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Bijzondere school Het Hoge
opende officieel

twee nieuwe leslokalen
Woensdag was het feest in de Bijz. school aan Het Hoge. Dit
ter gelegenheid van de officiële ingebruikneming van twee
leslokalen. In deze lokalen zijn de beide eerste klassen on-
dergerbacht. Behalve deze aanwinst zijn ook de sanitaire
voorzieningen aangpast, terwijl ook de garderobes een flinke
verbetering hebben ondergaan. Onder deze lokalen 'heeft
men een ruimte geschapen waar de scholieren hun fietsen
kunnen stallen. Al met al voor de school (366 leerlingen en
elf leerkrachten) een f l i n k e u i tbre id ing ,.waar wij enorm blij
mee zijn" aldus vertelde ons voorzitter ds. J. H. Jansen.
De kinderen, voor wie een ballonnenwedstrijd was georgani-
seerd, terwijl ze bovendien in het Jeugdcentrum een film-
programma kregen aangeboden, hadden ter gelegenheid van
deze ingebruikneming, de lokalen leuk versierd.
Tijdens de opening, woensdagmiddag, waren o.a. het kollege
van B&W alsmede verschillende raadsleden aanwezig. Ver-
der hoofden van scholen uit Vorden, architekt Bakker als-
mede de plaatselijke predikanten. Ds. J. H. Jansen sprak tij-
dens zijn openingswoord over een prettige bijeenkomst. , ,Nu
eens niet over onderwijsproblemen, maar kunnen wij het
hebben over het nieuwe jasje wat we hebben aangetrokken.
Vroeger zei men: de inhoud is belangrijker dan de vorm.
Tegenwoordig is ook de vorm zeer belangrijk, zowel voor
leerkrachten als leerlingen", aldus ds. Jansen die het ge-
meentebestuur dank bracht alsmede architekt Bakker en de
aannemers.
Burgemeester Van Arkcl die namens het gemeentebestuur
zijn gelukwensen aanbood, gaf een overzicht over hetgeen
allemaal in de afgelopen jaren dankzij de medewerking van
de gemeente is tot stand gekomen. „Alles bij elkaar heeft de

gemeente rond ƒ 300.000,— geïnvesteerd. Wij prijzen ons ge-
lukkig dat deze respektabele som uit de gemeentekas kon
worden betaald zonder een beroep behoeven te doen op de
centrale f inancier ing. Wij kunnen allen konstateren dat deze
gemeenschapsgelden goed zijn besteed en dat een fraai ge-
heel is verkregen. Ik hoop dat de goede verstandhouding
tussen uw schoolbestuur en ons gemeentebestuur in de toe-
komst mag blijven bestendigd en dat uw school zijn grote nut
voor de aan uw zorgen toevertrouwde leerlingen mag blij-
ven hebben", aldus de burgemeester die een boekenbon aan-
bood.
De heer G. Brinkman sprak namens alle hoofden van de la-
gere scholen in Vorden. Hij benadrukte de goede samen-
werking die er heerst tussen de verschillende schoolhoofden
onderling. Bij zijn felicitaties voegde hij een bloemstuk.
Mej. Nijhof, direktrice van de Bijz. lagere landbouwhuis-
houdschool, bood haar gelukwensen aan als „buurvrouw"
als geschenk overhandigde zij het schoolbestuur een twee-
tal fraaie platen. De heer G. J. Bannink bood gelukwensen
aan namens de Bijz. lagere landbouwschool.
Het hoofd van de Bijz. school aan Het Hoge, de heer A. J.
Zeevalkink, sprak er tijdens zijn slotwoord de blijdschap
over uit dat nu alle beslommeringen achter de rug zijn. Te-
vens bedankte hij alle sprekers(sters) voor de welgemeende
woorden.

Woensdagmiddag (na het off iciële gedeelte) en woensdag-
avond was er voor ouders en andere belangstellenden ,,open
huis", waarvan een druk gebruik werd gemaakt. Ook vele
oud-leerlingen gaven blijk van hun belangstelling.

De opening van het
bibliotheekgebouw

zal plaats vinden op donderdag 8
november a.s. door burgemeester
A. E. van Arkel in aanwezigheid van
een aantal genodigden

's Avonds van 7.30-9.00 uur is de bibliotheek voor
een ieder te bezichtigen. Wy nodigen u gaarne uit
op die avond een k i j k j e te komen nemen

Behalve de inventaris van de biblio-
theek zult u tevens een expositie van
in Vorden woonachtige kunstenaars
aantreffen

Overigens verwijzen wij u naar het artikel over
de nieuwe bibliotheek in Contact

Het Bestuur van de Stichting
Openbare Bibliotheek en Leeszaal
Vorden

Schoolfeest
Op woensdag 7 november a.s. zullen de lagere klassen van de
openbare dorpsschool het traditionele Hackfortfeest vieren.
Dit feest wordt bekostigd uit de rente van een legaat dat
destijds voor deze speciale gelegenheid beschikbaar werd
geseld door Huize Hackfort.
Evenals in het verleden worden voor dit feest de nieuwe
leerlingen voor het komende schooljaar 's middags op school
verwacht.

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
J. W. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 nor.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

Deze week slechts een heel korte aflevering van deze
rubriek Gemeentenieuws. De ons wekelijks toegeme-
ten ruimte in dit blad staan wij deze week nl. gaarne
beschikbaar voor een bericht van het bestuur van de
Stichting Openbare Bibliotheek en Leeszaal Vorden.
Leest u met aandacht het genoemde, voor onze ge-
meente belangwekkende bericht.

BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL VORDEN
Allereerst zegt het bestuur van de Stichting Openbare
Bibliotheek en Leeszaal Vorden de gemeente dank
voor het afstaan van haar ruimte in dit blad.
In vervolg op het geschrevene in de rubriek Gemeen-
tenieuws d.d. 22 augustus j l . willen wij voor de twee-
de maal ingaan op het i n s t i t uu t Openbare Bibliotheek
en Leeszaal.
De vorige keer kwamen reeds ter sprake de onder-
werpen voorgeschiedenis en bestuur van de biblio-
theek, alsmede de verbouw van het voormalige Nuts-
gebouw tot bibliotheekgebouw. Van belang zijn nu
de opening van het gebouw, de inde l ing ervan, alsme-
de welke soorten boeken en tijdschriften men er zal
aantreffen en de overige aktivitei ten, die er ( k u n n e n )
worden ontplooid.

1. De opening
De officiële opening van het gebouw zal op donder-
dag 8 november a.s., 's middags om 16.00 uur feeste-
l i j k geschieden door burgemeester A. E. van Arkel.
Deze officiële opening is alleen toegankelijk voor ge-
nodigden, 's Avonds wordt er van 19.30—21.00 uur
open kring gehouden. Een ieder is dan van harte wel-
kom. Het bestuur hoopt, dat velen dan een kijkje ko-
men nemen in de prachtige bibliotheek.. Vanaf vrij-
dag 9 november a.s., is de bibliotheek en leeszaal
volgens dit schema geopend:

Volwassenen en
jongeren: Jeugd tot 15 jaar:

dinsdag : 14.00—17.30 uur 14.00—17.30 uur
18.30—21.00 uur

woensdag : 14.00—17.30 uur 14.00—17.30 uur
donderdag : 10.00—13.00 uur
vrijdag : 14.00—17.30 uur 14.00—17.30 uur

18.30—21.(K) uur
In overleg met de bibl iothekaris . de heer J. Kroes,
is het voor verenigingen etc. mogelijk op donderdag-
middagen een bezoek aan de bibliotheek te brengen

en iets meer te horen over het bibliotheewerk (tele-
foonnummer bibliotheek: ̂ H)
De beide plaatselijke muzrekkorpsen hebben toege-
zegd op de openingsdag 's avonds om 19.00 uur een
muzikale rondgang door het dorp te zullen maken.
De majorettes van Sursum Corda zullen 's middags
luister bijzetten bij de officiële opening. Ook de leer-
lingen van de scholen ziji^^or het maken van boe-
kenleggers, werkstukken ^ree
trokken bij de opening.

tekenwedstrijd be-

2. De indeling van het gebouw
Aan de rechterzijde van de voorkant van de biblio-
theek bevindt zich de ingang. Zoals we in augustus
al meldden, is de entree zo gemaakt, dat ook minder
validen het gebouw makkelijk kunnen betreden. Van-
uit de hal komt men in de bibliotheek zelf. In deze
ru imte worden de boekenrekken overzichtelijk en
ruim geplaatst. Aan de voorzijde komt de jeugdafde-
l ing met o. a. een prenteboekenbak en zitjes voor de
kleuters. Achter in de zaal (het vroegere toneel) is de
leesafdeling voor de volwassenen. Hier zult u naslag-
werken, t i jdschrif ten etc aantreffen. Midden in de bi-
bliotheek le idt een spi l t rap naar de verdieping. Op
deze verdieping k u n n e n op het balkon en in een
naastliggende zaal al ler lei nevenaktivi tei ten worden
ontwikkeld (zie verderop).

