brummen, 18 januari 1975
Troelstralaan 14

De begrafenis heeft plaatsgehad woensdag 22
januari op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Uw vakman-bloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

administratiekantoor
HUIZINGA
horsterkamp 15 - vorden

05752-1463

• verzekeringen

• boekhoudingen

• automatische gegevens verwerking

• belastingzaken

• bedrijfsadviezen

Voor al uw

KARNAVALS
ARTIKELEN

rvvm

maskers, hoeden, pruiken,

schmink, boerenkielen, neu-

zen, snorren, baarden,

stickers, brillen, enz. enz.

Koersolman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat
Telefoon 1364

Vorden

. Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dageiyks komen er by bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
\1 kuut het zelf ook zien

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

Beltrum bij Bruidshuis

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

Comp/èfs en
4vond/aponnen

Gaarne voigens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurlo

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuis in de
omgeving !

wat lijkt u de
fijnste vakantie?

boottocht maken, ~~
Middellandse
Zee-cruise,
Amerika-

reis,
leuk

bungalowtje,
eigen auto,vliegreis,

per trein,luxe autobus, \
u kiest't,

wij verzorgen't...

Rabobank
de bank voor iedereen

WWWWWWWÜWX^^

REKLAME
vrijdag en zaterdag:

SLAGROOMSOESJES
BANKETBAKKERIJ

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

Specialiteit: zwanehalzen

HUISHOUD-
PRODUKTEN

Voor het schoonhouden van ons kantoor zoeken wij een

nette werkster
voor de avonduren (woensdag en vrijdag)

Telefonische inlichtingen:

Nedac B.V.
Nieuwstad 2 - Vorden - Telefoon 1773

ONZE

DUURT TOT EN MET A.S.
ZATERDAG 25 JANUARI

waarin u nog vele koopjes
kunt vinden o.a.:

Herenoverhemden
ass. kleuren nu 15,—

Damespanfys
2 paar voor 2r95

Ochfenddusters lang model
zolang de voorraad strekt 25r—

Damespullovers
met col nu 9,98

Herenpyama's
restanten vanaf 15,—

Schorten, dusters
nu maar .; 7,50

Damessjaals
nu slechts 1r98

Meisjesslips merk Ten Café
ass. maten nu 1,50

Sporfkousen
restant 0,98

Zie etalages

H.LÜTH
Nieuwstad Vorden

Bezoek onze

VERWARMINGSSHOW
alles op het gebied van centrale
verwarming, gas en olie enz.

Speciale aanbiedingen
tijdens de show.

Donderdag van 7 tot 10 uur
's-avonds,
vrijdag van 2 tot 10 uur 's-avonds

in hotel het Witte Paard te
Zelhem.

LOODGIETERSBEDRIJF

„TAKKE"
WILLY WEULEN KRANENBARG

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

/utphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

PROFITEERT NU NOG
TOT EN MET A.S.
ZATERDAG 25 JANUARI

VAN ONZE

Opminuna
KOOPJES IN ALLE
AFDELINGEN

ZIE ETALAGE

loKtiel en mode

schooldermcin
raadhuisstraat tel. 1367 vorden
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Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Geachte redakteur,

In het ingezonden artikel „Vervolg basisstruktuur-
plan openluchtrekreatie" in uw blad van vorige
week, trof ons zeer pijnlijk de volgende merkwaar-
dige passage.
„Wat bv. te denken van een totaal overbodig zijnde
parallelweg naast de bestaande, overwegend zeer
rustige, weg Vorden—Ruurlo?"
Naar westerse begrippen zal deze weg misschien zeer
rustig zijn, vooral wanneer je dit op één der schaar-
se „rustige" uren, komfortabel in een auto gezeten,
gaat vergelijken! Af en toe dan wel eens even de
flinke -ergernis van zo'n trage melkwagenkombina-
tie, of een trekker met landbouwproducten of mest
die dan wel bij het landschap horen, maar toch ake-
lige „rij-in-de-wegs" zijn!
Vordense inboorlingen, die als fietser of bromfiet-
ser — en dat zijn er nog zoveel — elke dag voor hun
dagelijks brood en dan ook nog vaak bij nacht en
ontij van dezelfde weg gebruik moeten maken, we-
ten dat zij van de hun, zeer beperkt, ter beschikking
gestelde strook een uiterst behoedzaam gebruik die-
nen te maken. Zware vrachtwagens' al of niet met
aanhangers, scheren angstwekkend dicht langs hen
heen en ook het overige snelverkeer zorgt er ver-
der in hun haast wel voor dat zij regelmatig de
stuipen op het lijf gejaagd krijgen!
Welke ouders hebben geen voortdurende angst als
hun kinderen zich over deze vermeend „rustige"
weg, zonder officieel fietspad, naar school, naar het
sportterrein, het zwembad of waarheen dan ook
moeten begeven? Wie op dit smalle strookje zgn.
fietspad een ander wil inhalen is verplicht dit via
de rijbaan voor het snelverkeer te doen en verricht
daarmee een levensgevaarlijke handeling. Hoeveel
rampzalige ongelukken hebben er op deze weg al
niet plaatsgevonden en hoevelen zullen er helaas
nog moeten volgen, opdat het eindelijk eens door-
dringt wat een onmogelijke weg het in werkelijk-
heid is in deze tijd. Is het een wonder dat deze weg
door velen gemedenwordt en er veel gebruik ge-
maakt wordt van een omweg achterlangs om te gaan
en te komen?
In het verleden is er vaak gesproken over en aange-
drongen op de bittere noodzaak van vrijliggende
fietspaden langs deze Ruurloseeweg, zoals we die
thans kennen langs de Zutphenseweg, de Hengelo-
seweg en de Rondweg. Helaas we wachten er nog
steeds op. En dan zo'n parallelweg een overbodige
luxe te noemen? Kom nou! 't Is eerder een uiterst
dringende noodzaak. Voor ons nog li-ever vandaag
dan morgen! Laten we de dingen zien zoals ze zijn
en minder schermen met rekreatie, milieubewust-
zijn en wat er nog meer aan moderne bewoordingen
in die zin gevonden kan worden, om urgente zaken,
die een kwestie van veiligheid, van leven of dood
betekenen, te bagatelliseren of als, nota bene, totaal
overbodig te beschouwen!

