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'Oost-Gelderland - lekker land'

Leven, wonen en werken in de eigen streek zijn de on-
derwerpen van de tentoonstelling, die onder het motto:
„Oost-Gelderland - lekker land" in de openbare bi-
bliotheek te Vorden wordt gehouden.
De ekspositie wordt georganiseerd door de Stichting
Streekbelangen Oost-Gelderland te Doetinchem. De
SSOG heeft de hulp ingeroepen van de Vordense
jeugd. Vele tientallen kindertekeningen maken duidelijk
hoe de schooljeugd het leven, het wonen en het werken
ziet. Bij de opening van de tentoonstelling waren vrij-
dagavond de jeugdige medewerkers uitgenodigd. Ze

gingen allemaal met een aardig prijsje naar huis.
De tentoonstelling beperkt zich overigens niet tot de
fleurige kindertekeningen. Prachtige foto's, interes-
sante kaarten, statistieken en ander materiaal geven een
indruk van het gebied, waar de SSOG werkt en ook
van EUREGIO en de grensoverschrijdende aktiviteiten.
Wie na het zien van al dit moois meer wil weten kan
terecht bij de SSOG te Doetinchem, Plantsoenstraat 85.
Natuurlijk mag iedereen korn^kijken in de bibliotheek
te Vorden van 11 tot en mel^p oktober, de toegang is
gratis. De SSOG is immers van de Oost-Geldersen zelf.

Wat is een Vinotheek?
Naar we vernomen hebben zal café-restaurant ,,'t Wa-
pen van Vorden" haar café-restaurant omturnen tot een
vinotheek. Iets nieuws voor deze streek. De zaal waar
bruiloften en partijen worden gehouden, blijft maar het
café-restaurant wordt gesloten. De vinotheek zal zeker
aan de verwachtingen voldoen, want een goede fles wijn
zo uit het vat is niet te versmaden.
Wat is een vinotheek? De namen apotheek en disco-
theek zijn voor u geen raadsels meer, maar nu een vi-
notheek. Het is een speciale wijnafdeling, waar een
enorm groot assortiment wijnen uit vele landen hun
plaatsje zullen vinden. Naast een eenvoudige fles land-
wijn zult u er ook een groot aantal hooggeklasseerde
wijnen vinden zowel uit de Bordeaux als uit Bourgog-
nestreek.
Maar de grote attraktie is, dat er de mogelijkheid wordt
geboden om zelf uw fles wijn te toppen met een enorme
keuzemogelijkheid wat betreft de soorten wijn. Uit een
batterij van plm. 20 vaten zijn er o.a. de volgende dran-
ken te tappen en te proeven: rosé wijn, witte wijn, rode
landwijn, spaanse rioja, Cóte de Beaume, 3 types sher-
ry, medium-gino, cream, 2 soorten montilla, zoete
spaanse wijn, notenwijn, rode port, martala, vermouth,
enz.

Na een verbouwing zal deze vinotheek op vrijdag 15
november geopend worden en is bereikbaar via de oude
café-ingang en tevens via de slijterij.

Taaiproject
In samenwerking met de Plattelandsvrouwenorganisa-
ties (afdeling Vorden) en de Stichting K & O Opvoe-
dingsvoorlichting in Gelderland, zal aandacht worden
besteed aan de taalontwikkeling van het jonge kind en
de invloed van de ouders op dit terrein.
De bedoeling is dat ouders van jonge kinderen de ge-
legenheid wordt geboden deel te nemen aan een kursus
over taaibevordering. De laatste tijd is men zich bewust
geworden, dat de taalontwikkeling van de kinderen
niet helemaal vanzelfsprekend verloopt. Het is geble-
ken dat de ouders een grote invloed hierop hebben en
juist in die periode dat het kind nog niet naar school
gaat.
De bedoeling is dat de taalkursus open staat voor ou-
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ders van kinderen tot 4 jaar; voor leden zowel als niet-
leden van de afdeling. De groep van 12 tot 14 deel-
nemers komt vijfmaal bijeen; 4 avonden en een speel-
middag of -ochtend onder leiding van een medewerk-
ster van de Stichting K &• O Opvoedingsvoorlichting.
In het werkkomité hebben zitting zuster v.d. Schoot;
mevr. v.d. Sligte; mevr. Brinkman en mevr. Branden-
burg.

G. J. Weustenenk
overleden
Oud-wethouder G. J. Wuestenenk (71) is donderdag-
morgen in het ziekenhuis te Zutphen aan de gevolgen
van een verkeersongeval overleden.
De heer Wuestenenk is ruim 28 jaar lid van de Vorden-
se gemeenteraad geweest waarvan de laatste 12 jaar als
wethouder. In 1931 deed hij voor de partij Vrijheids-
bond intrede in de gemeentepolitiek. Na de oorlog
keerde hij voor de Partij van de Arbeid terug in de
gemeenteraad.
In september 1970 nam hij afscheid van een zeer aktief
en verdienstelijk leven in de Vordense politiek. Naast
zijn raadslidmaatschap was de heer Wuestenenk aktief
op velerlei gebied. Met name de landbouw heeft altijd
in het middelpunt van zijn belangstelling gestaan. Ook
op provinciaal en landelijk niveau zette hij zich voor de
agrariërs in.

De heer Wuestenenk bekleedde een zeer groot aantal
funkties. Zo was hij lid van de schoolraad Vorden; lid
van de gewestraad voor de landbouw; lid van de pro-
vinciale raad voor bedrijfsvoorlichting en bestuurslid
van de landelijke jachtraad. De overledene zette zich
als voorzitter in voor de ruilverkaveling in Warnsveld;
bekleedde het voorzitterschap van de Vordense Markt-
vereniging en de Oranjevereniging. Voor de Ned. Hei-
demaatschappij was hij voorzitter van de afdeling Ach-
terhoek en noordwest Twente. Ruim 29 jaar was de
heer Wuestenenk sekretaris van de afdeling Vorden
van de Gelderse Maatschappij van Landbouw. Eveneens
s«krearis was hij van de kommissie van toezicht van
de middelbare landbouwschool in Zutphen.
Naast deze aktiviteiten hield de heer Wuestenenk re-
gelmatig radiopraatjes voor het Koninklijk Nederlands
Landbouwkomité. Voor al zijn verdiensten ontving de
overledene in 1965 de Ridderorde van Oranje Nassau.

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.

WAT MOET U DOEN VOOR EEN
NIEUW RIJBEWIJS ?

Er zijn in ons land ruim 4V£ miljoen rijbewijzen in
omloop, die allemaal van tijd tot tijd vernieuwd moe-
ten worden. Gelukkig nooit allemaal tegelijk, dat zou
het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen nooit
kunnen verwerken. Maar wel één keer in de 5 jaar:
5 jaar na de datum van afgifte is het rijbewijs niet
meer geldig. Weliswaar kan in het zesde jaar na af-
gifte het rijbewijs nog vernieuwd worden, maar in
die periode mag u geen auto besturen. Als dat zesde
jaar verstrijkt zonder dat u voor vernieuwing van het

rijbewijs hebt gezorgd, dan zult u zelfs opnieuw rij-
examen moeten doen om weer voor een rijbewijs in
aanmerking te komen.