3. Boeken, tijdschriften, kontrihutie e.d.

Boeken
Bij de aanvang zal de boekenkollektic ongeveer 6500
boeken omvatten, als volgt verdeeld:
voor volwassenen: 2500 romans; 1500 zgn. studie-
boeken, waaronder hobbyboeken. reisbeschrijvingen,
fotoboeken, boeken over kinderverzorging, opvoe-
ding, techniek etc.
voor de jeugd: 1500 ontspanningsboeken; l (XX) boe-
ken over allerlei onderwerpen.
Van deze 6500 boeken zijn er 3500 n ieuw aangekocht
en 3000 boeken gesorteerd uit het door de voormalige
Nuts- en CJV-bibliotheek aan de stichting geschon-
ken boekenbezit, welke schenking uiteraard door het
s t ich t ingsbes tuur bijzonder op prijs is gesteld.

Naslagwerken
In de s tudie-afdel ing staat een kollektie van ongeveer
125 naslagwerken, waaronder encyclopedieën, jaar-
boeken. woordenboeken, wetten, atlassen etc. een en
ander te rangschikken onder de volgende kategorieën:
algemeen, wijsbegeerte, godsdienst, sociale weten-
schappen, psychologie, opvoeding en onderwijs, na-
tuurwetenschappen, toegepaste wetenschappen, kunst,
taal en letterkunde, geschiedenis en land- en volken-
kunde.

Ti.jdschrifen
De bibliotheek beschikt over ca 80 abonnementen op
tijdschriften voor volwassenen en over ca 20 abonne-
menten op t i jdschrif ten voor de jeugd. Ook zijn er
abonnementen op diverse dag- en weekbladen. Een
enkel bezoekje aan de bibliotheek zal al voldoende
zijn om te zien, welke van uw favoriete bladen ter
inzage liggen.

Katalogus
Voor elk boek zijn verschillende kataloguskaarten
gemaakt waarop allerlei gegevens vermeld staan. De-
ze kaarten vormen de katalogus. die gerangschikt is
a. volgens schr i jver : h ier staan de kaarten van alle

boeken gerangschikt in een alfabet op achternaam
van de schrijver;

b. volgens onderwerp: de kaarten staan gerangschikt

volgens de onderwerpen die in de boeken behan-
deld worden, op dezel^Ayijze als de boeken in de
kasten staan;

c. volgens titel: alle kaarten van romans zijn gerang-
schikt volgens het eerste woord in de ti tel met ui t -
zondering van het lidwoord.

De katalogus is uitsluitend in de bibliotheek te raad-
plegen. Maandelijks vcij^KVit een aanwinstenlijst .

Hoeveel boeken mag men per keer mcencmen/lenen?
Volwassenen en jongeren 4 boeken per keer, te weten
2 romans en 2 boeken over allerlei onderwerpen (zgn.
studiebieken). Jeugd (tot 15 jaar) 2 boeken per keer
te weten l ontspanningsboek en l boek over „allerlei
onderwerpen".

Uitlcentcrniijn
De uitleentermijn van de boeken is drie weken; bij
tijdige aanvraag is verlenging mogelijk. Hieraan zijn
geen kosten verbonden. Bij overschrijding van de ter-
mijn wordt ƒ 0,50 per week in rekening gebracht.

Kontributie
De bibliotheek is kosteloos toegankelijk. Voor het
lenen van boeken is het noodzakelijk zich in te laten
schrijven als lezer. De kosten hiervan zijn per jaar:
volwassenen ƒ 10,—
jongeren van 15 tot 18 jaar ƒ 4,—
jeugd beneden 15 jaar ƒ 2,—

De betaling geschiedt per akseptgirokaart. Hierover
ontvangt u nadere aanwijzingen bij uw eerste komst
in de bibliotheek. Voor 65 + -ers en CJP-houders geldt
een speciale regeling. Per uitgeleend boek is geen ver-
goeding verschuldigd.

Inlichtingen
Binnen de gestelde openingstijden is de bibliotheek
ook telefonisch bereikbaar (nr. 1500) voor inlichtin-
gen die betrekking hebben op de inhoud van de boe-
kenkollektie, met name van de naslagwerken.

4. Overige aktiviteiten
Het ligt in het voornemen van ons bestuur om, be-
halve aan de bibliotheek en leeszaal zelf. ook aan-
dacht te schenken aan andere akt ivi te i ten in het bi-
bliotheekgebouw. Zo zal ter gelegenheid van de ope-
ning een expositie op de verdieping plaatsvinden van
in Vorden woonachtige kunstenaars, nl. de heer en
mevrouw Colebrander stellen een gedeelte van hun
werk ten toon op het gebied van plastieken, wand-
rcliëfs en speengoedpotterie. terwijl de heren Benoit.
en Meyst enkele van hun schilderwerken zullen ex-
poseren. Het bestuur beraadt zich nog over de wijze,
waarop deze aktivitei ten in de toekomst kunnen wor-
den voortgezet. Hierover is o.m. kontakt opgenomen
met de Stichting Kulturele Raad voor Gelderland.
Tot zover ons overzicht.
Wij, als bestuur van de Stichting Openbare Biblio-
theek en Leeszaal Vorden, hopen dat u veel gebruik
van dit voor onze gemeente waardevolle ins t i tuu t zult
gaan maken en dat de bibliotheek niet alleen mag bij-
dragen tot uw ontspanning, maar ook tot uw verrui-
ming van kennis en mogelijkheden. Tot ziens in de
bibliotheek!

Uw eerste kennismaking met de bibliotheek op 8 no-
vember a.s., 's avonds van 19.30—21.00 uur zal ten
/eerste op prijs worden gesteld.

Het bestuur van de St icht ing
Openbare Bibliotheek en
Leeszaal Vorden

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdienst

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. G. H. Cassuto (Dieren) Jeugddienst
19.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier, Doopdienst
19.00 uur ds. N. J. Goris van Zutphen

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche), door de week woensdag 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, woen«d»g
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur 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. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.? 5 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw. Burg. Gallee-
straat. telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsis-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129,
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., ttl (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346; b.g.g. (05750) 12931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan bet poli
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Hms-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Raymond Marcel, zoon van J. L. Th. Goed-
hard en M. van den Berg.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: R. G. M. Rijnbeek en M. J. H. Helmink; J.
Dill ingh en W. van Zuilekom.
OVERLEDEN: A. H. Bokslag, 88 jaar; G. Wullink, 88
jaar, weduwe van Te Velthuis; D. Meulenbrugge, 82 jaar;
G. W. Wasseveld, 76 jaar, weduwnaar van Ellenkamp.

Z I L V E R W I T E D E L STAAL

KOERSELMAN CASSETTES



Hak
Bruine Bonen

3/4 pot

van 725 voor

Een gulden per kg goedkoper!

Als extra reklame: 500 gr. heerlijk gekruide

* Runderrollade • •• • •
H lom te stoven) geen 498 maar • •

: 448 H
vlees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 stuks voor ,

Slavinken
3 stuks voor .

Hachevlees
300 gram voor ,

f 1,65
f 1,65

Paprika snitzeis f O OO
3 stuks voor l £• J w"

f 2,38
Runderstooflappen L O 00
500 gram voor l W) W W

Malse riblappen I R
>00 gram voor ^^1

f 1,40
f2,18

500

Wiener snitzeis
per 100 gram

Ossestaart
500 gram voor

Fijne vleeswaren
150 gram GEBRADEN GEHAKT 89

100 gram GEKOOKTE LEVER 89

150 gram HAMWORST 119

150 gram SNIJWORST 119

300 gram GRONINGER LEVERWORST per stuk ... 159

Smiths
paprika chips

4 +

grote baal

nu voor

Kogelharde
Spruiten

per kilo

nu voor slechts

'' 98 i
groente en f ruit

Malse andijvie
kilo voor

Blanke zuurkool
500 gram

Gekookte bietjes
500 gram

Panklare witte kool
500 gram

Groene paprika's
2 stuks

Fijne handsinaasappelen
(uit Uruquay) per net

Cox Otange
2 kilo voor

Goldeft Delecious
2 kilo voor

f 0,58
f 0,38
f 0,48
f 0,38
f 0,69
f 1,98
f 1,38

DIEPVRIES:

Spinazie a la Crème
pak van 140 voor

Saté
f 0,98
f 1,79

Legner Vieux liter voor

Vetter Gin IR* «oor
(met gratis een liter Tanic)

8.75
11.40

SLIJTERIJ

oktober - wijnmaand

Zoete Spaanse Wijn per fies 1.98

Montilla Pale Dry 2 r*, voor 6.95

Van Nelle SUPRA KOFFIE
per pak nu

Heerlijke CHOC. SPRITS
per zak

Pak a 6 stuks
GEVULDE KOEKEN

FAMILIE-PAK SPECULAAS
750 gram

DUYVIS ZOUTE PINDA's
van 162 voor

VENZ CHOC. HAGEL
melk of puur, 250 gram ..