Veilig Verkeer Nederland afdeling Vorden:
Joh. J. van Dijk, sekretaris

Gesnuffeld
(i)

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Veel goede voor-
nemens zijn genomen en velen hebben hun oude
agenda verwisseld voor een nieuw eksemplaar. Ook
prijken in onze huizen de nieuwe kalenders, iets
waar veel mensen niet buiten kunnen.

Vreemd ding zo'n kalender: een blad papier met
wat .woorden en vreselijk veel cijfers waarmee ons
hele dagelijkse leven nauw is verbonden. Als we het
woordenboek van Van Dale opslaan bij het woord
„kalender" wordt ons de volgende beschrijving ge-
geven: „Lijst of tabel(len) die de verdeling van een
jaar in zijn dagen (weken) en maanden aangeeft, al
of niet met bijvoeging van astronomische (= sterre-
kundige) bijzonderheden, feestdagen enz.". U ziet
het, een hele mond vol.

Het woord „kalender" komt, zoals vele uit onze
woordenschat, van oorsprong uit het Latijn, in dit
geval uit het woord „calendarium". Een calenda-
rium was in de Romeinse tijd een lijst van schulde-
naars, een vorderingenboek. Op de eerste dag van
de maand (Latijns: calendae) werd namelijk de ren-
te verrekend.

Onze kalender is gebaseerd op het „zonnejaar",
365,2422 dagen, de tijd die de zon nodig heeft om
van lentepunt tot lentepunt te komen. Deze zonne-
jaarkalender hebben we te danken aan de Romein-
se keizer Julius Caesar (100—44 voor Christus).

Voordien kende men, zoals in de Babylonische, de
Chinese en de Joodse kuituur, alleen het „maan-
jaar", gebaseerd op de tijd die de maan nodig heeft
om een omloop om de aarde te maken (27,32 da-
gen). Caesar li-et een jaar ontwerpen met 365 dagen,
met om de 4 jaar een schrikkeljaar waarin men l
dag toevoegde. Toch leverde deze kalender onjuist-
heden op en Paus Gregorius XIII (niet dezelfde van
de Gregoriaanse muziek, die veel eerder leefde)
voerde een nieuwe kalender in (1582). In het ver-
volg zouden de volle eeuwjaren, eigenlijk schrik-
keljaren omdat ze door 4 deelbaar zijn, geen schrik-
keljaar meer zijn, behalve als men ze door 400 kon
delen. Dus 1900 werd géén en 2000 wordt wél een
schrikkeljaar. Om de in de voorafgaande tijd opge
lopen „schade" weer goed te maken, bepaalde Gre-
gorius. dat de 4e oktober van 1582 onmiddellijk ge-
volgd zou worden door de 15e oktober van datzelfde
jaar. Met al deze regelingen bracht hij de onjuist-
heid van de duur van een jaar terug op 0,0003 dag,
zodat we voorlopig vooruit kunnen voordat we
weer een korrektie toe moeten passen.

Vergadering Vordens Belang
Vordens Belang begon het jaar 1975 met een ver-
gadering, waarin de doelstellingen van deze stich-
ting getoetst werden aan de feitelijke resultaten bin-
nen onze gemeente.

Zeventien procent van de Vordense bevolking gaf
bij de gemeenteraadsverkiezingen 1974 haar stem
aan Vordens Belang, zodat een belangrijk deel van
de bevolking heeft doen blijken kritisch te staan
tegenover het gemeentelijk beleid van de oude par-
tijen, zo stelde voorzitter Jac. H. de Jong in zijn
openingswoord.

Raadslid Gerritsen bracht naar voren, dat het aan-
dringen van Vordens Belang op meer financiële re-
servering voor het dorpshuis in de gemeenteraads-
vergadering door de meerderheid van de raad niet
voldoende wordt gesteund. Dit nota bene terwijl die
partijen in hun verkiezingsprogramma het dorps-
huis als prioriteit hadden gesteld.

De vergadering besloot om als eerste prioriteit voor
1975 een dorpshuis in Vorden centraal te stellen.
In de vergadering werd een resolutie aangenomen,
waarbij werd besloten de gemeenteraadsfraktie van
Vordens Belang te adviseren uitsluitend in te stem-
men met reserveringen van gelden voor de verbou-
wing van het kasteel, indien minimaal ook eenzelf-
de bedrag zal worden gereserveerd voor het dorps-
huis. De burgers van Vorden zijn kultureel dakloos.
Een ontmoetingscentrum voor toneel, muziek, zang
sport enz. is geen overbodige luxe. Vorden is in dit
opzicht achter gebleven. Daar moet daadwerkelijk
iets aan gedaan worden. Niet op lange termijn,
maar direkt. Aldus de tekst van de aangenomen re-
solutie.

