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Dure beesjes
De beeste bunt duur, heel duur, daor wod prieze ge-
nuumd, die de boer vrogger neet durven nuumen. Bol-
kalvor die vrogger ook al veur twee reiksdaaldórs zunt
vekocht,springt in een paar maond met honderd gulden
de heugte in. At vrogger een boer een koe vieftig gul-
den te duur vekoch, sprok de heele buurte d'r aover!
En an zo'n duur beesjen mos ik disse dage weer terug
denken.
Twee van die gelegenheidskoppluu (wi'j nuumt ze
veur et gemak maor Toon en Tienus) zatten naor
afloop van de markt achter een borreltjen de handel
te bepraoten. Ze deejen vuile samen, Toon had de praot
en de kunde, Tienus de centen zoodoende passen ze
goed bi'j mekare. 'De Broekboer heel mien an' zei Toon
ak es een goeie maol wis, zok et um zeggen, hi'j zuch
een goeie bruudskoe veur zin dochter. En dan dech
e zeker ons met een paar gulden af te schepen'! Maor
wi'j zult um! Hendrik van de Kruusdiek hef d'r nog
een beesjen lopen. Een baas van een maol met goeie
lieste. Een maond eleden hek um gezien, maor toen
was et nog te vrog um dat dink te verkopen.
Den Hendrik is anders wel een slimmen um met te
handelen, menen Tienus. A'j an den kaerl rieke wodt
met den handel, wo'j nooit meer arm! Hier hebbe
wi'j et altied goed met, zei Toon. At den Broekboer
dat beest zut, wil e um best hemmen. Dat beest koopt
wi'j! En dan zekt wi'j tegen den Broekboer dat d'r
gin tied was um te waarschuwen, want anders dan was
e weg ewest! Tienus knikken, at Toon zoo praoten zat
et goed.
Zi'j dronken der nog eentjen op den goeien handel en
fietsten in de beste stemming naor den Kruusdiek.
Zi'j troffen de boer in de wagenloodse. 'Hendrik daor
wazzen wi'j weer'. Heb i'j dat beesjen nog en meugt
wi'j um es zien ? Ik wol net naor de weide, laouw maor
es gaon kieken, zei HendrikHi'j reep de jonge. Breng
een touw met en loop effen met naor de wei, zien daw
den maol in de hande kriegt.Toon leep met de boer
veurop en prees zin mooie knollen. Tienus kwam der
met de knech een endjen achteran en naor die paar
borrelt jes was e praotser as dat goed veur u m was,
Ouw vader mag dan een helen tuujen weazen in den
handel, maor wi'j zult es zien wat of e veur dat goeie
bees durft te vraogen! Wi'j zuukt der ene veur een
bruudsmaol, et geet hoe et geet, maor kopen doen wi'j
um!
Bi'j de wei leep de boer veuruut um et beest in hande
te kriegen en had den jongen boer efkes gelegenheid
um met zin vader te praoten. Hendrik vroeg een pries
waor Toon en Tienus stil van wodden. De handel is wel
deuregaon en de deerne van den Broekboer hef eur
bruudsmaol ekregen, wat et ekost hadde werd gin men-
se van eur gewaar. Maor de vrouw van de Broekboer
zei later wel, dat eur dochter een heele buudskoe met
had ekregen. En at et neet veur de bruudskoe was
ewest had eur man dat geld nooit egeven.
Dat schot mien allemaole in gedachten toen ik de
enveloppe op taofel von met een briefken um geld.
Veur een hele nuttige zaak daor wik niks van zeggen,
Maor aover den handel hek mien twiefels!
Eet geet hoe et geet, maor de koop mot deurgaon.
En daor wodt prieze enuumd, woar wi'j oldere mense
stille van wodt! Et liekt altied zukke duure beesjes . . .

d'n Oom.

Ledenvergadering
Herstellingsoord Vereniging 1835-1905
voor Vervoerspersoneel HOV - Yorden

Nadat de waarnemend voorzitter Timmer vrijdagmor-
gen in Het Wapen van Vorden de vergadering had ge-
opend, bracht de administrateur zijn verslag uit, waar-
uit wij het volgende mededelen.
Het aantal in 1971 in de Decanije verpleegden daalde
evenals het aantal verpleegdagen. Ingaande l juli 1971
werd het Van Hasseltpaviljoen verhuurd als dagverblijf
voor gehandikapte kinderen. De veiligheidsmaatregelen
werden in verband hiermee uitgebreid, o.a. een brand-
trap.
Het aantal leden bedroeg per 31 december 1971 6209
tegen 6171 eind 1970. De samenstelling van dagelijks
bestuur bleef ongewijzigd. De personeelsvoorziening is
nog steeds zorgelijk met name de voorziening van het
verzorgend en huishoudelijk personeel. Het tuinperso-
neel onder leiding van tuinbaas Veldhorst vormt met
de heer De Heus nog het meest stabiele element van
het personeelsbestand.

De direktrice zr Stratling is reeds meer dan 20 jaar
als zodanig werkzaam. Zij zal evenwel midden 1973
met pensioen gaan, terwijl het andere personeelslid
juffrouw Hennie wegens huwelijk dezer dagen de ver-
eniging gaat verlaten.
Spreker dankte personeel en dokter de Vries voor al
het in 1971 verrichte.
Het aantal verpleegde patiënten in 1971 was als volgt
samengesteld 101 mannen en 146 vrouwen (in 1970
103-166). In het verslagjaar vertrokken vervroegd 27
patiënten (38 in 1970). De uitslag van de verpleging
was overigens zodanig, dat het merendeel van de pa-
tienten hersteld of veel verbeterd naar huis ging. Bij
sommigen bleef de gezondheidstoestand stationair; zij
ging bij enkelen zelfs achteruit.
De gemiddelde verpleegduur bedroeg 44 dagen. De ba-
lans per 31 december 1971, de Verlies- en Winstreke-
ning, dé Exploitatierekening en de begroting voor 1973
werden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.
Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende bestuurs
leden de heren Carton, Rondhuis en Silvis met alge-
mene stemmen herkozen.
De heer Timmer wenste alle zieke leden een voor-
spoedig herstel toe, waarna spreker alle aanwezige le-
den dankte voor hun aanwezigheid.