Profiteer nu! Don Campos SHERRY
3 flessen

De enige echte
SEVEN UP literfles

Grote fles Nieboer
ADVOKAAT van 498 voor

U-NOX ROOKWORST
van 208 voor

Fantastisch lekker!
GOUDHAANTJE van 319 voor

Koen Visser NASI of BAMI
literblik .

Mellona BLOEMENHONING
van 329 voor

Ovaal blik HARING IN
TOMATENSAUS nu

VOORKEUR PANTY'S
nu slechts ,

Hele liter WAS-AF
AFWASMIDDEL voor

Groot stuk REXONA
DEODORANTZEEP nu

Pak a 4 rol grijs
CLOSETPAPIER nu .

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Hartelijk dank aan allen
die ons 25-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt
J. L. KI. Brinke
H. KI. Brinke-Wesselink
Vorden, oktober 1973
Kruisdijk 7

Op 2, 3 en 4 november a.s.
GROTE VOGELSHOW
Ver. 'De Vogelvriend'

In zaal Schoenaker
Kranenburg

Kunt u niet van de ZD
spaaraktie + 20%
profiteren, omdat u geen
spaarbankboekje heeft?
Kom nou, dan opent u er
toch zeker één bij de
NIJTSSPAARBANK

Te koop plm. ]/2 ha zware
knollen Briefjes inleveren
voor zaterdagmiddag 12 uur
W. Klein Bramel, Vorden
Reeoordeweg 2

Ter overname aangeboden
KLEINE HOOIBERG
(roedeberg)
Verschuur
Schuttestraat 5 Vorden

Unicef-wenskaarten en
Unicef-weekagenda's
te bestellen bij:
Mevr. C. J. van Eijk
Het Jebbink 38 - Tel. 2096

Te koop
suikerbieten-koppen
H. Nijenhuis, Wichmond
Lankhorsterstraat 6

Welke vrouwen, gehuwd,
alleenstaand, eenzaam,
voelen iets voor vrouwen
praat- of kommunikatie-
groep? Brieven onder nr
31-2 buro Contact, Vorden

Te koop bergmeubel
teakhout, klein model 1.20
m breed en 1.22 m hoog
en kolenkonvektor
N. J. Makkink, Vorden
Kruisdijk 11 Tel. 1674

Gevraagd:
klokken, oude munten,
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwerpen
van koper, tin, goud
en zilver

„De Panne"
Borkeld 46a, Holten
Telefoon 05483-2418

Te koop zwart dwergbokje
Michiel is geregistreerd
Telefoon 1908

Wie helpt ons uit de brand ?
Groep van 18 pers. zoekt
een man of vrouw voor de
toebereiding van 't middag-
maal. Moderne keuken ap-
paratuur aanwezig. Loon
nader overeen te komen
Brieven onder nr 31-1
buro Contact Vorden

Op 2, 3 en 4 november a.s.
GROTE VOGELSHOW
Ver. 'De Vogelvriend'

In zaal Schoenaker
Kranenburg

GEGRO
Hengelo G, Raadhuisstr. 11

zoekt op korte termijn
een

BEDIENDE
(± 17 jaar)

De bedrijfsleider de heer
van Dam, geeft nadere
inlichtingen

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook In kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insullndelaan 5 - Vorden
TeJefoon 05752-1567

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

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Na een langdurige ziekte is in het verpleegtehuis
Het Enzerinck geheel plotseling overleden onze
lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader

GARRIT WILLEM WASSEVELD
weduwnaar van A. H. Ellenkamp

in de ouderdom van 76 jaar

Rust zacht

H. J. Grotenhuis-Wasseveld
A. J. Grotenhuis
E. J. Wasseveld
G. Wasseveld-Engbers
kleinkinderen en
achterkleinkind

Vorden, 28 oktober 1973
'Vossenberg' Schuttestraat 28

De teraardebestelling zal plaats hebben op don-
derdag l november om 13.00 uur op de Algemene
Begraafplaats te Vorden

Heden overleed onverwachts onze broer, zwager
en oom

GARRIT WILLEM WASSEVELD

Vorden. fam. E. J. Wasseveld
Vorden. D. Loman

Hengelo G.: fam. W. Wasseveld
Zelhem: fam. H. Wasseveld

Vorden, 28 oktober 1973

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
A.s. zondag om 10 uur

Voorganger: ds Cassutto uit Dieren

Thema: Balk en Splinter?!

M.m.v. het Jongerenkoor Vorden.Kranenburg

P.s. Er is ook dienst om 19.00 uur

Weefcen cf aanbieding

PRIMA

herenpullovers
polomodel met ronde hals

nu f 12,95
UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05/52 1514

's Maandags de gehele dag geopend

PANNEKOEKEN ETEN OP
T MEDLER ! DOEN !

Café-Re«taurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Pantalon,
die
naar
uw
pijpen
danst!

Een pantalon die zit, maar ook staat.
Met een coupe die blijft, in een stof
die houdt. In de kleur die u zint. Voor
een prijs die past.

Trefpunt van mode voor morgen

Modelwoning
Het komt echt niet zo vaak voor dat u een modelwoning
van Wim Polman ziet, maar . . .

hij is weer goed!
Het adres is: Scheurkamp l, Warnsveld.

Openingstijden:
zaterdag 27 oktober en 3 november 14.00-17.00 uur
zondag 28 oktober en 4 november 14.00-17.00 uur
tot en met 31 december verder:
elke woensdag en donderdag van 14.00-17.00 uur en
19.00-22.00 uur
elke zaterdag 14.00-17.00 uur

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

Zaterdags tot 5 uur geopend

VEF PLEEGINRICHTING HUIZE

'Het Enzerinck'
Op donderdag 8 november a.s.
organiseren wij een

verkoop
van door de bewoners van onze
huizen vervaardigde artikelen

De opbrengst is bestemd voor het in stand houdej
en uitbreiden van dit voor de bewoners
zo belangrijke stuk ontspanning

Ook nu weer doen wij een beroep op
de Vordense bevolking om hun
belangstelling te doen blijken

Diverse leuke attrakties !

Wij zullen u graag tussen 14 en 22 uur ontvangen
n het sous-terrain

van 'Villa Nuova' - Zutphenseweg 83

Zondag 4 november 1973
Muziek:

The Evening Stars

3bars vol gezelligheid

Snoep verstandig eet een appel!
GOUDREINETTEN
COX ORANGE
INGRID MARIE
JONATHANS
HAND- EN STOOFPEREN
WALNOTEN

Verkoop iedere zaterdag van 8-12 uur
in de schuur bij 't Medler

Fruittee/fbedrijf

MEDLER

wat een uersthil!
Al die korte jassen worden coat genoemd.

Maar kijk nou eens naar onze kollektie, wat een verschil tussen
die ene coat en de andere! Hoe dat komt?

Ze zijn voor mannen gemaakt en die verschillen net zoveel.
Daarom hebben we voor elke man de coat die bij hem past.

VAN 25 OKTOBER T.M. 9 NOVEMBER

20 PROCENT VOORDEEL!

Indien u uw volle ZD zegelkaart bij laat
schrijven op een spaarbankboekje of op een
nieuw te openen spaarbankboekje bij de
Nutsspaarbank ontvangt u
f 2,50 + f 0,50 = f 3,00
Er mogen maximaal 4 kaarten op één
boekje worden bijgeschreven
Dit voordeel wordt u gegeven door de

Chr. Huishoudschool
't Hoge 41 - Vorden - Tel. 05752-1512 b.g.g. 2118

Wie wil

tijdelijk helpen
bij het schoonhouden van de school ?