WAT MOET U DOEN OM UW RIJBEWIJS
TE LATEN VERNIEUWEN ?
Alle formulieren die u nodig hebt kunt u verkrijgen
op de gemeentesekretarie. U ontvangt (tegen beta-
ling) een zogenaamde „eigen verklaring". Voorts
moet u een uittreksel uit het persoonsregister heb-
ben. Een volledig ingevulde, gedateerde en gete-
kende „eigen verklaring" stuurt u met het uittrek-
sel uit het persoonsregister en de retour-enveloppe
naar de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheids-
bewijzen (CBR), Boutenslaan l te Rijswijk (Z.H.)
Beide dokumenten moeten in één enveloppe worden
verzonden.
Is er medisch iets aan de hand óf bent u zestig jaar
of ouder, dan dient op de „eigen verklaring" een
rapport van een arts (niet uw huisarts) gesteld te
worden. Als alles in orde is ontvangt u na ongeveer
twee weken een geneeskundige verklaring, terwijl u
dan ook hét uittreksel uit het persoonsregister te-
rug krijgt.
Daarna gaat u opnieuw naar de gemeentesekretarie
om het volledig ingevulde aanvraagformulier in te
dienen, samen met:
a. de geneeskundige verklaring,
b. het uittreksel uit het persoonsregister, en
c. twee recente pasfoto's (geen kleurenfoto's).
Na nog weer eens twee weken kunt u dan in het
bezit zijn van uw nieuwe rijbewijs, dat u door de
provinciale griffie te Arnhem wordt thuisgestuurd.

Soms moet het oude rijbewijs worden ingeleverd, of
een verklaring over dit rijbewijs. Dit is namelijk
noodzakelijk als het rijbewijs niet werd afgegeven
door de kommissaris der koningin in de provincie
waar de aanvraag voor vernieuwing wordt inge-
diend (dus indien niet afgegeven door de kommissa-
ris der koningin in Gelderland).
Als u het oude rijbewijs liever niet inlevert, kan een
officiële verklaring over dat rijbewijs worden bijge-
sloten. Die verklaring moet worden aangevraagd bij
en wordt afgegeven door degene die het oude rijbe-
wijs heeft verstrekt.
Het verdient aanbeveling de aanvraag voor vernieu-
wing van uw rijbewijs niet eerder dan één maand
voor het verstrijken van de geldigheidsduur van het
oude rijbewijs in te dienen.

KOSTEN
De kosten verbonden aan het vernieuwen van het
rijbewijs, bedragen momenteel:
- uittreksel uit persoonsregister plus

„eigen verklaring" ƒ 5,75
- aanvraag rijbewijs bij de provinciale

griffie ƒ 6 , -

Totaal ƒ 11,75

De benodigde formulieren voor het vernieuwen van
uw rijbewijs kunt u krijgen bij de afdeling bevolking
ca. ter gemeentesekretarie. De sekretarie is van
maandag tot en met donderdag alleen geopend van
8.00 uur tot 12.30 uur. Vrijdags tevens van 13.30
uur tot 17.00 uur.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10 uur ds. J. C. Krajenbrink, bediening H. Doop, met
medewerking van de kindercantorij. Thema: 7e artikel
uit de apostolische geloofsbelijdenis
19 uur gezamenlijke zangdienst o.l.v. ds. J. Kuhlemeier

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur ds. C. Gros van Aalten (kindernevendienst)
19 uur interkerkelijke zangdienst in de Herv. kerk,
voorganger ds. J. B. Kuhlemeier

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. J. 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.

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 rmken 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 donderdTgmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Knstanjelaan 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
politiebnro, telefoon 1230 of de families Eijerkamp te-
lefoon 1386 on Klein Hekkelder (boekhandel Hassink)
telefoon 1332, gebeld worden.

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

OPENINGSTIJDEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

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 uur

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.

j+fjtvmv- • " •.ir^tift^.'.

BURGERLIJKE.
STAND

ZK?*

Geboren: geen.

Ondertrouwd: geen.

Gehuwd: H.H. Wildenbeest en G. Rietman.

Overleden: geen.



Nieuwe oogst

Hollandse
Bruine Bonen
500 gram van 186 voor

109

Echte winterkost

HERO
Erwtensoep

literblik geen 238 maar

169

3/4 literpot

RODE KOOL
met

Appeltjes

89

UNIE
KAAS

Belegen
500 gram

395
SUPER SLAGERIJ

Verse worst <fUne>
500 gram 288 héél kilo

Hamburgers
3 stuks voor

Paprika schijven
3 stuks

Runderstoof lappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Schenkel
500 gram

498
148
148
398
498
358

FIJNE VLEESWAREN
GEBRADEN GEHAKT 100 gram 59

SNIJWORST 1W gram 79

LEVER 100 gram 89

BOTERHAMWORST .̂  gram 98

Slagersleverworst
plm. 500 gram 198

ZONNETUIN
Harde spruiten
nu per kilo voor

Bloemkool
per stuk

Bami pakket
per stuk

Handperen
plm. 1 ]/2 kilo

Handappelen
plm. iy2 kilo

Champignons
250 gram

Panklare Hutspot
500 gram *

98
125
119

148
98
59

C0EPVRIES ARTIKELEN
Boerenkool «09,», 79
Kroketten ,4 ** 198
Kipsoeppakkets»,,,,» 129

t» Van de warme bakker HEERLIJKE KRUIDKOEK Valt 220 VOOf 198

Franse Cognac
NAPOLEON 3 sterren van 13,95 voor ...

Scotch whisky
BLACK PRINCE van 10,95 voor

1095
975

SLIJTERIJ Bessen genever
literfles van 11,95 voor .....

AANBIEDINGEN Vruchtenwijn
literkruik van 255 voor 198

BRAU BIER
12 halve liters ... 525
BASTOGNE KOEKEN
PAREIN pak van 169 voor 119
GEVULDE KOEKEN

pak a 6 stuks 98
DUYVIS KNABBELNOOTJES

saté of spec. nu 139
A & O VERMICELLI

500 gram van 95 voor 79
GROF GEBROKEN RIJST

1000 gram 139

ERA HALVARINE
kuipje van 85 voor 70
CHOC. PASTA MELK

grote beker 159
MAGGI TOMATENSOEP

2 zakjes 98
WITTE REUS ZEEPPOEDER

draagkarton 425
UNOX CHAMPIGNONSOEP

van 139 voor 109
CHOC. HAGEL PUUR

500 gram van 215 voor 189

CHIPS

grote baal 89
ASO SPECULAAS
groot pak nu 98
FLES FRAMBOZEN VRUCHTENWIJN

plus 1 POT ROZIJNEN OP SIROOP 389
NIPOLI VERMOUTH

grote fles 298
APPELSAP

grote fles van 95 voor 79
BONTE REUS

voor de bonte was, nu 485
MARS CHOCOLADE
4 STUKJES HALEN - 3 BETALEN

SUPERMARKT
Nieuwstad Vorden Tel. 1232
Groente en vleesreklame

geldig t.m. zaterdag

*s»̂ $̂ i»$̂ s<>»$$̂



Te koop wegens verhui-
zing: zeer mooie roestvrij-
stalen gashaard (E.M.
Jaarsma) 4000 cal. en een
koelkast (Bendix) 140 Itr.
H. Tusveld, Het Vaarwerk
20, Vorden

Te koop: meisjesfiets 5-8
jaar. Mispelkampdijk 14

Te koop: plm. 30 gebruik-
te stoelen a ƒ 3,- per stuk
plus nog 10 stuks verstel-
bare a ƒ 7,50 per stuk.
Zaterdagmorgen tussen 9
en 11 uur. Lammers, Zut-
phenseweg 29

Te koop: goed onderhou-
den Empo mini meegroei-
fiets leeftijd 4-9 jaar en te-
vens: eetaardappelen.
D. B. Eskes, Kerkhoflaan
2, Vorden

Te koop: gasgeiser voor
bad; oliekachels o.a. Sieg-
ler; z.g.a.n. giertank 750 1;
olietank en t.l.-lampen;
zonnescherm; 2 tafels; 2
stalen voorraadbakken.
Te bevr. Zutphenseweg 4
telefoon 2367

Zolderopruiming ?
Pretty-Markt!
Bel de zwemklub (1270)
en we halen het op !