De vergadering hield zich vervolgens bezig met de
algemene werkzaamheden van de raadsfraktie van
Vordens Belang. Besloten werd om de 2 raadsleden
van Vordens Belang alLe steun te geven bij de uit-

gebreide werkzaamheden, die noodzakelijk zijn om
de taak binnen de gemeenteraad goed te kunnen
vervullen. Deze werkgroep zal de fraktie adviseren,
waarb i j echter de uiteindelijke verantwoordelijkheid
bij de besluitvorming volgens de wettelijke normen
bij de fraktie blijft berusten. Op deze wijze hoopt
Vordens Belang de besluitvorming zo breed moge-
lijk te ondersteunen.

De heer L. de Boer bracht in de vergadering naar
voren, dat uiteraard de houding binnen de gemeen-
teraad ten alle tijde positief gericht zal moeten zijn,
waarbij opbouwende kritiek gepaard zal moeten
gaan met afweging van de haalbare mogelijkheden
binnen onze gemeente. Voorzitter Jac. H. de Jong
beaamde dit en stelde dat met iedere partij binnen
on/e gemeente moet worden gezocht naar de juiste
oplossing van de problemen in gemeenschappelijk
belang. „Geen enge groeps- of partijpolitiek. Geen
verscherping van tegenstellingen. Maar wel duide-
lijkheid over hetgeen je wilt bereiken."

De beide gemeenteraadsleden van Vordens Belang
waren het daarmee eens en betuigden hun instem-
ming met de totstandkoming van de gemeen ter a a ds-
werk groep.

Daarna kwam het sekretariaat aan de orde i.v.m. de
drukke bezigheden van de heer Van Zeeburg jr. De
heer Remmers sr stelde zich spontaan beschikbaar
als 2e sekretaris, teneinde zo nodig in te springen
terwijl mevrouw Gerritsen zich bereid verklaarde
de stichtings- en werkgroepsvergaderingen te notu-
leren.

Na de rondvraag besloot de voorzitter de vergade-
ring met de woorden, dat dit een goede en positieve
vergadering was geweest, waarin de opzet van de
Stichting Vordens Belang volledig tot zijn recht was
gekomen. In die sfeer ging de vergadering uiteen.

Met deze kalender doen we het nog steeds. Behalve
o.a. de Islamieten, die nog steeds het maanjaar als
basis voor hun kalender blijven handhaven, zonder
dat ze moeite doen om de h' Ie zaak wat gelijk te
trekken met onze (over de geJ.el-e wereld gebruikte)
kalender. De Koran verbiedt hen zelfs het gebruik
van eventuele schrikkeljaren in te voeren; Sura 9 :
36 en 37 zegt hierover o.a.: „Het aantal maanden
bij Allah is twaalf maanden in Allah's schriftwoord

De schrikkeling is slechts toevoeging aan
het ongeloof, waardoor zij, die ongelovig zijn, in
dwaling worden gebracht ".

Ook over de jaartelling zijn leuke dingen te ont-
dekken. Zo verschilt de Joodse jaartelling (die ook
nog met het maansysteem werkt) met di-e van ons.
Op 7 september viert men „nieuwjaar" van het jaar
5736.

Ook onze jaartelling is eens een prooi geweest van
een ingevoerde nieuwe telling. In de Franse revo-
lutie vond men het nodig, nu de hele (Europese)
wereld opnieuw begon, ook de jaartelling opnieuw
te beginnen. Op 22 september 1792 begon men met
het jaar 1. De kalender die in h-et vervolg gehand-
haafd zou worden telde twaalf maanden van 30 da-
gen met 5 aanvullingsdagen (in de schrikkeljaren
6). Lang heeft dat niet geduurd, want in 1806 werd
het weer afgeschaft.

Hoe onze dagen dan ook ingedeeld mogen zijn, elke
dag is er één. Laten we ze goed besteden zodat we
(naar Kobes: „Achterhoekse Spreuken") in de Ach-
terhoek gerust kunnen zeggen: „Den rekkent van 't
begin van jaor, is oldejaorsdag heel gauw klaor".

G. T. Terpstra

Wffircuuw

Voetbal
FEESTAVOND VOETBALVER. VORDEN

Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk wordt
de feestavond van de voetbalver. „Vorden" zater-
dagavond weer verzorgd door eigen leden. Nadat
het 7e elftal deze avond tweejaar achtereen niet
succes heeft verzorgd, heeft ditmaal het derde elftal
zich bereid verklaard de organisatie op zich te ne-
men. Naar verluidt belooft het een leuke avond te
worden in zaal Smit. Na afloop is er dansen o.l.v.
„The Woodpeckers".

VORDEN l - COLMSCHATE l 1-4

Vorden l (afdeling zondag) benutte de vrije dag
door zondagmiddag een vriendschappelijke wed-
strijd te spelen tegen Colmschate 1. Als oefenwed-
strijd was deze ontmoeting voor de geelzwarten van
weinig betekenis aangezien gespeeld moest worden
/onder de geblesseerde Wentink, Ter Beest en Te
Veldhuis.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat de bezoe-
kers een ruime overwinning konden behalen. Bij
de rust was de sand 0—2. In de tweede helft was
Colmschate opnieuw de betere ploeg dat spoedig
uitliep tot 0—3. Heersink scoorde hierna tegen 1—3.
Even later moest Heersink geblesseerd uitvallen
waarna Vorden met 10 man verder moest spelen.
Colmschate profiteerde van deze numerieke meer-
derheid éénmaal. Eindstand 1—4.