(10 uur per week)

Aanmelden 7,0 spoedig mogelijk

Nutsspaarbank
voor alle geldzaken
DORPSSTRAAT 15 - VORDEN
In samenwerking met de Winkeliersvereni-
£ing Zegelaktie - Dorpsstraat

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ BcHÏ.IlK

NTET TWSTAD - V< )RD K N

RAADHUISSTR.. VORDEN



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308
VOOR GEZELLIG WINKELEN!
Zaterdags om 4 uur gesloten

VLEES vers van het mes
uit onze keurslagerij

Kassakoopje Vivo Speculaas per groot pak f 0,99
UIT ONZEZUIVELAFDELING
Magere melk £ A Aft
hele liter voor l W J BW

f 0,59
Slagroom I «j OQ
1/4 fles van 154 voor l j£ V

Mag. malse riblappen
500 gram voor

Doorr. runderlappen
500 gram voor

Magere varkenslappen
500 gram voor

Spekrollade
(HEERLIJK GEKRUID) 500 gram .

Room-, paprika- of alpensnitzels
3 stuks voor

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT, 500 gram

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

Vrijdag en zaterdag NdSJ & Bami
uit eigen keuken 500 gram slechts

f5,68
f4,78
f5,48
f3,48
f2,40
f2,50
f «2,98
P1,88

Er is weer volop verse rookworst
grof en fijn, uit eigen rokerij!

Chocolade vla
]/2 liter van 65 voor

Groente en fruit dagelijks vers
Mandarijntjes netje a 1 kg f 1,89
Moesgoudreinette 2 kg voor f 0,89
Paprika's 2 stuks voor . . f 0,78
Prei per 1000gram . . . .f 0,89
MAANDAG EN DINSDAG:

Groente en fruifrek/ome geld/g t.m. zaterdag

Gesn. Ijpolraap 500 gram
Gesn. witte kool 500 gram

f 0,35
f 0,35

DIEPVRIES
Loempia's 2 stuks
Saté 3 stokjes van 210 voor . .
Grote diepvries haan 1150 gram voor

f 1,25
f 1,79
f4,59

Zolang de voorraad strekt Prachtige bos crysanten f 1,85
Eerste kwaliteit VLEESWAREN

uit eigen worstmakerij!
150 gram CERVELAAT

150 gram PALINGWORST

100 gram
GEKOOKTE HAM

f 1,19
f 1,09

f 1,09

UIT ONZE BROODHOEK
5 KRENTEBOLLEN van 112 voor f 0,99

4 APPELCARREES van 200 voor f 1,79

Grote SLAGROOMTAARTEN

van 525 voor f

En natuurlijk ons EERSTE KW4L/TEIT BROOD
van de Warme Bakker van Groningen.'/

Profiteer hiervan!
AUGURKEN LUYCKS
jampot van 149 voor

APPELSAP
2 flessen voor .

VIVO SINAS
liter van 98 voor

MOMENTO RIJST
normaal 150 nu

VIVO
PINDAKAAS

BETUWE CONFITURE JAM
aardbeien normaal 178 nu .

RODEO KOFFIE
van 370 voor .

f 1,29
f 1,49
f 0,89
f 1,39
f 1,39
f 1,39
f3,45

Hero week:
FLES HERO CASSIS
normaal 150 nu 129, bij ons

HERO ERWTENSOEP
van 218 voor .

HERO DOPERWTEN zeer fijn
heel blik van 198 voor

HERO APPELMOES extra
normaal 164 nu voor

BARONIE CHOC.LETTER melk
of puur 2 stuks voor

ROOMBOTER BANKETSTAAF
voor '.

NOUGAT RONDJES
250 gram

f 0,99
f 1,59
f 1,59
f 1,39
f 1,50
f 1,09
f 0,89

VERKADE TOAST
van 59 voor

SMITH POMTIPS
sout

SMITH POMTIPS
paprika

VIVO BESCHUIT
2 rol

PRODENT TANDPASTA
3 halen 2 betalen

Badstof
VAATDOEKJES

POPLA1000
van 138 voor

VOORDEELPAK OMO
normaal 745 nu 635, bij ons ...

f 0,55
f 0,69
f 0,79
f 0,79
f 2,50
f 0,79
f 0,99
f 5,35

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 5 nov. 7973
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Koperen jubileum
bejaardentehuis De Wehme
Maandagmorgen 22 oktober K) uur opende de voorzitter,
omringd door de vele ontvangen bloemen en planten, de
feestweek ter gelegenheid van het \2y2-)ar\g bestaan van het
bejaardencentrum. Hij gaf daarbij een terugblik op de jaren
die voorbij gingen en mocht vaststellen dat „het rusthuis" in
een grote behoefte had voorzien. Tevens had een huldiging
plaats van de 4 dames die vanaf het eerste jaar op De Weh-
me woonden, te weten mej. Stapper, mevr. Elbrink, mevr.
Scheffer en mej. Berends. Hen werd een vaas met bloemen
aangeboden.
Ook werd de kok, de heer Draafsel en mevr. Hulshof, als
personeel, en de bestuursleden de heren H. S. J. Albers en
D. Norde een korsage opgespeld voor !21/2-jaar trouwe
dienst. Nadat de voorzitteer van de bewonerskommissie, de
heer Busschers, alle bestuursleden een ballpoint met in-
skriptie had aangeboden, was men onder het nuttigen van
een glaasje nog tot 'het middaguur gezellig bijeen.
Maandagavond had een gezamenlijk diner plaats van da-
gelijks bestuur en bewoners, waarbij de jubilerende perso-
neelsleden door de direktie een persoonlijk kado werd aan-
geboden.
Dinsdagavond bracht de muziekvereniging Sursum Corda

een serenade en kwamen velen het bestuur hun felicitaties
aanbieden. Ook van de geboden gelegenheid het huis te be-
zichtigen maakten velen gebruik.
Woensdagavond was in 't Wapen van Vorden feest voor
bestuur en personeel. De jubilerende personeelsleden wer-
den hier onder woorden van dank een enveloppe aangebo-
den, terwijl de beide bestuursleden een kado mochten ont-
vangen.
Donderdagavond waren het De Knupduukskes die met hun
optreden de vreugde ten top voerden, terwijl vrijdagavond
het in apr i l j l . opgerichte Huisvrouwenorkest onder be-
kwame le id ing van de heer W. van Til voor het voetlicht
trad. Dit orkest dat voor de eerste keer in Vorden haar mu-
ziek op flessen, pannen, ketels en borstels ten gehore bracht
kon een daverend applaus in ontvangst nemen.
Zaterdagmiddag bracht de muziekvereniging Concordia een
serenade, terwijl 's avonds met een heerdenkingsdienst on-
der le id ing van ds. Jansen de week werd besloten. Woens-
dagmiddag hebben de meeste bewoners een bustocht ge-
maakt, welke was aangeboen door de heer Harren (GTW)
wat een mooie afs lui t ing was van de zeeer geslaagde fees-
telijkheden.

UNICEF-
wenskaarten
UNICEF is het kinderfonds van de Verenigde Naties. Er
zijn op onze aarde 800 miljoen kinderen die niet krijgen wat
ze nodig hebben. Ze zijn ziek, ondervoed of verwaarloosd.
De UNICEF probeert niet alleen de direkte nood te bestrij-
den maar ook betere toekomstmogelijkheden voor de kin-
deren te scheppen. Bijvoorbeeld in Meghnagar, een klein
dorpje in India. Van de honderd kinderen sterven er hier
veertig tot vi jf t ig vóór ze vijf jaar oud zijn. De UNICEF
doet er aan voorlichting op het terrein van gezondheid, hy-
giëne, voeding en eenvoudige land- en tuinbouw. De helft
van de kinderen heeft nu leren lezen, en zij lezen hun ou-
ders de brochures voor die de landbouwvoorlichtingsdienst
uitgeeft. Het zijn doodsimpele adviezen over wat te ver-
bouwen en wanneer. Aan goed gereedschap zijn ze nog niet
toe, maar het tuingereedschap dat de UNICEF heeft ver-
strekt voor de aanleg en het onderhoud vna de schooltuin,
wordt druk gebruikt.
Dit is één van de 543 UNICEF-projekten die op het ogen-
b l ik in de gehele (arme) wereld worden uitgevoerd. Dit jaar
wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de Sahel-
landen, de landen bezuiden de Sahara waar nu al acht jaar
achtereen droogte heerst. Voor al die projekten is ontzet-
tend veel geld nodig. U kunt helpen door het kopen van
UNICEF-wenskaarten. Mooie kaarten in doosjes van tien
stuks, met enveloppen. Niet alleen geschikt als Kerst- of
Nieuwjaarskaart, maar ook als felicitatiekaart. De werkelijk
heel mooie UNICEF-weekagenda is een welkom Sinterklaas-
geschenk. Zie ook de advertentie in dit nummer.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

GESPREKSKRIINGEN VAN DE RAAD VAN KERKEN
De reeds eerder aangekondigde gesprekskringen van de Raad
van Kerken te Vorden-Kranenburg gaan van start op maan-
dag 12 november. Er zullen drie groepen gevormd worden
met de thema's kerk, bijbelkring en aktuele vragen.