Te koop: g.o.h. elektrische
gazonmaaimachine merk
Wolf. Mevr. Scholten-Bij-
enhof, Zutphenseweg 69,
Vorden

Onderwijzeres, 24 jaar,
zoekt kamer met kookge-
legenheid in Vorden. Brie-
ven onder nr 33-1 buro
Contact

ATTENTIE !
Wij zijn vrijdag weer aan
de markt met

EIEREN EN VER-
SE HAANTJES

Uw poelier: W. Rossel te-
lefoon 1283

Te koop: een Tomos 4 L
bouwjaar 1972. Henk
Boersbroek, Brandenbarg-
weg 6, Vorden, tel. 6604

Gevraagd: een fornuispot
of huishoudkachel of du-
veltje. Ruurloseweg 33, te-
lefoon 1438

Te koop: 2 Pelgrim bijzet-
kachels en l Etna gas-
haard. B. Mullink, Ganze-
steeg 7, telefoon 6784

Te koop: l heren sport-
en damesfiets en l vouw-
fiets. B. J. Bosman junior,
Het Hoge 50, tel. 1962,
Vorden, na 5 uur

OPGELET !

Op 25 oktober start
er een spaarzegelak-
tie van de ZD in sa-
menwerking met de
Nutsspaarbank !

Te koop: prima konsump-
tie-aardappelen a ƒ 15,-
per mud. Surprise, Pim-
pernel, Crosstar.
G. Broekgaarden, Toldijk
2, Vorden, tel. 1605

Te koop: mooie plukap-
pels 0,25 per kg en verse
eieren 0,10 per stuk.
Bolwiender, Heiderbooms-
dijk 2, tel. 6685

Te koop: oliekachel en 2
olietanks 500 en 200 liter.
J. van Zuilekom, Mispel-
kampdijk 3, Vorden

Te koop:

MOOIE
DOBBERMAN

met stamboom, reu

W. Bielderman, Coe-
hoornsingel 2a, Zutphen,
tel. 05750-12011

Triumph-Wala
verkoop aan huis.
Geopend 8.30-12.30
uur en volgens afspr.

M. STOFFELS
Zutphensewee; 4, Vorden
telefoon 2367

HANS HULLEMAN

en

MARIANNE DE GREEF

gaan trouwen op vrijdag 25 oktober in
het gemeentehuis te Vorden om 14 uur.
Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door
ds. J. H. Jansen.

Zutphen, Teniersstraat 5
Vorden, Berend van Hackfortweg 49

Toekomstig adres:
Heyermanstraat 35, Doetinchem

Gelegenheid tot feliciteren van 17 tot 18
uur in zaal „'t Wapen van 't Medler",
Ruurloseweg 114 te Vorden.

(Inplaats van kaarten)

HARRY BAANK

en

geven u, mede namens wederzijdse ou-
ders, kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden D.V. op vrijdag 25 oktober om
13.15 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Vorden, oktober 1974
Julianalaan 32 - Reeoordweg l

Voorlopig adres: Reeoordweg l, Vorden
Toekomstig adres: Charlotte de Bourbonlaan 5
te Lochem

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in café-
restaurant Schoenaker, Ruurloseweg te
Kranenburg-Vorden.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis ge-
nomen van het plotseling heengaan van onze
gewaardeerde voorzitter, de heer

G. J. WUESTENENK

Zijn arbeid, gedurende vele jaren, verricht voor
de Vordense markt, zal bij ons in dankbare
herinnering blijven.

Bestuur en kommissie
Vordense Marktvereniging

Vorden, 10 oktober 1974

Op l O oktober jl. overleed onze onvergetelijke
oom

Hij zal altijd in dankbare herinnering bij ons
in gedachten blijven.

L. Gotink
G. D. Gotink-Arfman
Willy, Jetse en Gerde
Marianne, Bennie
Gerdien, Gerrit
Els

't Addink, Vorden

Heden werd geheel onverwacht uit ons midden
weggenomen onze geliefde broer, zwager en
oom

GERRIT JAN WUESTENENK

echtgenoot van W. A. Tjoonk

op de leeftijd van 71 jaar.

Vorden: J. B. Wuestenenk
A. Wuestenenk-Regelink

Vorden: H. J. Smeenk-Wuestenenk
Z. Smeenk

Vorden: J. G. Pardij s-Wuestenenk
D. Pardijs

Dronten: J. Regelink-Wuestenenk
Z. Regelink

Vorden: A. H. Pardijs-Wuestenenk
H. J. Pardijs

neven en nichten

Vorden, 10 oktober 1974

Tot ons leedwezen namen wij kennis van het
overlijden na een noodlottig ongeval van ons
medelid en oud-wethouder, de heer

G. J. WUESTENENK

Bestuur Partij van de Arbeid

afdeling Vorden

Vorden, 10 oktober 1974

wat rijmt op onze coats? groots!
We hebben inderdaad een grootse kollektie coats en

cabans in alle modellen en kleuren, die een man maar dragen wil.
Mannelijk, sportief, behaaglijk.

Voor uw leeftijd en in diverse prijsklassen.

Op zaterdag 19 oktober a.s. hopen onze
lieve ouders en grootouders

J. KRIJT

en

D. KRIJT-KETTELARIJ

hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

Dat zij nog lang voor elkaar en voor ons
gespaard mogen blijven, is de wens van
hun dankbare kinderen en kleinkinderen
en moeder.

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
16.30 uur in zaal den Bremer te Toldijk
op maandag 21 oktober.

Door een tragisch ongeval werd plotseling van
mij weggerukt, mijn lieve man

GERRIT JAN WUESTENENK
op de leeftijd van 71 jaar.

W. A. Wuestenenk-Tjoonk
Vorden, 10 oktober 1974
Strodijk 2

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Boek nu uw
wintervakantie
* HOTELPLAN

auto-, trein- en vliegvakanties

* FIT
met KLM-tourlabel, voor uw vlieg-
vakantie. Ook overwinteringsreizen.

* MAGNEET
reizen per vliegtuig, trein of touring-
car naar zon of sneeuw.

* SUNAIR
vliegreizen, Mallorca:
l week vanaf ƒ 297,— per persoon.

* CENTOURI
wintersportvakantie, 8 dagen Tirol
van ƒ 459,— per persoon, vol-
pension.

Voor alle boekingen, aanvraag reisgidsen
en inlichtingen: telefoon 1988

leKliel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

VOOR BETAALBARE MAN N EN MODE

'UTSSPAARBANK
ORPSSTRAAT 15

in samenwerking mei reisburo
MULDERIJE & CO te Zutphen

VLAM
ATTENT
Aktle voor Qoed Gas Gebruik

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.

GEMEENTE VORDEN
Ophalen vuilnis in de
buitenwijken

Met ingang van heden wordt het huisvuil in de
buitenwijken inplaats van zaterdag op donder-
dag opgehaald, voor het eerst op 24 oktober
a.s.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester^
(M. Vunderink)
de sekretaris,
(J. Drijfhout)

opleuering
altijd

op tijd!

__ BOUWBEDRIJF
TB A.TEIM BRIIMKE S
ZELHEM INDUSTRIEPARK 13-15 TEL.08342-1041*

ook voor reparaties, restauraties, houtbouw.