VORDEN l PAKTE EEN PUNTJE IN DIEREN

Door een fl inke inzet is Vorden l afdeling zaterdag-
er in geslaagd om in Dieren een 2—2 gelijkspel uit
het vuur te slepen. De geelzwarten kregen al na vijf
m i n u t e n een geduchte knauw te verwerken toen
Dieren u i t een buitenspelpositie scoorde 1—0. Een
kwartier later werd de balans door Heyink in even-
wicht gebracht. Dezelfde speler kreeg een unieke
kans Vorden aan en voorsprong te helpen toen één
der Dieren-verdedigers binnen de beruchte lijnen
hands maakte. De penalty werd door Heyink echter
niet benut. De thuisklub kwam opnieuw aan een
voorsprong (2—1) toen doelman Ten Have kansloos
was hij een van richting veranderd schot. Aan de
andere kant schoten Stoltenborg en Eggink juist
over. Toch werd het 2—2 toen Pellenberg zich op
rechts keurig vrijspeelde, waarna Toebes kon sco-
ren.

VOETBALPROGRAMMA
Vorden 4-DEO 2 0-3; Zelhem 4-Vorden 68-1;
Vorden 7— Juventus 44—0; afd. zaterdag Vorden 3—
A7.SV 6 1-8.

Programma afd. zaterdag: Avanti l—Vorden 1; afd.
zondag: Vorden 4—Lochuizen 1; Vorden 5—Sp.
Brummen 5; Vorden 6—Ratti 3; Vorden 7—Loener-
mark 4.

RATTI l - NVC l 0-2

Het is Ratti zondag niet gelukt haar ongeslagen re-
kord te behouden. Tegen het bezoekende NVC
werd met 0—2 verloren. Toch heeft h-et daar lang
niet naar uitgezien. Ratti begon sterk aanvallend te
spelen doch kon niet tot scoren komen, ook al om-
dat de goede afronding ontbrak of de NVC-achter-
hoede resoluut ingreep. Het was NVC echter dat
uit een van hun sporadische aanvallen scoorde toen
een Ratti-verdediger de bal verkeerd wegwerkte en
voor de voeten van de NVC-spits speelde die reso-
l u u t u i thaa lde : 0—1. Dit was tevens de ruststand.

Ook na de rust probeerde Ratti te scoren doch wat
men ook probeerde, het lukte eenvoudig niet. De
NVC-achterhoede, soms bestaande uit 8—9 man,
wist met kunst en vliegwerk het doel schoon te hou-
den. NVC kon echter de score op 0—2 brengen toen
zij een strafschop kregen toegewezen wegens een
dubieus handsgeval van een der Ratti-verdedigers.
Ondanks deze nederlaag blijft Ratti de ranglijst
aanvoeren.
A.s. zondag speelt Ratti l wederom thuis. Dan te-
gen Soc i i en wil men de koppositie bewaren dan zal
een beter r e su l t aa t als afgelopen zondag behaald
dienen te worden.

SP. HAARLO l - RATTI l 7-0

Ratti l afdeling zaterdag leed in Haarlo een grote
7—0 nederlaag tegen Sp. Haarlo 1. In de 9e minuut
scoorde de thuisklub uit een dieptepass 1—0. In de
18e minuut moest de Ratti-keeper weer vissen om-
dat een penalty wegens ongeoorloofd aanvallen juist
werd benut 2—0. Met een afstandsschot bracht Haar-
lo de stand op 3—0 en vlak voor rust werd het 4—0.

Na de thee bleef de thuisklub sterker hoewel de
groenwitten geregeld een doorbraak forceerden. Het
werd niettemin 7—0 waarmee Sp. Haarlo de koppo-
sitie verbeterde.

Waterpolo
VORDEN l VERSLAAT BRUMMEN MET 7-4

Het eerste herenteam van Vorden heeft zaterdag-
avond in de thuiswedstrijd tegen Brummen (welke
in Eefde werd gespeeld) een verdiende IA zege be-

haald. Behoudens in de derde periode, toen Vor-
den een duidelijke veldmeerderheid had, was het
een gelijkopgaande strijd. In de eerste periode nam
Vorden de leiding dankzij een fraaie treffer van
Ar jan Mengerink.
In de tweede periode, waarbij de thuisclub via Sja-
kie Gotink, diverse vrije worpen „forceerde,, bracht
Hemmy Oudsen de stand op 2-0, waarna Brummen
tegenscoorde. Arjan Mengerink liet vervolgens de
stand 3-1 aantekenen. Opvallend was dat Vorden
in deze wedstrijd gelukkiger was met schieten.
Brummen had de pech dat de Vordense doelman
ter Heurne deze wedstrijd in een uitstekende vorm
verkeerde. De derde periode werd afgesloten met
de stand 4-2.Arjan Mengerink scoorde uit een straf-
worp.
In de laatste periode li-ep Vorden via Mengerink
verder uit tot 5-2. De bezoekers brachten de span-
ning even terug toen tweemaal achtereen geprofi-
teerd werd van fouten in de Vordense defensie 5-2.
Het laatste woord was wederom aan Vorden dat
door Gotink en Mengerink de eindstand op 6-4
bepaalde.

VIERMAAL WINST VOOR POLO JEUGD

De jongens aspiranten van de Vordense zwemclub
hebben in Vaassen een opmerkelijk resultaat ge-
boekt, door de vier te spelen competitiewedstrijden
allen te winnen.

De eerste wedstrijd was tegen Hatto-Heim. In de
eerste periode werd niet gescoord. In de tweede
helft scoorde Harm Huskes 3 maal zodat Vorden
Vorden met 3-0 won.