DANKDIENST VOOR GEWAS EN ARBEID
De dankdienst voor gewas en arbeid wordt op Dankdag
woensdag 7 november in de Hervormde kerk gehouden
Voorganger is ds. J. Veenendaal.

HET LIEDBOEK VOOR DE KERKEN
In vele protestantse gemeenten (zo ook in Vorden) wordt
nu gezongen uit het nieuwe Liedboek voor de Kerken. Ve-
len zullen hun oude boekjes willen bewaren. Ze zijn er aan
gehecht en vinden het f i jn bepaalde liederen, of oude berij-
mingen van psalmen of gezangen nog eens te lezen of te
zingen. Anderen echter vragen of er een bepaalde bestem-
ming voor te vinden is. Dat is inderdaad wel het geval.
Kleine gemeenten, veelal ook arme gemeenten, kunnen nog
wel onze boekjes gebruiken. We denken hierbij met name
aan België. U kunt ze zenden aan: Evangelische Zending
Staatsbladstraat 9, Brussel 1000, België, of ook aan: Ds. Wil-
genburg, Steenstraat 14, Borculo. Het leek ons goed dit be-
richt aan u door te geven.

Kringvergadering
CBTB
In het Jeugdcentrum te Vorden werd de kringvergadering
van de CBTB gehouden welke vergadering (goede opkomst
onder voorzitterschap stond van de heer Zeyts uit Warns
veld. De vergadering kreeg tevens de kans om kennis te ma
ken met de nieuwe voorzitter van de kr ing de heer W. P. J
van der Schans uit Ammerzoden. Deze hield een inleeiding
over organisatie en de landbouw in het algemeen. De sekre
taris/penningmeester van de kring, drs. E. Broekhuis, gaf een
uiteenzetting over de melkprijs dit in verband met de revalu
atie van de gulden.
De sociaal voorlichter van de CBTB, de heer Wind, deec
hierna mededelingen over de boerengezinsdag welke op
dinsdag 5 februar i in het Hervormd centrum te Hengelo G
zal worden gehouden. De sekretaris van de landelijke CBTB
de heer Bruchman zal dan een aktueel onderwerp behande
len. Voor de namiddagbijeenkomst is kontakt opgenomen
met de toneelgroep van de CPJ uit Aalten.

Opbrengst kollekte
)e in Vorden gehouden kollekte ten bate van Nat. Gees-
elijk Gehandikapt Kind heeft het mooie bedrag opgebracht

van ƒ 4.500,21. Hartelijk dank aan alle kollektanten, gevers
en geefsters.

Veilig Verkeer
Vorden dankbaar
Vele automobil isten hebben in de afgelopen week een dank-
baar gebruik gemaakt van de gelegenheid om gratis hun ver-
ichting te laten kontroleren bij één van de Vordense gara-

ges en zich te laten adviseren over de kwaliteit van de ban-
den. Niet minder dan 189 auto's en l motor wensten voor
zichzelf geen moeilijkheden t^febben en voor anderen geen
gevaar en ergernis te zijn op^re weg en gaven akte de pré-
ence. Een groot aantal lampen moest bijgesteld worden,

terwijl de toestand van de banden over het algemeen goed
tot zeer goed te noemen was. Slechts een enkele maal werd
advies gegeven om tot vernieling der banden over te gaan.
Hierui t is wel weer gebleken^^de goedwillende automobi-
list met goed materiaal wil i^ien, een eerste vereiste voor
eigen veiligheid en die van een ander.
Veilig Verkeer Vorden is de garagehouders bijzonder dank-
baar voor hun welwillende medewerking en rekent er te-
vens op dat de afdeling Vorden als uitvloeisel van deze kon-
trole-avonden een f l i nk aantal nieuwe leden in zal kunnen
schrijven.

De afdeling Vorden van de AR-partij hield in zaal Eskes een
bijeenkomst waarvoor een f l inke belangstelling bestond
Tevens werd de ledenvergadering gehouden. Bij de bestuurs-
verkiezing werd de heer G. Dijkman herkozen. Inplaats van
de heer C. van Ooyen, die zich niet herkiesbaar stelde, werd
gekozen de heer H. G. Bakker.
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 29 mei
1974 zal de AR met de afdeling Vorden van de CHU en
KVP onderzoeken of er mogelijkheden zijn om tot een sa-
menwerking te komen.
Hierna werd het woord gevoerd door Mr Aantjes, fraktie-
voorzitter van de AR in de Tweede Kamer. Op uitvoerige
wijze zette hij de houding van de AR uiteen tegenover hè
kabinet Den Uyl. Hij verdedigde met klem de rol die hijzell
in dit verband heeft gespeeld. Verder werden er nog enkele
aktuele politieke vraagstukken door Mr Aantjes onder de
loupe genomen.

Wrlfóuuw

Voetbal
VORDEN BLIJFT OP PAD DER OVERWINNINGEN

Ook de vijfde kompetitiewedstrijd is voor Vorden l sukses
vol verlopen en werd tegen Den Dam de volle winst (l—2
behaald. Het is geen al te beste wedstrijd geworden. De
thuisclub nam al na 15 minuten spelen de leiding toen een
Den Dam-aanvaller struikelde over de benen van Stokkink
De penalty (ten onrechte gegeven) werd vakkundig lang
doelman Meyer geschoten l—0. Vorden dat al voor dit doel
punt een veldoverwicht had, ging ook na deze onfortuinlijk
goal onverstoorbaar door. Tien minuten voor de rust werc
het l—l toen Nijenhuis via de keeper inschoot l—1.
In de tweede helft opnieuw een sterker spelend Vorden da
verschillende kansen ongebruikt liet. Met name Heersink
die overigens een uitstekende wedstrijd speelde, had het vi
zier bij de afwerking niet goed gericht. Kreeftenberg ga
Vorden d.m.v. een fraaie boogbal een l—2 voorsprong. Ee
minuut later had doelman Meyer geluk toen de midvoor va
Den Dam tegen de onderkant van de lat schoot. Een gelijk
spel zou ook zeker niet in overeenstemming met het spel
beeld zijn geweest.

VORDEN AFD. ZATERDAG LIET DE WINST IN EPE
n de uitwedstrijd tegen Epe moest de Vordense doelman
laverkamp (die een uitstekende wedstrijd speelde) al na
nkele minuten zijn kunnen tonen. Dit ging zo de gehele
erste helft en behoedde Haverkamp zijn ploeg voor een

achterstand.
sla vijf minuten spelen in de tweede helft maakte Epe dan
och eindelijk het lang verwachte doelpunt. De bezoekers
twamen uitstekend terug en scoorde Sloetjes uit een pass
na Van Eist de gelijkmaker l—1. De thuisclub bleef komen

en scoorde in de 25e minuut het winnende doelpunt 2—1.
Vorden 2 verloor in Aalten met l—O van AZSV 4.

RATTI BOEKTE 3—2 ZEGE OP SP. DIEREN
Ratti l afd. zaterdag trok met een gehavende ploeg naar
)ieren. Niet minder dan 4 spelers waren afwezig door bles-
ures. Toch namen zij het ini t iat ief en Sp. Dieren werd van-
if de eerste minuut ondre druk gezet. Door de buitenspelval
e hanteren wisten zij de schade echter voorlopig beperkt te
louden. Hun uitvallen hadden echter veel inhoud en de Rat-
i-defensie was genoodzaakt attent te blijven bij deze door-
jraakpogingen. In de 20e minuut passeerde Arendsen op
echts enkele tegenstanders en passte de bal terug op de

zestien meterlijn waar Reindsen met een verwoestend schot
uithaalde. De bal kwam via de nét-stang terug in het veld
en de scheidsrechter had in eerste instantie de goal nauwe-
ijks waargenomen zo'n dreun was het, doch het bleek wel

degelijk O—'1. Arendsen profiteerde even later van een mis-
ukte poging van de keeper de bal weg te spelen O—2.
n de tweede helft kwam het offensief van Sp. Dieren. In
iet begin waren ze nog ongevaarlijk maar toen de rechtsbui-
en uit moeilijke positie l—2 scoorde kreeg men hoop. Ratti
;ooide er een schepje bovenop en weer was het Arendsen

die goed doorliep op een cross-pass l—3. In het laatste
ïwartier kwam Sp. Dieren geweldig opzetten wat resulteerde
n veel geharrewar voor het doel van keeper Wassink welke
?ij een der aanvallen het uitzicht werd belemmerd en het
•>chot niet kon keren 2—3. Hierna kregen beide partijen
nog enkele mogelijkheden doch de defensies gaven geen
doelpunten meer weg.