Programma
voor de kursus van de EHBO - Vorden
De EHBO afdeling Vorden is voornemens ook dit
seizoen weer een EHBO kursus te houden mits daar-
voor voldoende belangstelling bestaat. In het bizonder
rekent zij op kursisten van de diverse sportverenigingen
om in eigen gelederen een EHBO kern te vormen. Voor
nadere informatie verwijzen wij u naar de advertentie
elders in dit blad.
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KOERSELMAN CASSETTES

Bloedafname
UW BLOED VOOR EEN LEVEN !

Maandagavond 25 september zal in Vorden weer een
bloedafname avond gehouden worden, georganiseerd
door het komité 'Bloedplasma' van het Ned. Rode Kruis
Dit keer gaat het dus niet om geld, maar om bloed.
Iedereen tussen 18 en 65 jaar die gezond is kan mak-
kelijk een beetje missen. Er zijn jaarlijks tienduizenden
liters bloed nodig voor het bereiden van geneesmiddelen
Mede hierdoor heeft de moderne geneeskunde een grote
vlucht genomen.

Hart en longoperaties bijvoorbeeld staan of vallen met
de bereidheid van de mens zijn bloed beschikbaar te
stellen. Wij allen kunnen vroeg of laat ook van deze
stof nodig hebben! Daarom als u gezond bent, kom dan
op 25 september naar de Bijzondere Lagere Landbouw
School aan de Nieuwstad. Beseft-dat uw bloed een leven
kan redden.
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Het komité zal u gaarne ontvangen en, de koffie staat
voor u klaar! (Zie adv. in dit blad).
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DE KERKEN

BLOEMENDIENST IN DE HERVORMDE KERK
Elk jaar in september wordt in de hervormde kerk een
zgn. Bloemendienst gehouden, in samenwerking met
de zondagsschool in het dorp, Medler en de Wildenborch
Deze bizondere dienst zal dit jaar zondag 24 september
om 10 uur worden gehouden. De kinderen van de zon-
dagsscholen brengen bloemen mee. Voor het begin
van de dienst komen ze even samen in het catechisatie
lokaal en gaan dan tegen 10 uur met elkaar de kerk
binnen. Ook het kerkgebouw zelf zal er fleurig uitzien,
na de dienst die geleid wordt door ds Jansen, brengen
de kinderen de bloemen naar de zieken, hoogbejaarden
en verpleegtehuizen.
In verband met deze centrale bloemendienst is er zon-
dag 24 september geen dienst in de kapel Wildenborch.

De vroegdienst in de dorpskerk gaat uiteraard gewoon
door. (Zie advertentie).

PREDIKANT BEROEPEN
De kerkeraad van de hervormde gemeente heeft in de
komende vakature van ds Jansen toezegging van be-
roep gedaan aan drs Kooman, hervormd predikant uit
Baardwijk en Drunen (Waalwijk).
Ds en mevrouw Kooman hopen nader kennis met de
gemeente te maken donderdag 21 september om 8 uur
's avonds in het Nut.
Verenigingen en klubs worden graag in de gelegenheid
gesteld iets van hun kerke-werk of jeugdwerk of wat
dan ook te vertellen.

Jubileum
Vrijdag 22 september zal het 60 jaar geleden zijn dat
broeder Luchesius Hendriks en broeder Martinus Jas-
pers te Wychen in de Orde van de Franciscanen zijn
getreden. Broeder Luchïus woont op de Kranenburg,
al bijna 40 jaar. Hij was de tuinman en de termijn-
broeder. Thans verblijft broeder Luchus tijdelijk in
het Berchem-magazijn, Houtlaan 4 te Nijmegen.
Broeder Martinus woonde de langste tijd van zijn leven
in Woerden. Sinds 6 jaar is hij gehuisvest in het Fran-
ciscanen klooster in de Kranenburg.
Beiden van harte gefeliciteerd!

AL UW TEXTIEL

$£ l 20 TOT 40%
GOEDKOPER!

Goederenhandel

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

Zivemmen
Dit jaar 473 personea geslaagd !
Voor badmeester Verstoep, IBbisteerd door mevrouw
Brandenbarg, is het ondanks de minder gunstige weers-
omstandigheden, toch een suksesvol seizoen geweest.
Niet minder dan 473 personen slaagden voor een zwem-
diploma, waarvan het merendeel voor A of B. Onder
toeziend oog van de heren Beek, Verstoep en mevrouw
Brandenbarg slaagden de laatste keer 48 A en 37 B
kandidaten.

Bakkerssukses
In Zuidlaren behaalde onze plaatselijke echte bakker
Hof op de tentoonstelling 'De Vergulde Krakeling' een
Ie prijs voor een krentebrood etalage. Deze prijs geeft
recht op deelname voor het kampioenschap van Ne-
derland op 8 november in Wageningen.
Etalage attributen werden welwillend afgestaan door
sporthuis fa wed. Martens. Tevens werden nog 2 tweede
prijzen behaald voor melkbrood en rogge-krentestoet.
Wij wensen hem in Wageningen op 8 nov. veel sukses!

DE GROOTSTE SPECIAALZAAK IN
BRUIDS- EN GELEGENHEIDSKLEDING

BEYER BESSELINK
BELTRUM presenteert haar nieuwe

herfst- en winterkollektie
BRUIDSTOILETTEN
en

GELEGENHEIDSKLEDING
o.a. vele buitenlandse modellen
Maandag 25 september a.s. in het Cultureel Centrum
Theotornc te Dieren;
Dinsdag 26 sept. a.s. in Hotel Alpha te Lochem (Paasberg);
Maandag 2 oktober a.s. in de Sociëteit te Aalten
Dinsdag 3 oktober a.s. in Hotel Meijer te Groenlo;
Vrijdag 6 okt. a.s. in het Haarhuis te Arnhem (Stationsplein)

DINSDAG 10 OKTOBER A.S.
IN DE SOCIËTEIT TE DOETINCHEM

Aanvang alle shows 8 uur 's avonds

0 Kaarten a f 3,50 inklusief koffie.komplet kunt u

telefonisch reserveren : 05448 - 222
(ook zondags) of in de week ervoor aan de zaal

Frankering Wj abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

8.30 uur ds J. C. Krajenbrink
10.00 uur ds J. H. Jansen (Bloemendienst)

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds J. B. Kuhlemeier (Jeugddienst)
19.00 uur ds P. A. Bohlmeyer te Eefde

R.K. KERK DORP
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week: woensdags om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week: dinsdag en donderdag om 8.00 uur; woens-
dag om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij uw eigen hulsarts van 9.00 tot 9.15 uur