De tweede wedstrijd was tegen Dedijn. Herman van
Dijk en Albert Sikkens brachten de stand op 2-0,
waarna de bezoekers tegenscoorden. Juist voor rust
liet Harm Husken 3-1 aantekenen. In de tweede
helft brachten Peter Gille, Albert Sikkens 2 x en
Herman van Dijk de eindstand op 7-1.

Tegen de Flamingo's kwam Vorden met 0-1 achter.
Husken, van Dijk en Rudy Sloot bogen deze ach-
terstandomin een 3-1 overwinning. De vierde wed-
strijd tegen Nunspeet eindigde in een 4-1 zege voor
Vorden. Van Dijk, Sikkens, Bosboom en Huskes
scoorden de goals.

Dammen
ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV

Voor de onderlinge damcompetitie van de Vor-
dense damclub DCV werden de volgende wedstrij-
den gespeeld: Scheffer-Wiersma 2-0; Esselink- A.
Wassink 1-1; Nijcnhuis-Oukes 2-0; Rossel-Kl. Kra
nenbarg 0-2; Abbink-Wansink 2-0; Hulshof-Breu-
ker 0-2; Wentink-Sloetjes afg.; Gosselink-Boudri
2-0; G. Gosselink-Reussink 1-1; Klein Brinke- J.
Reuver 0-2; Aalderink-Beeftink 0-2; Graaskamp-
Teerink 2-0; Zoerink-Oltvoort 0-2; van Oel-Berends
0-2; Schipper-Weenink 0-2; Zoerink-Aalderink 0-2;
Lammers-Abbink 2-0; Teerink-Lammerrs 0-2; van
Oel-Weenink 1-1; Oltvoort-Schipper 1-1

Volleybal
Heren promotieklasse:

Hansa 2 blijft in de kampioenspoule heer en mees-
ter en voegde weer twee kostbare punten toe aan
het totaal door een fraaie 0—3 zege op SVS l dat
nu geen bedreiging meer vormt. Meer spanning was
er tussen V&K 2 en Stokvissen l, die besloten tot
een 2—2 puntenverdeling.
Stand kampioenspoule: Hansa 2 12 gespeeld 24 pun-
ten ; Stokvissen l 12-16; Isala 3 11-15; SVS l 12-15
V&K 2 12-15; Dash l 11-12.

Heren eerste klasse Zutphen:

In de staartploeg kreeg Hansa 4 en hekkesluiter
DVC/Sparta 2 het met elkaar te kwaad; het werd na
veel spanning 1—2 voor de Dierense ploeg die daar-
door met Hansa onderaan bungelt met zeven pun-
ten elk. Hansa 5 kwam weer een punt dichter bij de
koploper door 3—0 tegen Hansa 6.

Stand: Valto l 11 gespeeld 31-2; Hansa 5 12 30-6;
Bruvoc 2, 11 24-9; Wilhelmina 2, 11 22-11; WIK 2,
11 16-17; Lovable 11 16-17; Hansa 6, 11 14-16;
Wilhelmina 3, 11 12-21; Dash 2, 11 10-20; Harf-
sen l, 10 9-21; DVC/Sparta 2, 12 7-23; Hansa 4,
11 7—26; DVC/Sparta 2 drie punten in mindering.

Heren tweede klasse Zutphen:

Stand: Voorst l, 9 gespeeld 24-13; Aktief l, 9 23-7;
Valto 3, 12-12; Bruvoc 3, 8 18-6; Valto 2 9 14-13;
DVO l, 8 12-12; Voorst 2, 8 10-19; Dash 3, 7 8-
12; WIK 3, 8 3-21; Hansa 7, 8 3-24; Wilhelmina
4, 9 3—24. Aktief l en Hansa 7 drie punten in min-
dering.

Dames eerste klasse Zutphen:

Stand: Hansa 2 12 gespeeld 29-7; Harfsen l, 11
27-6; WIK l, 11 22-11; DVC/Sparta l, 11 22-11;
Dash 2, 11 20-13; Valto l, 11 20-13; Wilhelmina
3, 11 19-14; Hansa 3, 12 17-20; Bruvoc 2, 12 12-
24; Wilhelmina 5, 11 7-26; Hansa 4, 12 5-31; Wil-
selmina 1. 11 4-29.

Dames tweede klasse A Zutphen:

Stand: DVO l, 8 gespeeld 24-0; Hansa 5, 9 20-7;
Dash 3, 8 15-9; Harfsen 2, 8 11-13; Wilhelmina 6,
9 12-15; Valto 2, 9 9-18; Hansa 6, 9 6-21; WIK 2,
H 5-16.

Dames tweede klasse B Zutphen:

Stand: Wilhelmina 8, 8 gespeeld 22-2; Bruvoc 3,
8 16-8; DVO 2, 7 13-8; Valto 3, 7 11-10; Valto 4,
(i 1-11; Dash l, 6 3-15; Wilhelmina 7, 6 1-18.
Wilhelmina 7 dr ie 1 w ins tpun ten in mindering.



uiteraard wordt als 2e paar steeds het goedkoopste paar berekend
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Tijdens onze opheffingsuitverkoop nu ieder 2e paar voor de halve prijs
Doe uw voordeel zolang het nog kan

Schoenenhuis JANSEN H. SHEETS - VORDEN

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Maandag 27 januari a.s.

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinotheek Smit
14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld
16 - 17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:
wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzonders)
van ƒ 7,50 tot ƒ 15, - , melkjassen, leren jekkers, bomberjacks (gevoerd
en waterdicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens voor ƒ 12,50. Originele dubbele jasjes, waterdicht,
ijzersterk voor vanaf ƒ 18,50.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels. krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte jongensschoenen,
maten 32-40 voor ƒ 14,50. Hoge bruine i'ongensschoenen, maten 28-39
vanaf ƒ 19,75. Hoge bruine schoenen, maten 38-50 ƒ 23,50. Diverse
bontgevoerde schoenen en laarzen.