RATTI l (afd. zondag) — H ALLE l 1—1
latti heeft zondagmiddag weer een punt moeten afstaan.

Tegen het bezoekende Halle l werd een l—l gelijkspel be-
haald. Ratti begon direkt alles op de aanval te zetten. Een
schot van Heuvelink en linksbuiten Polman werd door de
uitstekende Halle-keeper onschadelijk gemaakt. Na een half
uur kon Ratti de score openen. Een der Halle-backs speelde
nonchalant terug op zijn doelman waardoor Heuveling de
>al kon onderscheppen en de keeper passeerde l—0. De
roenwitten zouden evenwel niet lang van deze voorsprong

profiteren. De Hallse middenvoor kreeg bij een aanval van
ien meter afstand een scoringskans en schoot keihard in de
jovenhoek l—1. Ratti bleef weliswaar de toon aangeven
maar de defensie van de ̂ feen was zeer sterk en maakte
elke aanval onschadelijk. ^^
Ook na de rust slaagden geen van beide partijen er in om de
score te verhogen. Ratti moest, ondanks een lichte veldmeer-
derheid met een l—l gelijkspel genoegen nemen.

VOETBALPROG MA
Vorden l—Ratt i 1; Longa 3—Vorden 2; Vorden 3—Wit-
kampers 3; Zutphania 4—Vorden 4; Warnsveldse Boys 3—
Vorden 6. Afdeling zaterdag: Vorden l-^EGW 1; Vorden
2—DZC 6; Zelos 5—Vorden 3.
Ratti afdeling zaterdag: Ratti l^Epe 1; Ratti 2—SSSE 5.

Bosloop
De bosloop die de Vordense zwem- en poloclub zaterdag-
morgen voor de vierde organiseerde, is dit jaar wel zeer
suksesvol verlopen. Niet alleen vanwege de fraaie weersom-
standigheden maar bovenal door het aantal deelnemers (115).
In de omgeving van het zwembad was door het bestuur een
parkoers uitgezet waarbij men kon kiezen uit drie afstanden
t.w. 3, 5 of 10 km.
Bij de 3 km afstand gingen 27 deelnemers van start. De
eerste plaats was voor Geel, Borculo; 2 Mullink, Etten; 3 W.
Fleerstrate, Laren.
Aan de 5 km werd door 41 personen deelgenomen. D. Plek-
kenpol uit Harfsen toonde zich onbetwist de sterkste en fi-
nishte met een kleine minuut voorsprong op D. T. Horst uit
Aalten; derde werd de Vordenaar H. Steintjes.
De 10 km afstand trok 27 deelnemers. Hier werd D. J. Ter-
wel in een tijd van 42.25 minuut eerste; 2 R. Koch, Varsse-
veld; 3 H. J. Stark, Didam.
De organisatoren hadden voor de jeugd t/m 8 jaar een bos-
loop over l km uitgezet. Hieraan werd door 20 jongelui deel-
genomen. De uitslag was hieer: l H. J. Harbers, Aalten; 2
E. Hengeveld, Aalten; 3. J. Geels, Borculo.
Alle deelnemers aan deze bosloop ontvingen een herinne-
ringsvaantje.

Waterpolo
De dames l van de Vordense poloclub boekten zaterdag-
avond in het overdekte zwembad te Deventer een fraaie
4—o zege op Proteus l uit Twello. Reeds vanaf het begin-
signaal had Vorden het beste van het spel al waren de eers-
te kansjes voor Proteus. Doelvrouwe mevr. Turfboer liet
zich evenwel niet verrassen en speelde verder een foutloze
wedstrijd. Halverwege de eerste speelhelft bracht Anneke
Sikkens (de beste speelster bij Vorden) met een hard schot
de stand op O—1.
Tn de tweede helft een veel beter spelend Vorden, dat door
mevr. Van Dijk u i t l i ep tot O—2. Een minuu t later was het
Jet Smit die uit een onmogelijke hoek de sand op O—3
bracht. Vlak voor tijd bekroonde Anneke Sikkens een rush
met een fraai doelpunt O—4.
De heren 2 van Vorden speelden met een drietal invallers
tegen Proteus 2 uit Twello. De thuisclub won o.m. dankzij
twee benutte strafworpen met

Motorsport
Aan de or iënter ingsr i t die de Vordense auto- en motorclub
De Graafschaprijders organiseerde, namen ca 45 personen
deel. De rit met een lengte van 60 km voerde de deelnemers
geheel door de omgeving van Vorden. De heren A. Wols-
heimer en B. Horsting, die de rit hadden uitgezet, hadden
het de deelnemers niet gemakkelijk gemaakt, getuige het
grote aantal s trafpunten dat opgelopen werd. Start en finish

waren bij café Schoenaker waar de heer A. Wolsheimer na
afloop de prijzen uitreikte.

Auto's A-klasse: l J. Luiten, Hengelo; 2 H. v. d. Groning,
Jorculo; 3 D. J. Dennenboom, Harfsen.

Auto's B-klasse: l J. te Riele, Eefde; 2 W. Moren, Zutphen;
3 A. H. A. Rouwenhorst, Zutphen.

Motoren: l G. Verstege, Hengelo; 2 'B. J. Berendsen, Vor-
den.

Bromfietsen A-klasse: l J. W. Westerik, Eefde.

Bromfietsen B-klasse: l H. Aalbers.

Dammen
-Iet eerste tiental van de Vordense damclub DCV was op
papier geen partij voor het nog ongeslagen DCA uit Apel-
doorn (5 gespeeld 10 punten). De Vordenaren besloten toen
de opstelling aan de borden te wijzigen, met dien verstan-
de dat de eerste vijf bordspelers nu aan de borden 6 t/m 10
plaats namen. Opmerkelijk feit was dat de thuisclub nu aan
deze vijf eerste borden drie punten behaalde en aangezien
de „sterke" spelers aan de laatste borden deden wat van hen
verwacht mocht worden, slaagde DCV er in de Apeldoor-
ners een 10—10 gelijkspel af te dwingen.

Voor de onderlinge kompetitie van DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: T. Jansen—J. Hoenink l—1;
isselink—Hulshof O—2; Ter Beest—Lamers sr 2—0; Sloet-
es—B. Breuker l—1; J. Masselink—B. Klein Brinke l—1.

Paardensport
Op het m i l i t a i r e oefenterrein in het Grote Veld nabij Vor-
den organiseerde de Landelijke Rijvereniging De Graafschap
uit Vorden zaterdag samengestelde wedstrijden, voor pony's.
hlet heeft de organisatoren zaterdag wel mee gezeten. Uiter-
mate fraaie weersomstandigheden en door de regens van de
aatste tijd een zeer interessant parkoers.

'n totaal namen 90 kombinaties aan deze samengestelde
wedstrijd deel t.w. Hamelandse Ruiters, Geesteren; Rijver-
eniging Ruurlo; St. Steffenruiters, Laren; 'Boruiters, Hengelo
Gld.; Berkelruiters, Eibegen; Ponyclub Gorssel/Zutphen;
Ponyclub Diepenheim; De Luchte, Lochem en De Graaf-
chap, Vorden. Als jury fungeerden H. J. Reurink, Geeste-

ren; A. Krukkerink, Borculo (federatievertegenwoordiger);
. J. Woestenenk, Laren; J. Weestenen, Laren en de gebr.

Westhof, Wijhe.

De samengestelde wedstrijd bestond uit dressuur, springen,
en een cross over een afstand van 2 km. Zaterdagmorgen
werd om half negen een begin gemaakt met de wedstrijden.
In café Eskes reikte sekretaris J. Norde van De Graafschap
's avonds aan de prijswinnaars de prijzen u i t .