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

dr Wegchelaer, telefoon 1566
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
en de week hierna ook dr Wegchelaer

DIENSTREGELING APOTHEEK

de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 'a avonda
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK

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

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

BEGRAFENISDIENST

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

BRAND MELDEN

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

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Hendrik Marco zoon van D. J. Stokkink en
G. Ellenkamp; Jolanda dochter van L. van de Pol en
W. J. Roenhorst; Johanna Hermina dochter van G. G.
van Asselt en H. L. Heersink

Ondertrouwd: A. J. Klein Ikkink en L. Bloemendaal



Ibers
SUPERMARKT

PRESENTEERT

HEERLIJK GEKRUIDE

SPECULAAS
GROOT PAK NU VOOR

Uit de slagerij
SLAVINKEN

HACHEEVLEES

MAGERE SPEKLAPPEN

RUNDERSTOOFLAPPEN

MAGERE HAMLAPPEN

3 stuks

300 gram

500 gram

500 gram

500 gram

VARKENSFRICANDEAU van de ham

500 gram

RUNDERROLLADE

500 gram

148

218

188

358

448

488

448
100 gram MAGER ONTBIJTSPEK 69

150 gram PALINGWORST 89

150 gram BOERENMETWORST 89

250 gram KALFSLEVERWORST 109

Qroente en vleesreklame geldig tot zaterdag

PROFITEER NU'. VAN DELFT

CROQUETTE BISKWIE
3 PAKJES VOOR SLECHTS

Herschi Vruchten-

LIMONADE

literfles 95

Elke 2e liter

59

Krat a 24 fles

Classe Royal

BIER

nu voor

650

De enige echte Manolito

7 UP

literfles 103

Elke 2e liter

69

SHERRY

per fles

395

Sanivit

Sinaasappel

LEVERTRAAN

per fles

250

3/4 literpot

BRUINE BONEN

99

Elke 2e pot

59

NOG ZO'N KOOPJE!

HONIG MAKENA
NU PER PAKJE SLECHTS

DIT IS ONGEKEND!

CAPUCIJNERS
LITERBLIK VOOR

Export kwaliteit

SIGAREN

50 stuks

voor

950

Pak a l O rollen

grijs CLOSET-

PAPIER

deze week

198

Unox

ERWTENSOEP

literblik

van 195 voor

159

Unox

ROOKWORST

250 gram

van 179 voor

149

Ovale of

vierkante

TOAST

2 pakjes nu

85

Pak a 3 stuks

MENTOS

ROLLEN

voor

69

ADEL ROSA WIJNEN
VRUCHTENWIJN MET CITROENJENEVER - VRUCHTENWIJN MET

SINAS BRANDEWIJN OF WIJNCOGNAC

van 3.95 voor

Sprinklettes

CHOC. HAGEL

per pak 98

Elk 2e pak

69

Heerlijk

gevuld

SPECULAAS

per plak

89

Grote

TAARTBODEM

van 125

voor

105

Sun

MARGARINE

2 kuipjes

voor

75

MANDARIJNEN

IN BLIK

deze week

voor

89

Ajax

SCHUURPOEDER

van 61

voor

45

Groente en Fruit
Alleen donderdag

MALSF. ANDIJVIE heel kilo

Alleen vrijdag

PANKLARE WORTELTJES

MET PETERSELIE per kifo

Alleen zaterdag

FLINKE KOMKOMMER per stuk

PAPRIKA'S
3 stuks

FIJNE HANDAPPEL

James Grieve per kilo

per kilo

Triomph de V/enne

FIJNE H ANDPEER per kilo

Zak a 25 kilo
KLEI/4RD4PPELEN voor

Vit onze brooderie
Heerlijk gebak

MANDARIJNSNIT nu voor

ROZIJNENSLOF MET SPIJS

voor

Pak a 79 stuks

BRABANTWAFELS voor

Doos van Houten

KERSENBONBONS nu voor

Witte of bruine

IJSCUPS 200 gram voor

39

79

39
79

89

110
129
825

209

109

149

198

89



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij u
kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje
Hendrik Marco (MARCO)
D. J. Stokkink
G. Stokkink-Ellenkamp
Hans
Vorden, 13 september 1972
Prins Bernhardweg 6

Met grote vreugde geven
wij u kennis van de ge-
boorte van ons dochtertje
JOLAMDA
L. v.d. Pol
W. J. v.d Pol-Roenhorst
Vorden, 14 september 1972
de Steege 17

Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
van ons zoontje er. broertje
RUN SE KLAAS
Kiaas Duursma
Willy Duursma-Schuurman
André Klaas
Vorden, 18 september 1972
Dorpsstraat 15

Hierbij danken wij allen
voor de vele felicitaties,
bloemen en kadoos die wij
bij ons 25-jarig huwelijk
mochten ontvangen
A. ft. Tragter
II. Tragter-Meyerink
Vorden, september 1972
Zutphenseweg 95

Voor de blijken van mede-
leven Avelke ik mocht ont-
vangen na het overlijden
van mijn lieve man
JAN VRUGTERMAN
mijn oprechte dank

M. A. Vrugterman-Bolten
Vorden, september 1972

Schaatssportliefhebbers:
op 3 oktober naar
hotel Bakker te Vorden

Leen Pfrommer
spreekt, om 8 uur

Te koop: goed onderhouden
oliehaard grijs, 10000 cal.
moderne vormgeving, met
olietank van 200 liter en
muurtank a 50 liter
Na 12 uur 's middags
Mw F. J. Groot Roessink
Staringstraat l - Vorden

Voor:
Tijdschriften
Pocket»
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

VOORAL UW

Wapen, en sporthandel

MARTENS
Zutphenseweg - Vorden

Zangfes ?
ELLEN DE WAARD-
STROINK, dipl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 14
Telefoon 2049

Ook p/on o/essen
voor beginners
NIEUW
uit voorraad leverbaar:

AULE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook in kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insultndelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskledlng: voor
heren, in zwart en grijs

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

PROEF ONZE FIJNE
IJSTAARTEN EENS !

Een heerlijke verras-
sing voor het hele ge-
zin!
Voor 4, 6, 8 of 10
personen.