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz. 75 cent
per meter.

FA W, VEENSTRA EN ZN - VARSSEVELD
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

MAANDAGMORGEN 27 JAN.

A.S. OM 9.00 UUR

OPRUIMING
* Huishoudelijke artikelen

* Elektrische apparaten

* Gereedschappen

* Tuinartikelen

* Gas-, kook- en verwarmingsapparaten

* Televisie - Radio

WIJ BEGINNEN:

MAANDAGMORGEN OM

9.00 UUR MET DE

OPRUIMING

In verband met de grote belang-
stelling welke wij steeds ondervin-
den voor de bazar van ons welfare-
werk, willen wij op

woensdag 5 februari a.s.

in „Villa Nuova", Zutphensew. 73
van 14 tot 16.30 uur een

VERKOOPMIDDAG
houden van welfare-artikelen.
Uw komst wordt zeer op prijs ge-
steld.

VERPLEEGINRICHTING HUIZE

'Het Enzerinck'

BIJ DE

WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Cl IR. MU/JEK- TAMBOER- EN
MAJORETTEKORPS

SURSUM CORDA
geeft op vrijdag 24 en /aterdag 25
januari 1975 in het Jeugdcentrum
een

UITVOERING
aanvang 19.30 uur precies, entree
is gratis.

Voor de pauze optreden muziek,
tamboers en majorettes en na de
pauze het toneelstuk:

MAG IK U VOORSTELLEN

van Jay Tobias.

IN DE PAUZE IS ER VERLOTING

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water, en .wind-
dicht, Ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt doeltrefjendl

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1272

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN !

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Welk aannemersbedrijf of architekt heeft
interesse in een

LICHTDRUKMACHINE
zo goed als nieuw

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Niêuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752.1404

t/m a.s. zaterdag kunt u nog
profiteren van onze opruiming

Koop nu uw
Bedden
Vloerbedekking
en meubelen

Grandioze koopjes

WONING INRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

H.H. LANDBOUWERS

laat uw bouwland voldoende
bekalken.

Door aanschaf van een grote

KALKSTROOIER
zijn wij in staat voordelig voor u
te strooien.

Beleefd aanbevelend,

B, J, SEESINK
Het Hoge 7 - Vorden - Telefoon 1572

H, J. GROOT ENZERINK
Deldenseweg 13 — Vorden — Telefoon 1571

G,M,V,LANDBOUW AFD, VORDEN
ALGEMENE
VERGADERING

op donderdag 30 januari a.s. aan-
vang 10 uur.

Spreker o.a. Ir C. S. Knottnerus,
voorzitter KNLC met als onder-
werp:

Landbouwbeleid en
landbouworganisaties

Opgave s.v.p. per omgaand i.v.m. de koffieta-
fel aan de sekretaris, telefoon 6686.

Het bestuur

Autorijschool T E G E R
Stationsstraat 18 — Ruurlo
Telefoon 05735-1426

Lessen in nieuwe Fiat 128 en nu ook
in volautomatische DAF



De Deurdreajers zetten op
zaterdag 8 februari Vorden
als middelpunt van karnaval

Karnavalsvierders uit
Vorden en verre omgeving
Als zijne doorluchtige hoogheid Prins Bart de Eerste
heerser over het zottenrijk der Deurdreajers, maak
ik van deze gelegenheid gebruik om alle Deurdrea-
jers te danken voor het in mij gestelde vertrouwen
en het fantastische onthaal op 11 januari jl.
De wens die ik hier tevens uit is, dat al mijn Deur-
dreajers — en toekomstige Deurdreajers —, waar ik
trouwens niet aan twijfel, een paar onvergetelijke
dagen mogen beleven en in deze dolle dagen hun
fantasie eens laten gaan en zichzelf zijn en niet ge-
bukt gaan onder de zorgen als gevolg van onze
ingewikkelde maatschappij. Weg ermee, de zorgen
zijn voor morgen, zet je feestneus op en pak er een
of twee . . . of weet ik hoeveel, en ga niet staan kij-
ken, maar doe mee onder het motto: „Neet nöln,
mo?4r deurdreajen".

Ook de onderdanen die door ziekte of om andere
redenen niet daadwerkelijk kunnen meedoen, treurt
niet, hiervoor kom ik met mijn gevolg een bezoek
brengen in de diverse bejaardentehuizen in Vorden.

Tevens stellen wij iedere Vordenaar in de gelegen-
heid, mochten zij niet op ons karnavalsfeest komen,
iets van de aparte sfeer te proeven d.m.v. van een
bezoek aan onze grandioze optocht op zaterdagmid-
dag 8 februari a.s. welke zal bestaan uit plm. 25 wa-
gens en groepen en niet minder dan 7 muziekkorp-
sen. Voor wat het verdere programma betreft ver-
wijs ik u naar de extra karnavalskrant en de publi-
katies in Contact.

Ik spreek de wens uit dat deze dagen voor u dolle
karnavalsdagen worden. Aan ons zal het niet liggen,
Prins Bart de Eerste en zijn gevolg zullen zich he-
lemaal geven om deze wens waar te maken.

Alaaf, alaaf, alaaf !