'.M.MAM.M.M.M.M.M M.M A» M.» M » « M M » » M.M.» MAM» M.M » • ' > « M M M.» * » M.» » M » » » » M '

Door reorganisatie in ons bedrijf, zal met ingang van 30 oktober ons café-
restaurantgedeelte worden opgeheven.

Daar de wijnafdeling van onze slijterij aan een uitbreiding toe is, en we aan
die zijde geen ruimte meer kunnen kreëren, zijn we tot dit besluit geko-
men.

Wij danken onze café-restaurantklanten voor hun trouwe bezoek.

Onze feestzaal blijft volledig tot uw beschikking voor bruiloften, recepties,
feestavonden, diners enz.

Tevens blijven wij gaarne onze bekende koude schotels voor u verzorgen.

FAM. SMIT

wwwwww^^

VOOR/IL UW

Wapen en Sporthandel

steeds doeltreffend!

Zvtphouewef - Vordcn



IVO SUPERMARKT
Smidsstraat 2 - Vorden - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!

VLEES Eerste kwalifeit
van uw echte slager! [KEURSLAGER

'n goeie slager

Malse riblappen
500 gram

Magere varkenslappen
500 gram

Magere lende
500 gram

Hipsepoot
500 gram

Verse worst
500 gram

Slavinken
3 stuks voor

FIJNE VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

BOTERHAMWORST
150 gram

CERVELAAT
150 gram

HAMWORST
150 gram

Volop ROOKWORST KOOKWORST AAN STUK
grof of fijn 250 gram

Uit onze moderne

ZUIVEL KOELING
Halfvolle melk
Volle melk
Hopjes vla
Jonge kaas

fles

è
gesteriliseerd, fles

]/2 liter

500 gram

Dagelijks verse

GROENTE EN FRUIT "l • f

JL*>-
per kilo

2 kilo ...

heel kilo

Klare Nhtspot
Maandag en dinsdag:

Zuurkool 500 gram 39

KASSA-KOOPJE Klinkhamer oude wijven koek nu slechts

Mosselblumchen
3 flessen nu

MAGERE CHOCOLADEMELK

van 98 voor

VIVO PIJPJES PILS

deze week

VIVO THEE

100 gram - bij ons

VIVO theezakjes

deze week

ERA HALVARINE

2 kuipjes - van 170 bij ons

UNOX ROOKWORST

250 gram 208 - bij ons ...

UNOX ROOKWORST

350 gram 278 - bij ons 249

DIEPVRIES
SPERCIEBONEN
500 gram

PATAT
1000 gram

IGLO VISSTICKS
10 stuks -

ROYCO TOMATEN/GROENTESOEP

bij ons slechts

SCOTTEX CLOSETPAPIER

4 rollen va,; 276 voor

Pedro de Ravella sherry

FRISO BLOEM

1 kilo van 130 voor

SMAC GROOT
van 275 - deze week

GEVULD SPECULAAS

250 gram - bij ons

ROOSVICEE ROZENBOTTELJAM

van 185 - bij ons

Groente- en vleesaanbiedingen

zijn geldig t.m. 19 oktober 1974

voor 1398
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36e jaargang nr 33 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
WETHOUDER G. J. BANNINK:

„Woningnood in Vorden
binnen afzienbare tijd
opgelost"
„Wanneer de Vordense bevolking zelf ook een
handje meehelpt, dan zijn wij binnen afzienbare tijd
uit ons woningnoodprobleem. De doorstroming hier
ter plaatse kan veel beter", aldus de wethouder van
gemeentewerken in Vorden.

Aanleiding tot een gesprek met de heer Bannink was
de woningbouw in Vorden met daaraan vastgekoppeld
de voorzieningen in het dorp die nu eenmaal bij uit-
breiding niet mogen achterblijven. Voor dit gesprek
was een uurtje uitgetrokken. Eenmaal op de praatstoel
gezeten tikte het klokje echter rustig verder en liep het
gesprek uit tot ruim twee uur, waarbij we veel interes-
sante uitspraken uit de mond van de heer Bannink kon-
den optekenen.

BRINKERHOF

Zoals bekend is de gemeente Vorden begin deze maand
eigenaresse geworden van alle grond in het bestem-
mingsplan Brinkerhof 1973 nr l, zodat in Vorden dan
eindelijk weer woningbouw zal en kan plaatsvinden.
„Wanneer we niet de ontzettende medewerking hadden
gehad van de Freule van Westerholt, Monumentenzorg
en de pachters, dan was het wel 1977 geworden alvo-
rens de gemeente eigenaresse van deze gronden was
geworden. Immers het testament avn Baron van Wes-
terholt moest worden geëerbiedigd. Ik behoef u niet
te vertellen wat een financieel voordeel dat voor de
gemeente (en dus ook voor de mensen die in plan Brin-
kerhof komen te wonen) heeft opgeleverd nu alle be-
trokkenen hun medewerking hebben verleend. Alle hul-
de daarvoor", aldus de heer Bannink.

AANEESTEDINGG

Woensdag 23 oktober zal het maken van plm. 1200 m
riolering en plm. 520 in bouvvwegen met bijbehorende
werken in plan Brinkevhof worden aanbesteed. Die bij-
komende werken omvatten o.m. plm. 800 kubieke m
grond ontgraven en aanvullen, vervoeren, egaliseren of
opslaan; plm. 2400 kubieke m grond ontgraven en
aanvullen; 4000 kubieke m zand leveren, bronbema-
ling, het leggen van betonrioolbuizen, het maken van
putten, aanleg trottoirbanden etc.
Wanneer de grond bouwrijp is, dan wordt begonnen
met de bouw van 56 woningwetwoningen, terwijl de 16
bejaarden woningen bijna klaar zijn. Verder kunnen ook
nog 17 woningen (twee onder één kap) in de vrije sek-
tor worden gebouwd. Resteert dan nog de grond voor
32 woningen die in de koopsektor zal worden uitge-
geven.

WONINGNOOD GELUWD

„Wanneer al deze woningen klaar zijn en bewoond, dan
is de woningnood gelukkig vrijwel geluwd. Natuurlijk
zullen de huren van de woningwetwoningen wel aan-
zienlijk hoger zijn dan bv. de woningen die enkele jaren
geleden zijn gebouwd in plan Boonk. Gezien de geste-
gen kosten vanzelfsprekend ook logisch. Hoe de huren
precies komen te liggen is op dit moment nog niet te
zeggen. Van deze gelegenheid wil ik wel gaarne gebruik
maken om de mensen in Vorden op te wekken toch
vooral te gaan „doorstromen". Er zijn hier voldoende
mensen die - gezien hun inkomen - te goedkoop wo-
nen en die dus beslist voor doorstroming in aanmerking
komen. Zo ook oudere mensen die in een te grote wo-
ning zitten en die in feite in een bejaardenwoning thuis
horen. Ik heb echter goede hoop dat de Vordense be-
volking medewerking verleent. Het woongenot zegt toch
ook wel iets, nietwaar?"
Doelend op de woningen die in de koopsektor kunnen
worden gebouwd, merkte de heer Bannink op dat het

met de huidige inflatie zeer belangrijk is dat mensen
zelf een onroerend goed kopen.