IJssalon D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Tel. 1553

REINT MENNINK
en
GERDA STRUIK

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk, waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op vrijdag
22 september a.s. om 11 uur in het
gemeentehuis te Vorden

Kerkelijke inzegening om 14 uur in de Herv.
kerk te Vorden door de weieerwaarde heer
ds J. C. Krajenbrink

Galgengoorweg 19, Vorden
Nettelhorsterweg 2, Lochem
September 1972

Receptie van 15 tot 16.30 uur in café-rest.
Schoenaker, Kranenburg-Vorden
Toekomstig adres: Galgengoorw. 19, Vorden

JAN NAALDENBERG
en
INE NIJHOF

gaan op woensdag 27 september om 16 uur
trouwen in het gemeentehuis te Vorden

Zij houden receptie van 19.30 tot 21.30 uur
in de zaal van Hotel Bakker te Vorden

Angerlo, Ds de Grootstraat 17
Vorden, Almenseweg 17
September 1972

Toekomstig adres: Kerkstraat 16, Doesburg

WIM BÏJENHOF
en
HENNY HARMSEN

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

De huwelijksvoltrekking vindt plaats op vrij-
dag 29 september a. s. om 13.00 uur in het
gemeentehuis te Steenderen

Kerkelijke inzegening om 13.30 uur in de
kapel te Bronkhorst door de weleerw. heer
ds J. C. Krajenbrink

Vorden, Zutphenseweg 66
Bronkhorst. 't Hof 8
September 1972

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
café-rest. 'Den Bremer' te Toldijk
Toekomstig adres: C 21, Ruurlo

pJMiilliilililliliiiilHi*̂ ^ |

Inplaats van kaarten

HENR HIDDINK
en
JEAN NOOYEN

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

De voltrekking zal plaats hebben op vrijdag
29 september om 14.00 uur ten gemeente-
huize te Vorden

Vorden, Rietgerweg 2
Hengelo Gld, Vordenseweg 40a
September 1972

Receptie van 15.30-17.00 uur in café rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit),
Dorpsstraat 10 te Vorden
Toekomst, adres: Mispelkampdijk 42, Vorden

Afscheid nemen is eigenlijk een weemoedige zaak
Dat mijn afscheid, na 19 jaar wijkverpleegster te
zijn geweest in Vorden, voor mij tot een stralende
dag werd, is te danken aan uw grote hartelijkheid
die zich uitte in uw aanwezigheid op de receptie,
uw vriendelijke woorden, de vele bloemen en
kadoos en het geweldige gemeenschappelijke
geschenk.

Ik ben u daar allen heel dankbaar voor!

Dat het bestuur van het Groene Kruis mijn af-
scheid zó heeft georganiseerd, dat dit allemaal
mogelijk was, betekende een feestelijke afsluiting
van 19 goede jaren in mijn 'Wijkwerk in Vorden'.

Zuster M. A. Stoop

m

GEVRAAGD:

leerling
serveerster

Café-restaurant

't Wapen van Vorden
Dorpsstraat 10 - Vorden , Tel. 05752-1391

Weekend aanbieding!
Scrubbed denim

pantalons
in de maten 40 t.m. 54

nu! 18.95
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken
bekend, dat zij voornemens zijn, met inachtneming
van het door de Raad dezer gemeente d.d. 12
september 1972 genomen voorbereidingsbesluit
en met toepassing van artikel 19 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening:

1. de verkaveling van het terrein ten noorden van
de Christinalaan, ten westen van de Horster-
kamp en ten zuiden van de Vordense beek, te
veranderen van vier bouwterreinen in acht
bouwterreinen;

2. vergunning te verlenen aan de firma Albers
te Vorden om op het terrein ten noorden van
de Willem Alexanderlaan en ten oosten van
de Nieuwstad, achter de huidige bebouwing
van de firma Albers, een supermarkt te
bouwen; en

3. naast en op het sub. 2 genoemde terrein een
bevoorradingsweg voor de firma Albers, annex
toegangsweg tot het sportterrein, aan te
leggen.

Tegen dit voornemen kunnen vanaf 21 september
worden ingediend bij Burgemester en Wethouders
tot en met 5 oktober 1972 schriftelijk bezwaren
voornoemd

Vorden, 13 september 1972

urgemeester en wethouders van Vorden,
de burgemeester,
Van Arkel
de sekretarls,
J. DrTJfhout

GEMEENTE VORDEN
De Burgemeester van Vorden maakt bekend dat
de Raad der gemeente Vorden in zijn vergadering
van 12 september 1972 heeft besloten, dat het d.d.
29 februari 1972 genomen voorbereidingsbesluit
ter herziening van het 'Uitbreidingsplan in onder-
delen Vorden 1962' wordt uitgebreid voor twee
terreinen, te weten:

a. het terrein ten noorden van de Christinalaan,
ten westen van de Horsterkamp en ten zuiden
van de Vordense beek (zulks teneinde een gun-
stiger verkaveling van bouwterreinen te be-
werkstelligen) ;

b. het terrein ten noorden van de Willem Alex-
anderlaan en ten oosten van de Nieuwstad,
achter de bebouwing van de firma Albers
(zulks teneinde een gunstiger toegangsweg tot
het sportterrein alsmede een bevoorradingsweg
voor een door de fa Albers te bouwen super-
markt te creëren).

Het genoemde besluit met de daarbij behorende
tekening ligt vanaf 21 september ter gemeente-
secretarie voor een ieder ter inzage

Vorden, 13 september 1972

De Burgemeester voornoemd,
w.g. A. E. van Arkel

Voor uw oufor/7/essen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39

telefoon 1619

Opgave ook bij:
G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

ATTENTIE

C.J.V. Club '71
is weer van start gegaan. Nieuwe leden, jongens
zowel als meisjes vanaf 15 jaar zijn uiteraard

VAN HARTE WELKOM /
Opgeven bij: Herbert Zeevalkink, telefoon 1317

TOT ZIENS!

Blik ERWTENSOEP MET WORST van 179 voor ... 139

3 pak ZO-KLAAR PUDDING van 114 voor 88

Fles SPAR ADVOKAAT van 525 voor 469

250 gram SLAGERS LEVERWORST 109

250 gram BOTERHAMWORST 75

Pak SPAR VACUÜM KOFFIE van 209 voor 189

Litersfles SPAR COLA van 88 voor 68

500 gram HAGELSLAG PUUR van 147 voor ...... 139

500 gram HAGELSLAG MELK van 167 voor ...... nv.»