Volleybal
Heren Ie klas: Dash l speelde in de Deventer Sporthal een
uitstekende wedstrijd tegen SVS l uit Schalkhaar. SVS werd
in de eerste set volledig overspeeld en verloor deze met 15—
0. In de tweede set nam VS aanvankelijk een O—3 voor-
sprong maar Dash wist via enkele opslagen gelijk te komen
waarna de partij gelijk op ging en Dash tenslotte met 15—9
won. Ook de derde set wist Dash, gebruik makend van de
zwakke verdediging van SVS, met 15—4 te winnen.

Stokvissen l speelde in Deventer tegen Dash 2 welke de no-
dige sensatie opleverde. Na 15—13 voor Stokvissen sloegen
de Dash-reserves terug 12—15. Beide teams wonnen hierna
elk een set 15—8 en 13—15 waardoor de puntjes werden
verdeeld.

Heren 3e klas: Dash 4 had nogal moeite met de Valto-re-
serves uit Eefde. De wedstrijd die in de Hanzehal te Zut-
phen werd gespeeld, leverde uiteindelijk een veriende 2—l
zege voor de Vordenaren op. Een forse O—3 overwinning
kwam er uit de bus bij de ontmoeting Dash 3—DVC 3 uit
Dieren.

Dames Ie klas: Het eerste Dash-damesteam dat onlangs
startte met een verdienstelijk 2—2 gelijkspel egen SVS l,
kwam nu uitstekend voor de dag. De Olympia-reserves kon-
den geen enkele set winnen en werd met de setstanden 6—
15, 10—15 en 12—15 door de Vordense dames met O—3 ver-
slagen. Ook in de Sporthal te Twello deed Dash l het u i t -
stekend, tegen Wilp werd een 2—2 gelijkspel behaald.

Dames 3e klas: Dash 2 wist ook de tweede kompetitiewed-
strijd goed uit de verf te komen en versloeg Wilhelmina 8
met 3—0.

Dames 4e klas: Dash 3 kreeg het niet kado tegen DVO 2,
maar was best tevreden met een 2—l eindstand in hun
voordeel.

Biljarten
BILJARTBOND DE IJSSELKRING

In de afgelopen week werden voor de kompetitie van de
biljartkompetitie De IJsselkring de volgende wedstrijden
gespeeld:

Afdeling A: Den Elter l—Deu Keu l 0—9, Olburgen l—
Excelsior l 9—(); De Zwaan l—KOT 2 5—4; KOT l—Ol-
den Keppel l 5—4.

Afdel ing B: Ons Genoegen l—Beuseker l 5—4; Olburgen
2—De Engel 2 4—5; Gouden Druif l—Kranenburg l 2—7;
Kranenburg 2—De Zwaan 2 6—3.

Afdeling C: Beuseker 2—Gouden Druif 2 2—7; Olden Kep-
pel 2—Olburgen 3 7—2; De Keu 2—Excelsior 3 9—0; KOT
3—Olden Keppel 3 2—7.

Afdeling D: KOT 5—Ons Genoegen 2 6—3; Beuseker 3—
Olburgen 4 4—5; Excelsior 4—Kranenburg 4 7—2; Den El-
tcr 2—De Engel 3 2—7.

Afdeling E: De Keu 3—KOT 4 7—2; De Zwaan 4—De
Zwaan 3 7—2; Ons Genoegen 3—Kranenburg 5 9—0; Kra-
nenburg 6—Den Elter 3 5—4.



super klopboor 1431H

Opruiming behang 1973
Alles moet weg voor de helft van de prijs l

Er moet plaats gemaakt worden

voor de nieuwe kollektie 1974

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterweerd
Meester Schilder Ruurloseweg 35 — Vorden Telefoon 05752-1523

* boort in het hardste beton
en steen

* 2 snelheden (900 en 2600 t.)
* boordevol kracht (400 watt!)
* klopbevveging uitschakelbaar

235,-
1432 H
als 1431H, plus traploos regelbare snelheid
(VTS) . f 265,

Uw dealer:
WELKOOP

V.L.C. DE GRAAFSCHAP
Hengelo Gld., Spuistraat 37 - Linde
Ruurloseweg 120 - Ruurlo Stations-

straat 14 - Vorden Stationsweg 20

Wij starten binnenkort met een afdeling

part-timers
Daar zullen wij nog plaats hebben voor

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

MOETEN UW FOTO'S
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPHIJN
Centrum - Vorden

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

enkele dames
die ca 20 uur per week beschikbaar hebben om produktief
te maken voor het verpakken van diverse Sorbo-produkten

Werktijden in overleg 's morgens van 8.30-12 uur
of 's middags van 1.30-4 uur

Telefonische sollicitaties te richten aan afdeling personeelszaken van

NedacB.V. - Vollen
NIETTVVSTAD 2 - VORDEN - TEL. 05752-1778

SIMCA 1301/1501 Special
INCLUSIEF:

een enorme binnenruimte
en nog veel meer, kijkt u maar!

De Simca 1301/1501 Special biedt inderdaad alle
ruimte en comfort voor uw gezin. Inclusief vier
portieren. Inclusief een panoramisch uitzicht.
Inclusief moquette vloerbedekking, twee slaap-
fauteuils en een vloerpook voor het schakelen van
de vierversnellingsbak met Porsche-synchronisatie
Inclusief een compleet instrumentarium : toeren-
teller, elektrisch klokje en ruitesproeiers Inclusief
2 jodiumverstralers en een enorme kofferruimte.

Simca 1501 Special, v.a.f 10.003.-
Inclusief hetzelfde comfort als de 1301 Special
maar uitgerust met de 73 DIN pk leverende 1475 cc
motor. Dat alles zorgt voor een topsnelheid van
150 km/uur. Inclusief verwarmde achterruit.
Inclusief een enorme graad van betrouwbaarheid.

Simca 1301/1501 Tourist Special,
v.a. f 9.952-
Dankzij de prachtige lijn voor ieder doel geschikt:
doordeweeks als representatieve zakenwagen,
het weekend als praktische recreatie-automobiel.
Inclusief al het comfort van de sedans.
Inclusief dezelfde betrouwbare, robuuste motoren
Inclusief een vijfde deur met een grote ruit die
geheel kan worden weggedraaid. Inclusief de
prachtig afgewerkte laadruimte van 1550 dm3.

Simca 1301 Special, v.a. f 9.757-
1290 cc, 67 DIN pk en een topsnelheid van
145 km/uur. Inclusief lage onderhoudskosten en
inclusief een voor deze prijsklasse ongekend laag
benzine-verbruik. SIMCA 1301/1501 SPECIAL INCLUSIEF ONZE SERVICE.

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 95 - VORDEN - Tel. 05752 -1256

Gems aanbiedingen
KLEINE ELEKTRISCHE
HUISHOUDELIJKE APPARATEN
KOFFIEPERCOLATOR automatisch voor wel
12 koppen koffie. Roestvrij staal f 65,-
KOFFIEZETAUTOMAAT filtersysteem voor 10
tot 12 koppen nu van 159 voor f 129,-
TAFELGRILL apparaat met draaispit en warm-
houd-mogelijkheid, zeer lage prijs 159 nu f 99,50
BROODROOSTER automatisch van AEG
zolang er voorraad is 69,- f 49,95
HAARDROOGKAP met voerstatief regelbare
temperatuur 'Kalorick' f 55,.
LADYSHAVE van Philips in luxe uitvoering nu
van 57,75 voor f 49,50
WASEMAFZUIGKAP met verlichting 2 snel-
heden, 60 cm breed. Afvoer direkt door de muur
en naar boven f 279,-
STOFZUIGER modern slede model, met sterke
motor kompleet met onderdelen voor f 149,-
OLIEGEVULDE RADIATOR kompakte uitvoe.
ring, 2000 Watt met thermostaat, wielen en hand-
greep, waardoor overal te gebruiken f 249,-
VENTILATOR KACHEL met temperatuur be-
grenzing 2000 Watt kompleet met snoer en
stekker f 49,95
ALLESSNIJDER snijdt brood, kaas, vleeswaren,
groenten voor maar f 75,-
KOFFIEMOLEN met slagwerk merk Inventum
van 29,50 nu f 24,50

GROTE ELEKTRISCHE APPARATEN
DROOGTROMMEL inhoud 2V2 kg, droog was-
goed. Instelbare droogtijd voor kast of strijk-
droog, van 403,- nu f 335,-
DROOGTROMMEL als vorige maar nu voor 4
kg van 559,- nu voor f 465,-
VAATWASMACHINE doet met groot gemak de
afwas, van glas tot pan. Verschillende merken
Indesit van 799,- nu f 649,.
AEG van 1430,- nu f 1150,-
WASAUTOMATEN
waar u jaren plezier van zult hebben!
AEG volautomaten vanaf f 730,-
ERRES volautomaten vanaf f 670,-
INDESIT laag in prijs f 425,-