Prins Bart de Eerste

Bliksem-
verloting
met vele
prijzen t
Om de onkosten aan deze grote karna-
valsoptocht mede te helpen financieren,
houden De Deurdreajers een bliksem-
verloting. Hiertoe hebben zij een beroep
gedaan op de leerlingen van de hoogste
klassen van de openbare lagere school,
welke namens De Deurdreajers u een
programma aanbieden van de optocht
met vermelding van alle deelnemers en
de route enz. Dit programma bevat te-
vens een lot welke u kans geeft op vele
mooie prijzen o.a. draagbare televisie,
huishoudkoelkast, dames- of herenrij-
wiel, draagbare radio en 100 huishoud-
pakketten.
De Deurdreajers hopen dat u als Vorde-
naren hun inspanningen zult willen ho-
noreren door zo'n lot te kopen.



Pater Reinders o.f .m. werd tachtig jaar
Op bescheiden wijze is in het Minderbroederskloos-
ter te Kranenburg door de v i j f t i e n man tellende
kloosterkommnniteit de tachtigste verjaardag ge-
vierd van pater Marchelmus Reinders o f m.
Hij is in de Achterhoek, met name bi j de historici
en schrijvers, een bekende figuur. Als rasechte Ach-
terhoeker — op 15 j a n u a r i 1895 in Harreveld (gem.
Lichten voord) geboren — kreeg hij de liefde voor
/ijn streek mee. Zijn geboortehuis, ecu oud-Saksische
boerderij, is jaren geleden in /ijn geheel overge-
plaatst naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Pa-
ter Reinders, die al vanaf 26 maart 1922 priester is
— hij werd toen door bisschop Laurentius in Weert
gewijd — houdt zich veel bezig met de streek en de
geschiedenis hiervan. Hij heeft studies gemaakt van
diverse dialekten, streeknamen, het ontstaan van
familienamen enz. Het is een soort hartstocht van
hem geworden en hij probeert iedereen te interes-
seren voor de plaatselijke en regionale geschiedenis.
Talrijk /ijn z'n bijdragen als resultaat van zijn his-
torische studie. Van zijn hand verscheen onder meer
het boek 'over het ontstaan van Wichmond „With-
mundi Wichmond 794—1968", dat wordt uitgegeven
bij de Walburgpers in Zutphen in de Walburgreeks
die verschijnt onder auspiciën van het Gelders Oud-
heidkundig Contactbericht.
De pater, die na de pastoraalkursus in Maastricht
in mei 1923 naar Rome vertrok, heeft een lange
studie achter de rug. Tot 1928 werkte hij op het
sekretariaat van de orde in Rome en was van 1928
— 1930 student in LLeuven en vandaar HB-student
aan de R. K. universiteit in Nijmegen tot maart
19.H5. Als leraar Duits en plantkunde gaf hij les
aan de missiekolleges in Megen en Sittard.

Hij was jaren achereen assistent in diverse paro-
chies onder meer in Vorden, Venray, Baexem, Am-
merzoden en van l november 1949 tot 1952 zielzor-
ger in Wenen (Oostenrijk). Vanaf 1957 is hij defini-
tief in Kranenburg gebleven. Dat hij ook voor de
bewoners van Kranenburg een belangrijke bijdrage
over het ontstaan van de streek leverde, bleek in
1971 toen hij een studie schreef over De Kerken van
de Kranenburg, verschenen in het archief van de
Oudheidkundige Vereniging De Graafschap. Hierin
beschrijft hij hoe eeuwen geleden de Kranenburg
(het volk /egt Kranenbarg) is ontstaan evenals de
historie van het katholicisme .vanaf 1725. Hij schrijft
nog geregeld in streekbladen o.a. ADW te Winters-
wijk, Elna te Lichtenvoorde enz. en is lid van de
Old Achterhoekse Schrieverskring. Hij ver/orgt ook

artikelen in de „Moespot" en het archief van De
Graafschap. „ M i j n streekverhalen schrijf ik het liefst
met plaatsnaamkunde (toponomie)".
Als het redelijk weer is, is hij nog geregeld in de
kloostertuin te vinden, omdat hij een groot liefheb-
ber van bloemen en planten is. Hij doet het wel wat
kalmer aan, maar dat hij een grote liefde voor zijn
geboortestreek heeft, blijkt uit zijn bijdragen in de
streekpers.

Van hundjes
en jonges
Wieer of gien weer, elke dag ku'j ze /ien goan, de
mensen — meespat dames — die d'r effen met et
hundjen uutgoat. Et liekt wel of ze op kleur en hol-
ding esorteerd bunt. De meneer die al zoo vlot stapt
met een paar hundjes die um nog met wilt trekken,
de dame met de korte pasjes met een klein hundjen
dat eur net zoo noatippelt. De blonde dame met die
jonge boxer, de dame met de bouvier, beide kral-
zwart hoar. Stel dat die mensen van hundjen gingen
ru i l en , et zol gien gezichte wè/en
Bi'j et bos stoat ze effen stille en deut de hond zien
dagelekse boodschap, niks gien smeerboel bi'j huus
of op de stroate, doar in et gres en half onder et
holt geet et zien natuurleke weg
Moar nou lees ik in de krante dat doar ok al tegen
esputterd wodt. Et zal natuurlek wel es gebeurn dat
ok kinder buuten de vaste paedjes goat, en dan met
een kladde an de schoene in de kamer komt. En
dan is de verleiding groot um de honde de schuld
te geven. D'r is al ergens veuresteld de mensen die
de hond uutloat veur te schrieven um een schupken
en een plastiek buultjen bi'j zik te hemmen en met-
èène de boel op te nemmen. 't Is toch hoas te gek,
ze /oliën d'r eur dagelekse pleziertjen met bedarven.
Ze konnen misschien better hier en doar een meters-
buize in de grond graven, en dan een reuster d'r op.
Een soort „kak kennel" dan ziet de mensen ok nog
wat weer van de hondenbelasting. Wat bladere on-
derin en alles vergeet vanzelf. De hundjes zollen d'r
eers wel vremd tegen an kieken, moar dat wennen