• ' , pot HOLLANDSE SNIJBONEN .................. 118

l zak SPAR CHIPS van 98 voor ........................ < ! >

l blik KITTEKAT van 115 voor ........................ 98

Zak a 500 gram MOESTMELANGE van 179 voor 159

^21-22-23 september:

Kilo GOLDEN DELICIOUS

10 Outspan SINAASAPPELS

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant
Het Parool

Te koop: aardappelen, ook
voor winteropslag
Surprise en Pimpernel
Opgave zo spoedig mogelijk
A. J. Makkink
Kruisdijk 11, tel. 05752-1674

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD

^ CARROSSERIE
W SPUITWERK
Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

GARAGE KURZ
^kdustrieweg 5 - Vorden
telefoon 05752-1649
Showroom: Burg. Galléestr.

Hef Nuf
organiseert op 3 oktober
een avond in hotel Bakker
met
Leen Pfrommer
als spreker - aanvang 8 uur

Te koop: eetaardappelen
Pimpernel en Surprise
G. J. Bouwmeester
Onsteinseweg 9 - Linde

Te koop z.g.a.n bromfiets
Kaptein Mobylette
H. Zweverink
Joostinkweg 8 - Tel. 1937

Te koop 2 dragende malen
en een rnaalkalf
Schotsman
Heyendaalseweg l

Te koop: donkerrode dames
bromfiets 'Peugeot' prima
onderhouden
W. B. Bruggeman, de
Hanekamp 20, Vorden

Gevraagd voor l middag
per week: flinke jongen
voor tuinwerk e.d.
(voor herfst en voorjaar)
A. Postma, Ruurloseweg 6
Telefoon 1831

Gelegenheid tot inscharen
van schapen bij een 'AB'
ram Ie prijs fokdag Laren
H. J. Berenpas, Vorden
Ruurlosew. 71, tel. 1793

Te koop: Simca 1501 GLS
bouwjaar 1967
't Jebbink 34, Vorden

SEPTEMBER
HERFSTMAAND -
Maar niet op de

BLOEMEN-
TENTOONSTELLING
van

Nutsfloralia
in het jeugdcentrum

Hen zomerse
bloenienweelde !

Wegens vakantie

GESLOTEN
van maandag 25 september
tot zaterdag 30 september

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

T shirts
in vefe kleuren
nu ook met lange mouw

vanaf f 5,95

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

f het klassieke |
nieuws

in de krant van
vandaag

RAADHUISSTR.. VORDEN

Tel. 1303

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Eykelkamp
Gebr.

Medler . Tel. 6634



E. W. M. MEUBELFABRIEK

MEUBELSHOW VORDEN
vraagt voor diverse afdelingen

jongelui
TER OPLEIDING

Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

GEVRAAGD:

25-30 jaar
PRETTIGE WERKKRING

Klein Lebbink
Baakseweg l _ Wichmond - Tel. 05754-267

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's

Fietscapes, Regenpakken

en -broeken
in de modekleuren, water- en wlnd-
dicht, ijzersterk, gelaste naden
nieuwe modellen en kleuren

Wapen- en Sporthandel

stteds doeltreffendi

Zutphenaeweg . Vorden

GEVRAAGD wegens huwelijk der tegenwoordige

net meisje
voor de winkel

BRUIL
LEVENSMIDDELEN

Raadhuisstraat 14 - Hengelo Gld

Bezoekt vrijdag 29 en zaterdag 30

september a.s. het grote

VOLKSFEEST
TE VARSSEL
AAM DE ZELLEDIJK

Vrijdag 29 september
13.30 uur Spelen voor de Varsselse kinderen

19.30 uur De Gelselaarse Toneelvereniging
'De Eendracht' met het Achter-
hoekse stuk van H. van Velzen:
'UM DEN OLDEN BERENSCHOT'
Muzikale omlijsting door de

Tiroler Edelweiss Kapelle
Entree f 2,50

Zaterdag 30 september
13.15 uur Volksspelen:

o.m. vogelschieten, vogelgooien,
belschieten, schijf schieten, doeltrap-
pen, ringrijden, kegelen, pijlwerpen,
busgooien

Prijsuitreiking 's avonds t i jdms het
grote dansfeest m.m.v.

The Music Makers
Aanvang 19.30 uur - Entree f 2,50

Beide dagen draaimolen-zweefmolen, schiettent
en vis en patatesfrites kraam op het terrein

Beide dagen is de feesttent uitnemend verwarmd

Schoenenhuis Jansen
Speciale aanbieding
ZUIVER LEREN

Jongensschoenen
reeds vanaf t 21,95
zolang de voorraad strekt

Schoenenhuis Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat - Vorden

GEVRAAGD:

NET

dagmeisje
BAKKERIJ TIJDINK
Spalstraat 21 - Hengelo Gld - Telefoon 05753-1250

Onze zaak is wegens VAKANTIE

gesloten
VAN
24 T.M. 30 SEPTEMBER

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente - Fruit
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Maar met Total rijdt u
toch het zuinig^}

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

Ned. Bond
v. Plattelandsvrouwen

Woensdag 27 sept. in 't Nutsgebouw

SCHEHEREZADE
bekend schrijfster in 'Libelle' met

SCHEHEREZADE'S

SPRAAKWATERVAL

Aanvang 7.45 uur

Honderden mooi opgemaak-
te bloemstukken prijken
op de

BLOEMEN-
TENTOONSTELLING
van

Nutsfloralia
in het jeugdcentrum

Te koop: VW 1200 '64
Billijke prijs, na 6 uur
H. J. Reerink
Kervelseweg 18, Hengelo G

Gratis
afvalhout
b«

MEl/BELSHOW
VORDEN
Ruurloseweg 12 - Vorden

Bloemen-
tentoonstelling
van Nutsfloralia l

in het jeugdcentrum
22 sept. van 19.30-
en 23 sept. van 15-
Een eldorado
voor bloemenliefhebbers!

H.H. LANDBOUWERI|M

wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS- OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1337

Nog nooit
op de bloemen.
tentoonstelling van

Nutsfloralia
geweest ? Hoe is 't mogelijk
Maak het alsnog goed en
kom vrijdagavond en
zaterdag eens kijken!

Zie onze enorme voorraad

TAPIJT
reeds vanaf

vakkundig en gratis gelegd.