VOORZIENINGEN

„Behalve de woningbouw hebben andere noodzakelijke
voorzieningen ook onze grootste aandacht. Momenteel
zijn wij druk bezig met de problemen rond de gymzaal.
Een sporthal is alleen mogelijk in samenwerking met
de gemeenten Ruurlo en Hengelo. Dat geeft teveel
problemen (waar moet de hal gebouwd worden?) zodat
we dit wel kunnen vergeten. Blijft over een nieuwe zaal
bij het huidige gymlokaal of dit laatste te vergroten.
Een definitieve beslissing is zo snel mogelijk te ver-
wachten. Voor de plaats van het dorpscentrum zijn
twee mogelijkheden t.w. het huidige gemeentehuis daar-
voor te bestemmen of het Jeugdcentrum. Alvorens dit
gerealiseerd is, zijn we zeker 3 tot 4 jaar verder, om-
dat dan eerst kasteel Vorden geschikt moet zijn om als
gemeentehuis te fungeren", aldus de heer Bannink.

OVERDEKT ZWEMBAD?

Nu de gemeente wat betreft de plaats van het dorps-
centrum nog geen definitief standpunt heeft ingeno-
men is er bv. dan geen mogelijkheid om op de plek van
het Jeugdcentrum een overdekt zwembad te plannen?
zo vroegen wij de heer Bannink (het dorpscentrum dan
definitief in het huidige gemeentehuis).
„Eerlijk gezegd geen gek idee en de moeite van het
bestuderen waard. Natuurl i jk zou de bevolking dan zelf
veel hand- en spandiensten moeten verrichten. We moe-
ten er natuurlijk wel voor Torgen dat we niet verder
springen dan onze polsstck ^K is en dat de exploitatie
van het gymlokaal (dit net liet oog op een bepaald aan-
tal „klokuren" waarvoor van rijkswege subsidie wordt
verleend) niet in gevaar wordt gebracht", aldus de heer
flannink.

AULA W
Een andere voorziening die in Vorden noodzakelijk is,
is een aula. „De vraag rijst, waar moeten we de aula
bouwen en waaruit moet zij bestaan. Ik ben er voor-
stander van om tot een aula te komen; de initiatieven
dienen uit te gaan van bv. een begrafenisonderneming,
kerken, in ieder geval uit partikulier initiatief. Vanzelf-
sprekend dan wel met financiële steun van de gemeen-
te" aldus de heer Bannink.

GEZELLIG „BRINKDORP"

Een onderwerp wat de wethouder ook na aan het hart
ligt is het komplan. „De kom van ons dorp moet aan-
trekkelijk blijven. Speciaal moeten we mooie groen-
voorzieningen treffen. Zo vind ik bv. de Zutphenseweg
te kaal. Vooral moeten we er voor waken dat we geen
smerig dorp krijgen. We moeten er een gezellig „brink-
dorpje" van maken. En dan mag het „wonen" gerust
wat duurder zijn."
Wat dienaangaande het buitengebied betreft, merkte
de heer Bannink op dat de landbouw niet ondergeschikt
mag worden gemaakt aan het natuurschoon. „Gelukkig
heeft de landbouwende bevolking zelf veel gevoel voor
schoonheid. Tussen gemeente en buitengebied is een
goede wisselwerking", aldus de heer Bannink, die het
betreurde dat er momenteel te weinig mensen uit het
buitengebied zi t t ing hebben in de raad, hoewel hij van
mening is dat de raad van Vorden uit een „jofel" stel
bestaat waar beslist goed mee kan worden samenge-
werkt.

Ze zit 'r moar met
D'r geet hoast gien dag veurbi'j of d'r wodt in de
krante oaver eschreven - et groote kwoad van onze
tied - de werkeloosheid! En dat et een groot kwoad
is, doar ku'w et wel oaver eens wezen. Een enkele keer
wodt 'r nog wel es schamper oaver eproat, net of die
werkeloozen bli'j zollen wezen dat ze nou heerlek kunt
lummelen en et geld in huus kriegt. Moar aj dan in de
krante leest hoe of die mensen en eur bonden op de
achterste peute komt at 'r een bedrief eslotten zal
wodden, an we'j meteene dat dat plezierige teumig
goan alleene besteet in de verbeelding van enkele men-
sen.

Nee - die werkeloosheid is een groot kwoad - veur-
al veur de werkers en eur gezin. Moar ja, wat zou an-
ders verwachten. Sinds joar en dag - veural noa den
lesten wèèrldoorlog - bunt de woorden mechanisatie
en rationalisatie in de mode ewes. Alles mos anders
alles mos gauwer, alles mos grooter. Dit kon niet meer
en dat kon niet meer, et lek wel een soort katechismus.

En op zik zelf lek et ok wel woar wat ze doar van zei-
en. Moar et was de halve waarheid. Al meer fabrie-
ken, al meer produktie veur oaverdoad, al meer vergif-
tige damp in de loch, al meer stikstof zaaien en de mes
in de bekke loaten drieven kan ok niet meer. En al
meer mensen gedoan te geven en eur van de zenuwen
op te loaten vretten dat kan nog volle minder.
Van begin af is oaver de kop ezien dat de ekonomie
d'r is veur de mense, en niet de mense veur de ekono-
mie. Ik mot nog wel es denken an die geleerde man -
och hoe heiten die ok weer - deut 'r ok niet toe. In
zien jonge tied kekke niet wieter as ons land, en proa-
ten d'r van dat 'r van de tien procent boem d'r wel de
helfte te volle wazzen - in de fabriek zollen ze meer
kunnen verdienen. Later kwam e wieter rond - van
uut Rome vertellen e ons dat et bouwen van fabrieken
um nog meer grei te maken, niet deur kon goan! Dat
was al andere proat. Nog weer later - toe e nog wie-
ter van huus in de arme lande, woarat dri'jkwart van
de mensen kleine boem wazzen, had rondekekken -
waarschouwen e de wèèrld um toch veurzichtig te we-
zen met de „ragfijne struktuur" van de ekonomie in
die landen. H ie had deur ekregen da'j gien gebruukte
schoene mot weggooien veur da'j ni'jen hebt. En dan

mot die ok nog passen, ok nog! Een mense kan wel
vrog geleerd wezen - et gezonde verstand kump toch
pas met de joarn. Moar doar is et kwoad van de wer-
keloosheid nog niet met vorteproat. In wat dinge zo'w
misschien toch bi'j de oldere generatie in de leer mot-
ten goan.
Die olden prooien wél dat zie zoo hadden motten
werken ' - moar at een jonge van schoole kwam kre-
gen ze al verlichting. Mennige boer had et dan mak-
keleker as vandage. D'r wazzen d'r toe genog die et
met de vieftig joar röstig an gingen doen. Dat kwam
eur toe, menen ze, zie hadden vrogger genog edoan.
En zie leeten met et werk de jongen moar veurop goan
- toe moar jonges, wi'j komt wel noa! Dat was toch

better as zooas nou tot an de AOW volop metwerken
- de jongen loaten wachten en dan inens d'r uut. Al

mot ze natuurlek ok et soort werk anzien.
De mensen gingen vrogger niet zoo lange noar schole
moar dat wil niet zeggen dat ze in alles dom wazzen.
Een ons gevuul is soms meer dan een kilo geleerdheid.

d'n Oom

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

GEZAMENLIJKE ZANGDIENST
Op zondag 20 oktober a.s. wordt een gezamenlijke
dienst gehouden. In samenwerking met voorganger ds.
Kuhlemeier en organist Gijs van Schoonhoven heeft de
zondagsdienstkommissie een echte zondagsdienstliturgie
samengesteld. Rondom het onderwerp van de avond:
„vrede" zijn uit het nieuwe liedboek de prachtigste lie-
deren gekozen. Het is goed met velen de Heer zingend
eer te bewijzen. De dienst is in de Ned. Hervormde
kerk.