Al is hef tijdens de verbouwing behelpen wat de ruimte
betreft, toch staan wij gaarne voor u klaar om u te bedie-
nen met ons kwaliteitsvlees en vleeswaren

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag:

BIEFSTUK
250 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
500 gram

RUNDERSTOOFLAPPEN
1 kilo

RIBLAPPEN
500 gram

RIBLAPPEN
1 kilo

SCHENKEL
500 gram

HAMBURGERS
3 stuks

GELDERSE SCHIJVEN
3 stuks

398
398
7.-
548
10.-
348
150
150

Voor de boterham:

PEKELVLEES 150 gram 148
TONGWORST 150 gram 98
GEBRADEN GEHAKT 150 gram 98
BOTERHAM WORST 150 gram 89
KOOK WORST (stuk) 250 gram 140

Rund- en varkensslagerij

Slagerij Vlogman w
Nieuwstad - Vorden - Telef. 1321

Tijdens de verbouwing is de winkel achter
in de slagerij

Wie heeft de gelegenheid
en is genegen 'n „licha-
melijk'* gehandikapte
's-morgcns van maandag
t/m vrijdag om 9 uur met
eventueel eigen auto naar
/van Zutphen te vervoe-
ren. Vergoeding nader te
regelen. 05752-1580 (na
18.00 uur)

PIJPROKEN
MANNENWERK!

stoere pijpen
vlotte pijpen
kromme pijpen
rechte pijpen

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Dorpsstraat 6, tel. 1553

Te koop: een MRIJ
vaarskalf van goede pro-
duktie. G. Dijkman, Ka-
pelweg 8, Vorden, tele-
foon 6728

Te koop: l elektr. kachel
merk Dimplex met ther-
mostaat, en een kinder-
fiets 4 tot 6 jaar.
D. J. Pardijs, Wilden-
borchseweg 5, Vorden

wel. De melkbeeste en de varkens hebt et ok leern
motten
Zoo geet onze beschaving geleidelek veuruut. In on-
ze jongesjoaren zoage wi'j d'r niks gien kwoad in
um net te doen as nou de hundjes. Een endjen van
huus af a'w druk an 't spöllen wazzen, de verleiding
was wel groot. Moar al te kort bi'j huus wodden
dat ok al niet goed evonnen

Ik mos es — ok al meer as vieftig joar eleen — bi'j
een boer wïzen, hie had net de zeise in de hande um
een betjen gres te maaien. Zoo, inens, bleef e op et
pad stoan en kek achterumme noar huus woar dri'j
jonges an et ravotten wazzen. „Kom es hier!" kom-
mandeern e. De jonges kwammen ansloffen, zie
schennen zik niks gerost te vuulen. Toe ze bi'j eur
vader wazzen, wees die noast et pad, half onder de
hegge. Doar lei een drol, nog fris, um zoo te zien.

Dat had gien hond edoan, dat was jongeswerk. „Had
d'r weer eene gien tied um noar et huusken te
goan?" De jonges kekken een betjen betoeterd, moar
zeien niks. Ik von et al mooi dat ze mekare niet ver-
roajen. „Ak d'r ïène trappèère, vrief ik um d'r met
de neuze deur! Hei'i dat begreppen?" De jongens
nikken, zie wissen dat et gien gekheid was. „Derk,
haalt de batse en brengt et weg!" Derk was d'n old-
sten en wodden d'r op anekekken, et heupken zoag
d'r al tamelek volwassen uut. Derk draven weg,
kwam weer, met de batse en ruumen de boel op. En
de jonges zollen vaste niet et lef hemmen et weer
te doen •

Moar zoo makkelek zal et met de hundjes wel niet
goan

d'n Oom

Voor keurig
verzorgd drukwerk
ZOALS:

Briefpapieren
Toegangs bewijzen

Raambiljetten
Orderbloks
Enveloppen
Prijslijsten
Convocaties., enz. enz.

Alsmede alle
familiedrukwerken

geboorte verloving trouw en rouw

Drukkerij Weevers b.v.
Drukkerij-Uitgeverij Nieuwstad 12 - Vorden • Tel. 1404

PROFITEER NOG VAN ONZE

VOORDELIGE

Opruimingsprijzen
TOT EN MET WOENSDAG 29 JANUARI

Wullink
Vooraan in schoenenmode

Dorpsstraat 4 - Vorden

Karnavalskrant
U kunt nog
advertenties
opgeven tot
25 januari

Druk. Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Wij gaan door met onze radikale opruiming met uitgeknepen prijzen!!
Iedere dag nieuwe koopjes in onze konfektie, steeds meer ver- Wij ontvingen zojuist in de afdeling woninginrichting:
laagde prijzen.
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ledere dag nieuwe koopjes in onze konfektie, steeds meer ver-
laagde prijzen.

Ziet onze nieuwe etalages met nog meer koopjes !

MODECENTRUM VOOR RUURLO EN OMGEVING

TEUNISSEN

EIKEN BERGMEUBELS
van 1195,-voor slechts

TIENERKAMERS
ledikant met opbouw tevens berging en buro

3 SPECIALE AANBIEDINGEN IN TAPIJT
alles kamerbreed met foamrug

f 895,
f 345,

62,50 66,- 99,
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