59,50

HEYINK
„ De Spannevogel"

HENGELO GLD. - RUURLOSEWEG 2 - TEL. 1484

Wij exposeren op

DE JAARBEURS
VAN HET OOSTEN

stand no 29 - Hal A bij

MANUS HOLLAND b.v.

diepvriezers, koelkasten, koeJ/vries-

kombinaties, vaatwassers,

wasautomaten enz. van de merken:

BOSCH
ESTA
BAUKNECHT
ZOPPAS

VELE BEURSAANBIEDINGEN

MET SPECIALE PRIJZEN !

Y.L.C.

„DE GRAAFSCHAP"
Hengelo - Linde - Ruurlo - Vorden

MVWWWWWWW

"CONCORD1A"
Hengelo

ZATERDAG 23 SEPTEMBER

Bal voor
gehuwden en paartjes

met medewerking van

Hamaland Combo
voor tafelreservering: tel. 05753-1461

A.s. zondag DANSEN

SE A SIDE SIX

3 bars vol sfeer

en gezelligheid

Vrijdag 22 en zaterdag 23 september
VOLKSFEESTEN TE LINDE



34e jaargang no 25

de landbouwschool
27 sept. Ned. Bond v. Plattel.vr., Nutsgebouw
28 sept. Herv. Vrouwengroep Wildenborch
3 okt. Nutsavond in hotel Bakker

UIT DE OMGEVING

Jaarvergadering
Bond v. Plattelandsvrouwen Steenderen

Met een bezoek aan de Floriade, een modeshow en een
tweetal lezingen opent de plaatselijke afdeling haar
winterprogramma, dat maandagavond tijdens de leden-
vergadering in zaal Concordia werd besproken.
Pres. mevrouw Callenfels was zeer verheugd dat zove-
len aanwezig waren en dat wel bewees dat de ver-
eniging erg aktief is!

Mevrouw Schieven haalde in haar notulen de belang-
rijkste gebeurtenissen nog even naar voren. Woensdag
27 september gaat men naar de Floriade en dinsdag
3 oktober wacht de dames een modeshow verzorgd door
Weenink uit Varsseveld.
Schaapherder van imbeek wit Rheden vertelt 18 okt.
de dames iets over 'Werken en denken in de Natuur'.
De gekombineerde bijeenkomst met de Kath. Vrouwen-
gilde op dinsdag 21 november vermeld de heer van
Leersum als spreker, die het zal hebben over Rusland.
Ook de kursussen draaien goed. Me j. Harmsen zal in
oktober een bloemschikavond houden, evenals tegen de
kerstdagen.

Vervolgens werden de bondskursus 'Meedenken en Mee-
doen', de instruktiedag te Varsseveld en de woningdag
te Doesburg evenals de tuindag besproken.
Na de pauze was het de heer Callenfels die aan de
hand van zelfgemaakte dia's oude herinneringen opriep
van gebeurtenissen die zich hier voordedeen, waarna
een dankwoord deze zeer geaniemeerde bijeenkomst
besloot.

Dammen
Onderlinge damkompetitie DCV: Beeftink-Buunk 1-1,
Buunk-Aalderink 0-2, Gosselink-Wiekart 2-0, Lammers
-Bolink 2-0, Klein Brinke-Oltvoort 0-2, Reuver-Bosch
2-0, Bargeman-Masselink 0-2, Gosselink-Graaskamp 1-1
Wentink-Stokkink 0-2, Bolink-Lammers -2, Verkerk-
Steenbreker 2-0, Wolsing-Abbink 0-2, Hesselink-Buunk
2-0, Wiekart-Denkers 2-0.
Offereiris-A. Wassink 0-2, Oukes-Dimmendaal 2-0,
G. Wassink-H. Wansink 2-0, Breuker-W. Wassink 0-2,
Lamers Jr-Harmsma 2-0

Nederlaag voor Vordense dammers
Het team van DCV heeft het in Lunteren niet kunnen
bolwerken en verloor tegen DES met 12-8.

Motorsport
Goed resultaat Jan Oosterink
Jan heeft het ook in Norg goed gedaan. Door een val-

partij raakte hij eerst flink achterop, doch door
vechtlust wist hij toch de 3e plaats te bemacht
De Trophee des Nations werd door de eigen gewonnen
waar Nederland 3e werd.

Vergadering
Bestuur verdeelde taken bij 'Vorden1

Bij een bestuursvergadering van de w Vorden heeft
men de taken als volgt verdeeld: de Boer-voorzitter,
Emsbroek-sekr.penn., Velhorst-2e sekretaris, Pardijs-
kontaktman senioren zondag, Sloetjes kontaktman afd.
zaterdag, van de Barg kontaktman junioren en puoillen
Hartelman en Rietman terreinkommissie en de heer
Jansen wedstrijdsekretaris.

Voetbalprogramma Yorden
Voor dit weekend wordt gespeeld: Vorden 1-Halle l,
Markelo 3-Vorden 2, Eiberg en5-Vorden 3, Vorden 4-
de Hoven 5, Vorden l (zaterdag).SKVW 3 en Vorden
3-SKVW 4.
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Schoolnieuws
Een eeuw chr. nat. onderwijs te Toldijk

Op zaterdag 23 september vindt in zaal Den Bremer
te Toldijk de herdenking plaats van het feit, dat 100
jaar geleden een hristelijke Nationale Schoolvereniging
werd opgericht.
Tijdens een bijeenkomst die op 27 januari 1871 ten huize
van de fam. Schieven te Baak (thans fam. Wentink)
werd gehouden werden de plannen besproken om tot
oprichting te komen. Men moest zelf toen nog de boel
financieren, hetgeen natuurlijk niet gemakkelijk was.

Aan het eind van de avond had men echter wel de
toezegging tot een bedrag van f 1175,-. Een circulaire
naar andere gemeenten bracht nog eens f 773,35 op.
Een bestuur werd gevormd en de plannen voor de bouw
konden beginnen. De grond werd gratis afgestaan door
de fam. Loben Sels, voor de bouw van 2 leslokalen.
Ds van Dijk uit Doetinchem werd geraadpleegd en al
spoedig kon men met de bouw beginnen. Uit 3 solli-
citanten werd Meester Bleek uit Rotterdam als eerste
onderwijzer aan de school verbonden, die de naam
kreeg 'School met den Bijbel'. Op 5 augustus 1872 werd
de school geopend met zo'n grote belangstelling, dat
een hulp onderwijzer werd benoemd. Door persoonlijke
financiële offers kon de school steeds de tekorten 'bij-
benen' waaraan zelfs kollektes te pas kwamen.