DE KINDERCANTORIJ
De kindercantorij onder leiding van de cantor-organist
van de Hervormde kerk, de heer Gijs van Schoonhoven
zingt en repeteert op de woensdagmiddag in het zaaltje
achter de kosterswoning. Soms ook in de kerk zelf.
Zondag a.s. zingen de kinderen in de doopdienst, dat
is het plan tenminste. Kinderen vanaf plm. 7-8 jaar
zijn bij de kindercantorij van harte welkom.

HET LIED VAN DE Wj^./VAN DE ZONDAG
Ook in de kerkdiensten ^R'^de Hervormde gemeente
wordt elke zondag het (landelijke) lied van de week/
van de ozndag gezongen uit het liedboek voor de ker-
ken. Een groep gemeenteleden komt een half uur voor
de dienst begint samen, oj^fckleren en het de gemeente
voor te zingen. GemeemMPen die mee willen doen
zijn er welkom. U kunt het lied van de week wekelijks
loren via de radio op woensdagavond en via de televi-
sie op zaterdagavond. Deze week wordt gezongen ge-
zang 286 uit het liedboek voor de kerken.

Uw reddend bloed
Tijdens de op 30 september georganiseerde bloedafna-
me-avond voor het Ned. Rode Kruis, is door 230 per-
sonen een halve liter bloed afgestaan. Dankzij een per-
:ekte organisatie door het personeel van het centraal
aboratorium in Amsterdam en de Rode Kruiscolonne
uit Zutphen had alles een vlot verloop,
riet Komité Bloedplasma brengt hulde en dank aan
allen die in een reeks van jaren en ook nu weer voor
dit sukses hebben gezorgd.

Jaarvergadering
Tijdens de jaarvergadering van de zwem- en poloklub
Vorden '64, werd afscheid genomen van bestuurslid H.

Ibrink. Hem werd door voorzitter F. Mengerink een
attentie aangeboden. In zijn plaats werd gekozen mevr.
Van Dijk-Verstoep. De aftredende bestuursleden de
leer Becks en mej. Pelgrm werden bij akklamatie her-
tzen.
3e training in Eefde begint deze week en zal tot maart

elke dinsdagavond worden gehouden. Een kommissie
onder leiding van de heer H. Oudsen zal voorbereidin-

en treffen om het 10-jarig bestaan in december a.s.
op waardige wijze te vieren. De klubkrant zal achtmaal
>er jaar uitkomen. Alle bijzonderheden betreffende de
zwemklub kan men voortaan lezen bij kapsalon Heer-
sink waar een kastje zal worden opgehangen.
De pretty-markt zal volgend jaar worden herhaald. Een
opslagplaats voor antiek en andere voorwerpen heeft
men inmiddels gevonen. De kontributie zal het komen-
de jaar ongewijzigd blijven.

Prijswinnaars
tekenwedstrijd SSOG
lieronder volgen de prijswinnaars van de tekenwed-
.trijd ten behoeve van de tentoonstelling van de SSOG
n de bibliotheek te Vorden.
Dpenbare lagere school Linde: Gerrie Ruiterkamp (klas
); Hans Weenk (klas 5); Marinus Bouwmeester (klas
)\ Geert Wesselink (klas 1); Annet Weenk (klas 2).
. K. lagere school Kranenburg: Frank Sessink (klas

1); Robert Bos (klas 1); Eddie Dostal (klas 1); Ronnie
uppers (klas 4); Jolande Schepers (klas 6); Pascal

iartelman (klas 4); Jacqueline Zents (klas 3); Herbert
lutgers (klas 5); Erna van Lingen (klas 5).

School met de bijbel Het Hoge: Jeanet Seesink (klas
5); Marijke Smeenk (klas 6); Ria Vliem (klas 5).
'rinses Julianaschool Wildenborch: Marijke Kaemingk
n Aline Zaerink.

Openbare lagere school dorp: Mathilde Bijlsma; Bob
Mijhuis; Marco Borgonjen; Stephen Boks; Pascal
klootwijk.

Ouderavond

Chr. Huishoudschool
Binnen het onderwijs kent men vele opleidingen. Een
groot aantal leerlingen meldt zich ieder jaar aan in de
sektor lager-, middelbaar- en hoger beroepsonerwijs.
In Vorden is naast het lager ook middelbaar beroeps-
onderwijs. Het betreft de opleiding OVB aan de chr.
huishoudschool. Wat deze onderwijsvorm inhoudt, ver-
telt de nadere uitwerking van OVB: Oriëntering op de
Verzorgende Beroepen. De kursus, die een studieduur
heeft van l jaar, biedt de leerling o.a. de mogelijkheid
in de praktijk kennis te nemen van verzorgende beroe-
pen als bejaarden- en gezinsverzorging en de verzor-
ging in verpleeginrichtingen e.d. De praktijk wordt op-
gedaan gedurende een stageperiode van 3 maanden.
De opleiding staat open voor zowel meisjes als jongens
na het behalen van het T(theorie)-diploma of het P
(aanvullend T (P is praktijk)diploma van het lager be-
roepsonderwijs. Ook leerlingen met Mavo 3, Mavo 4
diploma etc. kunnen zich hier oriënteren op een later
door hen te volgen studie in de verzorgende beroepen.
Over de plaats van de OVB binnen het onderwijs en
de mogelijkheden er na tot verdere studie, informeerde
op dinsdag 8 oktober jl. mej. Nijhoff de ouders van de
huidige OVB-kursisten. Deze week nl. gaat de eerste
groep van OVB-leerlingen in stage en dat was een
duidelijke reden om een ouderavond te beleggen.
Na de koffie ging stageleidster mej. Stob in op de
problemen die een stagière zoal zou kunnen tegenko-
men. Een korte schets van de diverse stage-adressen
vulde haar overzicht aan. Vragen van ouders werden
tot tevredenheid door haar beantwoord. Tot besluit
van de avond konden de ouders en docenten elkaar
treffen voor een gesprek over de kursisten.

wim polman in g
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wim polman b.v.

Chr. Besturenbond
Vorden-Hengelo
De afdeling Vorden - Hengelo van de Chr. Besturen-
bond kwam ter opening van het winterseizoen en ten
behoeve van een radikalere aanpak van het CNV in
bet zaaltje van de heer Boersma maandagavond onder
leiding van de heer B. Bekman in vergadering bijeen.
Hierbij was tevens aanwezig de heer B. Lenselink, dis-
triktsbestuurder.
Na een kort welkomstwoord werden vragen als: „vol-
doet het huidige bestuur nog wel aan de verwachtingen;
beeft het nog wel zin om te vergaderen; wat zijn de
toekomstverwachtingen; moet er met andere afdelingen
nog worden samengewerkt?" op langdurige wijze be-
sproken, waarin ook de heer Lenselink een belangrijk
aandeel had.
Ook kwam ter sprake de eerste uitgave van „Kontakt"
waarin de gewijzigde strukturen ter diskussie werden
gesteld, waaruit bleek dat de eerste Sudira's (sub-dis-
triktsraden) en werkgroepen inmiddels op een bemoe-
digende wijze zijn gestart. De afdeling Vorden - Hen-
gelo zal bij de regio Graafschap-noord, waarin zijn on-
dergebracht de Chr. Besturenbonden te Eefde-Gors-
el, Zutphen, Lochem en Brummen, worden ingedeeld.

Over de op te richten Sudira Graafschap-noord zal op
24 oktober a.s. te Zutphen een vergadering worden
belegd in de zaal bij de Gereformeerde kerk aan de
Wilhelminalaan. De voorzitter wekte de leden op deze
vergadering vooral niet te verzuimen, aangezien het
onderwerp: „de opbouw van het CNV in de regio is
?een vrijblijvende zaak" thans zeer aktueel is en waar-
ij de leden bijtijds kunnen „aanhaken aan de trein die

dan vertrekt".



hoe wilt u hem?