Ook van de bestuurders willen wij enkele noemen,
vooral ds Pikaar die meer dan 40 jaar voorzitter is
geweest. Door grote belangstelling voor de school kon
men een 2e school openen aan de Bronkhorsterweg.
Bij de gelijkstelling van het onderwijs in 192 werd het
financieel heel wat makkelijker! Dit was de periode
dat meester Smeenk optrad en een grote bloei het
deel van de school werd. Ook het verenigingsleven
in en om de school kwam tot grote bloei. Steeds was
de school het middelpunt van de aktiviteiten.
In augustus 1961 nam meester Smeenk afscheid na 41
jaar de school te hebben gediend.
Het tegenwoordige hoofd de heer Salemink deed toen
zijn intrede, bijgestaan door mej. Meyerink en meester
Lenderink die beiden na eveneens ruim 40 jaar aan
deze school verbonden te zijn geweest en resp. op
sept. en 7 juli 1970 met pensioen gingen.

Het huidige bestuur waarin zitting hebben de here
Huurnink-voorzitter, Cortumme-sekretaris, Nijkamp-

• penn. en de leden Kets, Schieven Hzn, Wunderink e
de dames Helvoort, Wiegman en Kets, heeft het ee
tijd niet gemakkelijk gehad, omdat eerst de hoofden
woning en daarna een nieuwe school moest worde

' gebouxyti (1968).
Dankzij gemeente en rijk kon op 6 januari 1969
nieuwe school, die de naam kreeg van De Ra
worden geopend. Aan deze school de ithans 112

> lingen telt, zijn naast het hoofd de heer Salemin, ve
£ bonden de heren Apenhorst en Boonstra en mevrou

ten Bruggencate-Lovink.
j; Zaterdag 23 september om 14 uur recipieert het bestu

in zaal Den Bremer en 's avonds om half acht vin
er een gezellig samenzijn plaats van leden, oud lee

. lingen en belangstellenden.

Prins
Johan Friso
4 jaar
Op maandag 25 september wordt
prins Johan Friso 4 jaar. Het zal dan
dringen worden op het kleine 'Groot
Drakestein' als de familie komt feli-
citeren.
Alle neefjes zullen natuurlijk aanwe-
zig zijn. En dat zijn er welgeteld 4.
Rekenen we daarbij dan nog de 2
broertjes, dan begrijpen wij dat die
dag een koninklijk gekrioel zal zijn.
Er is wel wat veranderd.

Werden er vroeger alleen vrouwe-
lijke telgen in ons Oranje Huis ge-
boren, nu zien wij alleen maar man-
nelijke spruiten opgroeien.
Maar wie weet wat er nog in het
verschiet ligt.
Voorlopig wensen wij echter prins
Johan Friso een gezelligedag toe
tussen zijn neefjes en

DamrubriÜk
De volgende stand is van Braam met zwart in zijn
partij tegen de Belg Demesmeaker uit de wedstrijd
België-Nederland te Antwerpen 1969. De stand:
Braam met zwart 2 4 6 7 8 9 13 15 16 17 19 23 en 29
Demesmeaker wit 27 28 30 31 32 33 36 38 40 42 45 48
en 49. Zwart aan zet won een schijf door:
7-11, 33x24, 13-18, 24x22, 9-13, 28x19, 13x44, 49x40
en 17x26

Het probleem van de vorige week was:
Wit 3 dammen op 14 25 en 49; zwart l dam op 13.
De oplossing 49-35 13-4 (gedwongen) 35-24, 4-15, 25-20
15-4, 14.10, 4x15, 24-47 met winst
Goede oplossingen ontvangen van Tj. Harmsma,
H. Grotenhuis ten Harkel, Masselink en G. Wassink.
en H. Winkelman uit Hengelo G
Ons nieuwe probleem:

zwart

wit

Wit speelt en haalt dam

Voetbal
Monsterzege Yorden zaterdag
Vorden heeft zaterdag met liefst 10-0 gewonnen van
Haarlo 4 na bij de rust 'pas' met 2-0 te hebben voor-
gestaan door doelpunten van Wentink.
Na de rust werd Haarlo overspeeld hetgeen resulteerde
in acht doelpunten van Pellenberg en Wentink.
Vorden 3 verloor met 1-0 van Haarlo 5.

Gaanderense Boys-Yorden 2-4
Ook de afdeling zondag van Vorden en wel met 4-2 in
de lastige uitwedstrijd tegen de Boys uit Gaanderen.
Reeds na 5 minuten schoot Nijenhuis raak na een
schermutseling voor het Gaanderen doel. Een onver-
wacht schot van de linksbinnen betekende echter 1-1.
Het was echter Hengeveld die voor 2-1 met rust zorgde.
Een mooie aktie van ter Beest werd door Nijenhuis
keurig afgewerkt 3-1, waarna een dekkingsfout in de
Vorden achterhoede toch nog 3-2 betekende. Janssen
bepaalde de einduitslag echter resoluut op 4-2.
Verdere uitslagen: Vorden 3-SVBV l 3-3, Vorden 5-
Warnsveldse Boys 3 5-2

Vissport
Tweede prijs voor De Snoekbaars
Op de door de vereniging 'Oost Nederland' georgani-
seerde jaarlijkse viswedstrijd, welke werd gehouden te
Heeten, wist De Snoekbaars een tweede prijs te be-
machtigen en mocht een prachtige beker in ontvangst
nemen. De laatste onderlinge wedstrijd van De Snoek-
baars zelf is op zaterdag 7 oktober.

Schoenenhuis Jansen

Suêde herenschoen
mei- rubber onderwerk

U
doet

ons

een

groot

plezier

uw

advertentie

zo

vroeg

mogelijk

te

bezorgen

An dokter
De Vries
Door is 'n ti«"<l van kommen en van gaon,
Gin mense kunip daor onderhen;
Ens geet et uur van afscheid sloan,
Veur iederene, enkel neet veur den of den.
'l Is alw<>er tvvee-en-darti£ jaor eleen,
Daj onr/,e dokter bunt vwodden,
Kn da w mekare veur et eerst hebt e/.een,
Hier in ons mooie dörpken Vodden.
As de belle gong l'an «ton i'j klaor,
Al was et ook midden in de nach;
Kn of et /.ornmer was of dat et vroor,
As et neiidig was dan kwam i'j veur d'n dag!
As dokter goa'j ons now velaoten,
'n Welverdiende roste is oew graag e^und,
Daoraover hoef n i'j neet ens te praoteu:
't eet oe\v £<KM|, wa'j doet of vvaor'j ook bunt!