CHRYSLER
NEDERLAND

Simca 1000 in 6 variaties!
En alle nu in de nieuwste uitvoering: model 1975.
Natuurlijk vierdeurs! En meer dan ooit gericht op probleemloos
rijden. Waarom 6 verschillende? Opdat u de Simca 1000 kunt kiezen
die aan al uw wensen voldoet. Kom dus gerust met uw verlanglijstje
wat betreft pk's, interieur, kofferruimte, accessoires, afwerking,
kleurstelling, enz. Uw favoriete Simca 1000 is er. Sterker nog:
hij staat al klaar voor uw proefrit!

CHRYSLER

MATRA

Simca

1000LS*
1000GLE'
1000GLS
1000 Special
Rallye 1
Rallye 2

cc

944
944

1118
1294
1294
1294

DIN pk

44
44
55
60
60
82

prijs

f6.895
f7.195
f7.395
f7.795
f7.795
f 9.295

* tegen
meerprijs
ook met
automatische
transmissie

incl. BTW
af imp.

SIMCA 1000
biedt het maximum in zijn prijsklasse!

Autobedrijf TRAGfER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

A.S. ZATERDAG 19 OKTOBER

voor gehuwden en
verloofden
Muziek: THE MOODCHERS

aanvang 19.30 uur

't Wapen van 't Medler

AULA ARS.
MODE 75

Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

BERGAMO
f 79,95
Nieuwe formule
in laarzen: rijlaars
snit, flexibel,
sportief.

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg • Vorden - Telefoon 05752-1514

WULLINK
Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4 . Vorden 's Maandags de gehele dag geopend

Parallelweg 21, Borculo, vraagt
geschoolde of ongeschoolde

ilagerskwaliteit...
en toch niet duur '

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

BIEFLAPPEN
500 gram

500 gram R1BLAPPEN 548
1 kilo

500 gr. RUNDERSTOOFLAPPEN 398
1 kilo

RUNDERROLLADE
500 gram

GEVULDE BOOMSTAM
500 gram

AJUINBURGERS
3 stuks

BIEFBURGERS
3 stuks

Voor de boterham:

150 gram GEBRADEN KALFSPASTEI

150 gram ARDENNER ONTBIJTSPEK

150 gram PEKELVLEES

150 gram BOTERHAMWORST

250 gram KOOK WORST (stuk)

f 5,98
f 10,00
f 7,00
f4,98
f4,25
f 2,70
f 2,55

113

143

148

89

140

BUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
NIEUWSTAD 14 - VORDEN . TELEFOON 1321

heeft ook voor deze tijd alle benodigdhe-
den voor uw tuin, zoals.

div. soorten BLOEMBOLLEN

TURFSTROOISEL voor afdekking

POTGROND

TUINTURF en dergelijke

Verder alle soorten

TUINGEREEDSCHAPPEN

V.LC. De Graafschap
AFDELING WELKOOP

Hengelo: Spalstraat 37 - Linde: Ruurloseweg 120
Ruurlo: Stationsstraat 14 - Vorden: Stationsweg 20

produktie medeweikers(st<
tussen 15 en 45 jaar.

l
Wij bieden:-goede beloning

-uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
-geen ploegendienst
-opleiding voor ongeschoolden

Tel. 05457-1241, toestel 119

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Eva Rosenstand
handwerken

H.LUTH
Nieuwstad Vorden



Te gek jack i n
imitatie-nappa.
f89,-.
Stoere spencer,
f 15,50.
Effen jersey-
hemd.f 19,75.
Corduroy broek
met de
goeie ribbel.
f35,-.

ffl

Al die andere
jongens kopen hun
fijne kleren bij
Visser
'n Jongen wil er gewoon lekker
bij-de-tijds bijlopen.
Zoals z'n vrienden op school en
op straat. Kom ook 's kijken wat
er voor jou hangt in onze fijne
Fortex jongenskollektie.

Fortex-lekker bij-de-tijds^

MODECENTRUM

VORDEN-TEU (05753 1381
FORTEX

Kom eens praten over uw

bouwplannen
Wij hebben interesse
voor: NIEUWBOUW

VERBOUW EN
ONDERHOUD

OPLEVEREN VOLGENS AFSPRAAK !

^^^^^ BOUWONDERNEMING

r^VWullinkb.v.
\iW • Fokkinkweg 35

j j Hengelo (Gld.)
•••••••• Tel. 05753-1914 - 2095

of met de heer J. Wentink, De Stroet 28, Vorden

Vrijdagmorgen 18 oktober

van 9 uur tot 12 uur v.m.

Inlevering schapenwol
bij

WELKOOP WINKEL
Stationsweg 20 te Vorden

Zangdienst
Zingen en meedenken over
vrede.

Voorganger ds. Kuhlemeijer.
Organist: Gijs van Schoonhoven
m.m.v. een jongerenkoor uit
Lochem.

20 oktober om 19.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk.

Wilt u het liedboek meebrengen ?

Kinderboekenweek van 19-30 okt.

2 is te veel: Dit krijg je als je dan voor ƒ 8,50
aan kinderboeken koopt.

Boek en kantoorboekhandel

HIETBRIM
Vorden Telefoon 1253

Nog enkele kindcrcatalogie

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"
VORDEN

J. H. Hllferlnk, De Boonk 39
telefoon 1619

Opgave ook by:

G. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Trageer, tel. 1256

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat het raadsbesluit
d. d. 6 augustus 1 974 nr 1 6, waarbij het onder-
houd van de volgende wegen ten laste van de
gemeente Vorden wordt gebracht, is goedge-
keurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van
Gelderland d.d. 25 september 1974 nr 6482/
975.1 212-

Ou de Zutphenseweg (ged.)
Hamelandweg
Hogeslagdijk (ged.)
Bekmansdijk (ged.)
Eikenlaan
Het Stapelbroek (ged.)
Zomervreugdweg (ged.)
Maalderinkweg (ged.)
Lieferinkweg (ged.)
Berkendijk
Waarlerweg (ged.)
Hilferinkweg (ged.)

Vorden, 16 oktober 1974

Burgemeester en wethouders
van Vorden

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

steedc ioeltreffendl

Zutphensewegr - Vorden

Uw vakmarrbloemist
Uw bruidsboeketten-specialist

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752.1334

Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen
Vorden

(CONTRIBUTIE 1974/1975

Hierbij vestigen wij er uw aandacht
op, dat u de kontributie 1974/1975
tot en met
30 november 1974 per giro
kunt betalen op gironummer
1164155 t.n.v. penningmeester
Maatschappij tot Nut van 't Alge-
meen Vorden.

Na deze datum wordt het kont i i -
butiebedrag verhoogd met ƒ l,—
inkassokosten.

Voor het jaar 1974 j 1975 bedraagt het lidmaat-
schap: echtpaar ƒ 13,50 - gewoon lid ƒ 9,50 en
jeugdlid ƒ 4,— per jaar.

Wij nodigen u uit op

18,19,20 oktober
te Hengelo Gld

waar wij u graag ons gehele programma
International tractoren,

inklusief onze nieuwe typen
644, 744 en 844

landbouwwerkuigen en Surge melkmachines
etc. tonen.

U bent van harte welkom op

vrijdag 18 okt.
zaterdag 19 okt.
zondag 20 okt.

van 17-22 uur
van 10-22 uur
van 13-17 uur

in ons pand Zelhemseweg 30,
Hengelo (Gld.).

Komt ook!

boeke - heesters
L.M.B. Hengelo (Gld.)

vestiging van Boeke-Heesters

Wij handhaven nog steeds vakwerk van goede
kwaliteit voor uw

H U WEUJKSREPORTA GE

De prijs is afhankelijk van de tijd die hiervoor
nodig is. Reeds vanaf ƒ 200,— maken wij een
kleurenreportage. Bespreek echter bijtijds om
teleurstelling te voorkomen.

Foto Dolphijn Vorden - Foto A.D. Ruurlo

Weekendoonb/ed/ng

Flanellen hoeslakens

UW ZAAK:

in diverse kleuren

80/190
90/190
120/190
130/190

16,95
17,95
21f95
22,95

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

GARAN
INIOMAK R

VOOR MODI
EN PRIJS BRESCIA

f 39,95
Pittige trotteur.

Attractieve prijs.

ROMA
f 52,95
Funny-girl-fashion-creatie.'
De aparte modemaker van
GARANT-INTERNATIONAL.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend



HENGELO (GLD)

BROOD-

TROMMEL

met handige klep-
sluiting en lade.
Kleur fris oranje met
wit, van ƒ 21,50 nu

ƒ 9f95
•

uw voordeel ƒ 11,55

Zondag 20 oktober
Les Cigales en Arne Jansen

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Te koop: 6 jonge goudfa-
zanten en 2 sierduiven.
Ido Hummelink, Spieker-
weg 4, Vorden, telefoon
05752-1252

Te koop: tegels; partij
banden 10x20; bochtban-
den 10x20; partij banden
5x15; 3 drooglijnpalen en
trekhaak voor Volkswagen
1500 ponton.
G. J. Weulen Kranenbarg
Het Karspel 8, Hengelo G
tel. 2318 b.g.g. 1848

Te koop: suikerbietenkop-
pen. H. Weenk, Schutte-
straat 12, Vorden

Te koop: Renault 4, b.j.
1970, in prima staat ver-
kerend, vraagpr. ƒ 2150,-
tel. 05755-367, Olburgse-
weg 37, Steenderen

JAPONNEN
OVERGOOIERS
BLOUSES

Nergens voordeliger dan
rechtstreeks van
CONFECTIEBEDRIJF

26 oktober bal voor gehuwden en verloofden - Orkest The Spit
fires - Reserveer tijdig uw plaatsen

LAMMERS
Zutphenseweg 29 - Vorden
De grote maten specialist

Indien nodig wordt
naar maat gemaakt

Maandagmorgen en woens-
dagmiddag gesloten

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

JAN FRANKEN
Hengelo Gld
Telefoon 05753 -1295

Te koop: prima droog
openhaard-hout. Walge-
moet, Brandenborgweg 10
telefoon 6646

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidshuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
TJ kunt het zelf ook zien

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

Beffrum bij Bruidshuis

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

Bruidsjaponnen tComp/èfs
4vond/aponnen

Gaarne voigena afspraak, telefoon 05448-222,
kan u dan in alle rust adviseren

j|̂
kkundig personeel

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

BEIJER-BESSELINK
hef toonaangevende bruidshuls in de
omgeving .'

Herfst vakantie !
Ja mevrouw, heeft u ook ontdekt,
dat uw kind eigenlijk hoognodig
een paar

nieuwe schoenen
nodig heeft?
Nou, wij willen u helpen. Nu de
kranten vol staan over geldontwaar-
ding en prijsstijgingen en waaraan
blijkbaar niemand iets kan doen,
willen wij het tegendeel bewijzen.

3 dagen
nl. a.s. donderdag, vrijdag en zater-
dag bij aankoop van één paar jon-
gens- of meisjesschoenen, booties
of leren laarzen

10% EXTRA KORTING
Ts dat niet geweldig in deze dure
t i jd?

SCHOENENHUIS JANSEN
VERSIERT HET TOCH MAAR
VOOR U!

Het adres voor al uw schoeisel

Schoenenhuis
Jansen
H. Smeets - Dorpsstraat - Vorden - Tel. 1304

Reklame
Vrijdag en zaterdag:

ROOMBOTER-
SPRITSSTUKKEN

Specialiteit: zwanehalzen

BANKETBAKKERIJ

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

Voor:

dames, heren

is uw adres:

WONINGINRICHTINQ
MANUFACTUREN

HELMINK
!HENSEW€G TEL 05752 1514*'.VORDEAI ZUTRHENS.E.W€G TEL 05752 151

weet u,
^L/VJf^ M J" J.

inter-style W3t dit

betekent?
inter-style is
een erkenning voor zaken,
die
het betere meubel,
het betere tapijt,
het betere gordijn,

vertegenwoordigen

kortom,
een betere
interieurverzorging
dat wilt u toch ook!

inter-style

interieurverzorging

wim polman b.v.

KARNAVALSVEREN1GING

organiseert 8 november in de feest-
tent bij de Boggelaar 's avonds om
8 uur
verwejping en schieten van
krentflrood en gebak

9 november 's avonds 8 uur
PRINSENBAL MET HANNIE
FRAI^N DE REKELS
kaarterü^rkrijgbaar bij café
De Boggelaar.

10 november 2 uur
DISCOTHEEK

SPECIALE TAPIJTAANBIEDING

SLAAPKAMERTAPIJT
400 breed vanaf 59,95

EXTRA ZWAAR
WOONKAMERTAPIJT
vanaf 89,00
5 jaar slijtgarantie, gratis leggen.
Zie onze tapijthal

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

zaterdag 19 oktober

Oliebollenaktie
ten bate voor het

Vordens Dameskoor

Assurantiebureau van
de Geldersche Maat-
schappij van Landbouw

Roermondsplein 20 Arnhem
Telefoon 085-422442

Verzorgt gaarne voor u de volgende

verzekeringen
A. Motorvoertuigen
B. Arbeidsongeschiktheid
C. Ziektekosten
D. Leven-

(spaar- en risicovormen)

U kunt zich telefonisch wenden
tot onze inspekteurs: (8-9 uur
v.m) Voor verzekering A-B-C:
A. A. v.d. Brink, Abersonl. 14
Warnsveld - U5750-16871
Voor verzeker. D: J. A. Norde
Wilhelminalaan 5 - Vorden
05752-1967

Of inlichtingen vragen op onze zitdagru:

Te VORDEN
Iedere 3e vrijdag van de maand van 10-11.30 uur
in café 't Wapen van Vorden

Te DOETINCHEM
elke Ie en 3e dinsdag van de maand van 9.30-11
uur in café Wildenbeest

Te BORCULO
elke Ie woensdag van de maand van 9.30-11 uur
in café Oldenhof

de
besten
dragen

het merk met de 3 banden

Wapen- en Sporthandel

Meds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Hondenpension - T Hm shop ,, U NIU U t
In onze verwarmde kennel is ook tijdens de wintermaanden uw hond een

welkome gast. Vroegtijdige bespreking voor de Kerstdagen en Nieuwjaar

is in verband met de beperkte kapaciteit dringend gewenst.

Wij leveren u ook:

grootverpakkingen van 25 kg „De Hoop"; hondenbrokjes; Pittah honden-

brokjes; Hols Donatin en Hols Vitavlok; grof gesneden kalfsvlees; grof ge-

sneden vuile pens; fijn gesneden kalfsvlees voor jonge en kleine honden.

Alles diepgevroren in pakjes van l kg.

Bogena en Hols dierverzorgingsmiddelen.

Primo hondenbanden enz.

Trimmen en showklaar maken van alle hondenrassen.

F. en L. DE RIJK
A 31 a - RUURLO - TELEFOON (DE HEURNE) 05736-386