Mav Holt
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ZONDAGMIDDAG 2-1 SEPTEMBER

VORDEN l

HALLE l

Gemeentelijk Sportpark

aanvang 14.30 uur.

LHTNVERG/DERfNG

j\m , kiesvereniging

op vrijdag 22 september a.s. in hotel
re taurant Bioemendual, Stationsweg
om 8 uur

11 eh a n deling a d vies/i/s t
voor de a.s. kamerverkiezing'

Toont uw belangstelling voor de
Evangelische Politiek!

Catechisaties
HERVORMDE KERK

JONGERENGROEP:
maandagavond 7.30 uur
dinsdagavond 7 uur

Ie ,1 AARS BELIJDENIS-CATECHISANTEN:
maandagavond 8.30 uur
dinsdagavond 8 uur

ie J AARS BELIJDENIS-CATECHISANTEN:
maandagavond 8 uur
donderdagavond 7.45 uur

Plaats: Catechisatfolokaal en kerkeraadskamer

Vordense
Coop. Zuivelfabriek

Melkbezorging
In verband met het uitstapje van het

personeel wordt woensdag 27 sept.

MET GEVENT

In plaats daarvan wordt wel bezorgd
op donderdag 28 september

DE DIREKTIE

HESBEN V4K/NT¥£

M A \ \HAG 25 SEPTEMBER

tot en met

ZATERDAG 30 SEPTEMBER

BAKKERIJ

van Groningen
Dorpsstraat 11 - Vorden



D/T /S HET WAT U ZOEKT l OP DINSDAG 26 SEPTEMBER 'S AVONDS VAN 7 TOT 9 UUR

EEN GEZELLIGE KIJKAVOND
U kunt dan fijn rondneuzen - U kunt passen • il kunt informeren

U KUNT NIEUWSGIERIG ZIJN NAAR HET NIEUWS VAN NAJAAR 7972

Of er vee/ nieuws /s . . . Reken maar l

EEN AVOND OM TE KIJKEN, TE VRAGEN, TE INFORMEREN, TE VERGELIJKEN

BIJ VISSER de gehele kollektie damesmantels, coats
suède kleding

BIJ VISSER een pracht kollektie japonnen, rokken,
blouses, bonneterie

BIJ VISSER de knaljonge kleding in speciale shop

BIJ VISSER de mode voor meisjes en jongens
jurkjes, jassen, pantalons, truien

B'J V/SSER de mode voor jonge mannen
ook in de speciale shop

DJ VISSER mannenmode in kostuums, kolberts,
pantalons, jassen, suede kleding,
pullovers

BIJ VISSER 156 soorten tapijt
en zo uit voorraad

BIJ V/SSER uitgekiende banksfe//en, stoelen, slaap-
kamers

BIJ VISSER een keurkollektie bedden en matrassen

BIJ VHSER de prachtige kollektie gordijnstoffen en
vitrages

BIJ VISSER geze//ige b/jzetstoe/en en klein
meubelen

BIJ VISSER Perzische tapijten en kleedjes
tafelkleden

U bent van harte welkom bij:

VORDEN

NOG EVEN NOTEREN;

A.S. DINSDAG

26 SEPTEMBER

's avonds van 7 tot 9 uur

De koude dagen
staan weer voor de deur !

Zorg tijdig voor goede verwarming !

Profiteer nu van onderstaande aanbiedingen:

OLIEKACHELS
Efel vanaf f 441,-

*

GASKACHELS
Dru - Radïalix

v. ƒ 996 voor f 799,-
Grote sortering gas- en oliekachels

GEHLBARENDSEN VORDEN
ZUTPHENSEWEG

Schoenenhuis Dansen

Donkerbruin leren

DONALD DUCK

schoenen

Speciale prijs t 24,95

Schoenenhuis Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat - Vorden

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

Bericht aan:

„De Panne"
BK 46a, Holten

Biedt zich aan:
NET MEISJE

Brieven onder nr 25-1
buro Contact

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

EHBO kursus
7972/1973

Bij voldoende deelname aanvang

maandag 2 oktober a.s.

Inlichtingen en aanmelding bij:
MEVROUW TE SLAA-VAN DE KOOI
Schoolstraat 11 - Telefoon 1297 - Vorden
Liefst tussen 18-20 uur

DAN BE !N

Schildersbedrijf van der Wal b.v
Leo Westerhof de Steege 41 Vorden telefoon 2039

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Hervormde Kerk
TE VORDEN

BLOEMEN-DfENST
a.s. zondag 24 september, 10 uur

Iedereen jong en oud, is er hartelijk
welkom

< « < > « > M dienst in de kapel Wildenborch

In d» dorpskerk in ook dienst om 8.30 uur

Kennismakings-avond
met ds en mevrouw Kooman:
donderdag 21 sept. om 8 uur in de zaal van 't Nut

FRUIT IS GEZOND !

JAMES GRIEVE
Verkoop:
Zaterdagmorgens van 8-12 uur in de
schuur bij Huize Medler

Frui'ttee/tbedri/f

MEDLER

Bloedafname
avond
voor hef Nederlands Rode Kruis

op maandagavond 25 september in de
Bijz. Lag. Landbouwschool aan de
Nieuwstad

Ie Groep donors opgeroepen om 19 uur, laatste
groep opgeroepen om 21.30 uur

De oproepingskaarten zijn verzonden. Bij verhin-
dering op het opgeroepen tijdstip, bent u welkom
tussen 19 en 21.30 uur

Oproepings- en zege/kaart
meebrengen

KOMITE 'BLOEDPLASMA'

W. ter Haar, voorzitter
G. J. Brummelman, sekretaris

Coop. Op- en Overslag- en
Mengvoederproduktie vereniging
'LOCHEM' GA
Goorseweg 13 te Lochem - Telefoon 05730-1945

GEVRAAGD:

een flinke jonge

arbeidskracht
voor alle voorkomende werkzaam-
heden

Goede sociale voorzieningen en reiskostenver-
goeding. Bij gebleken geschiktheid opname in
vaste dienst. Omgaande aanmelding mondeling
of schriftelijk ten kantore