KOELEN EN VRIEZEN
KOELKAST tafelmodel met een inhoud van 140
liter, sterk verlaagde prijs 334,- nu f 245,.
KOELKAST 170 liter inhoud kastmodel, 2 sterren
merk Philips van 539,- nu f 355,-
VRIESKISTEN in alle maten vooral de kleine
inhoud is handig voor uw gezin.
Kist van 200 liter van 587,. nu f 450,-

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

....speciaal

D A M E S

Zie r'

* PULLOVERS

* SPENCERS

* BLOUSES

* EN P4NT4LONS

Met leuke kombinatie-

mogelijkheden

Ui i i 4: M
RAADHUISSTR.. VORDEN

Hackfortfeest
Openbare Dorpsschool

Op woensdagmiddag 7 nov. a.s. van
13.15 tot 15.15 uur worden de nieuwe
leerlingen die het volgend jaar de
DORPSSCHOOL hopen te bezoeken,
uitgenodigd voor dit feest en tevens
ter kennismaking met de school

A.S. ZATERDAG 3 NOVEMBER

BAL
voor gehuwden en
verloofden
Muziek: 'The Moodchers'

aanvang 19.30 uur

t Wapen van i Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114 Vorden

VOOR DAMES

pantalons
rokken
blouses
en spencers

NATUURLIJK NAAR:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

9J\J^J\+E • ^%^v voor boren, schuren, zagen

j?-;30.?- IQQsotijdelijk mWW*
Doe-het-zelf

centrum
( l l a r i i i s i ' i i ) - Schoolstraat 6 - Vorden



Ons tapijt
kreeg een
keurstempel

U weet het: twee kunnen^^^F méér dan
één. Wat zou dan Mooier Wonen niet
kunnen, samen met nog 150 andere
erkende woninginrichters.Hier is het bewijs:
met trots geven wij voortaan ons tapijt een
eigen signatuur de G van Gezamenlijk. Maar
ook de G van Goedgekeurd. Van Gegaran-
deerd. Van Gunstig Geprijsd. Van Goed
Gelegd. Dat stempelt ons tapijt tot Goed
Gekocht tapijt

LUGANO
De trots van iedere huisvrouw. U
haalt met dit tapijt het warme zuiden
in uw huiskamer. Tapijt van allure.
Van 100% wol en getuft. Kamer-
breed 400 cm. De prijs voor dit
niveau-tapijt is per str. meter
slechts

274,-
GEISHA
Een wollen tapijt van een bizarre
pracht. Een zonnetje in uw huis.
Getuft met schuimlatex rug.
Kamerbreed 400 cm. Per str. meter

139,-

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Leo Westerhof Pieter v. Vollenhovenl. 8 Vorden Tel. 2039

Daarom

VORDEN

Zaterdags tot 5 uur geopend

VRIJETIJDSKLEDING
HELANCA TRAININGSPAKKEN

met biezen of in f wee kleuren

SPORTIEVE TRUIEN,

VESTEN, PULLOVERS EN SWEATERS

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

OCCASIONS
met BOYAG garantie

Sinica 1000 LS 1971

Simca 1000 Rally I 1972

Simca 1000 GLS 1973

Simca 1301 S 1968

Simca 1503 S 1969

Chrysler 160 1972

Fiat 124 1969

Fiat 124 1970

Fiat 124 1972

Fiat 128 1971

Fiat 850 1970

Sunbeam Hunter 1970

Opel Rekord 1700 1970

Ford Cortina GT 1970

Ford 12M Turnier 1970

Renault R 16 1970

Volkswagen 1600 TL 1969

Volkswagen 1300 1970

Inruil en financiering mogelijk

GARAGE

Wisselink
Steenderen, Dorpsstraat 4
telefoon 05755-228 en 432

Zutphen, Bernerstraat 13
telefoon 05750-2021

REKLAME

Vrijdag en zaterdag

Als u zondag toch gaat fietsen

NEEM DAN ZO'N

boterkoek
MEE

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Burg. Galléestraat - Telefoon 1750

Voor

TAPIJT
naar

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

Droppin^ong Gelre
op zatè"rdag 3 november a.s.

Aanvang 19.30 uur bij 't Wapen van
Vorden (F. P. Smit)

In samenwerking met Jong Gelre afd. Warnsveld
Varsseveld, Hummelo en Steenderen

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

& Meer keus

ft 5 jaar garantie

>V En gratis gelegd

's Maandags de gehele dag geopend

Het zal ons een ware zorg zijn,
als u bij ons uw meubelen
tapijten, gordijnen koopt

Want wij behartigen niet alleen de verkoop,

maar wij verkopen onze artikelen inklusief de nazorg.

Een stuk service, waar u op kunt rekenen!

Óók wanneer het ons geld gaat kosten!

Dat moet u toch ook wat waard zijn.

Kortom, het zal u een hele
zorg minder zijn, als u voor uw
woning direkt naar ons komt

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

het nieuwe juniorspaarplan
van de Rabobank

voor jongeren van 11 t/m 14 jaar*
De Rabobank heeft een aantrekkelijke
spaarvorm ontworpen voor alle
jongeren van 11 t/m 14 jaar.* Een vijf-
jarig spaarplan dat na afloop, behalve
'n mooie rente, ook nog eens een
premie van 5 gulden oplevert over elke
gespaarde 100 gulden.
Vandaar de naam: GRIJP 5.
Met de mogelijkheid om tussentijds
geld van de spaarrekening op te
nemen als dat nodig is.
Zelfs met behoud van het recht op
premie, indien een bedrag (reissom
+ zakgeld) wordt opgenomen ten
behoeve van een door de 'Stichting
voor Educatieve Reizen" georgani-
seerde meerdaagse buitenlandse
schoolreis.
Wij zullen u er graag meer over ver-
tellen. U kunt er ook alles over lezen
in een folder, die bij onze bank voor u
klaar ligt. Dan weet u precies waarom
jongeren van die leeftijd met GRIJP 5
zouden moeten gaan sparen.
Bij de Rabobank, de bank met de
meeste spaarders, gemakkelijk dicht
bij huis.

* Tot en met 31 december 1976 kunnen
ook jongeren van 15, 16, 17 en 18 jaar
zich als deelnemer aanmelden.

Rabobank El
de bank voor iedereen

89.48/89.49



,
mannenmode kan
nóg uoordeligcr

Shetland heren pullovers

ronde hals f 27 90
6 modekleuren

Scryl beren pullovers

ronde hals modekleuren

Viin!lf f 16,90

Heren spencers

modekleuren

Ui i i 4: M
RAADHUISSTR.. VOROEN

f 19,95

Tricof overhemden

modekleuren f £8 90

DIT MAG U NIET MISSEN !

Nierpatienten
dreigen dikwijls de lijst of bus te
missen. Buiten hun schuld en defini-
tief. Tenzij hun medemensen dat ver-
hinderen. Ook u kunt daarbij helpen
Er is geld nodig voor méér nier-
transplantatie, méér behandelings-
centra voor kinderen en volwassenen.

Geld om nierziekten te voorkomen door medische
speurwerk. Geld om patiënten bij te staan.

Daarom houdt de Nierstichting haar jaarlijkse
inzameling. Er zal in de periode 5 t.m. 10 nov.
een kollektant bij u aanbellen voor uw bydrage
Of u kunt het storten op postgiro 38 80 00

l/W GELD OF HUN LEVEN .'
NIERSTICHTING NEDERLAND

Pet/f Restaurant De Rotonde

vraagt

flink meisje
5-daagse werkweek

GEEN zondagsdienst

PETIT RESTAURANT

DE ROTONDE
N. H. A. VAN GOETHEM

ANWB Bondsrestaurant

Kerkstraat 3 - Vorden - Telefoon 05752-1519

Nato jacks
Spijkerbroeken
Mutsen
Sjaals
Wanten

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltrefftndl

Zutphenseweg Vorden

LucieLinden
Mode/1

Ode aan de Mode

ZATERDAGS TOT 5 l VR (JEOPEND

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

f 2,18
f 6,25
f4,25
f 10,50
f 7,=

SPEKLAPPEN
500 gram

BIEFLAPPEN
500 gram

BIEFSTUK
250 gram

RiBLAPPEN 500 gram 568
l kilo .

RUNDERLAPPEN 500 gram 398
l kilo .

En dan onze HEERLIJKE ftOOJCWOftST

grof en fijn f eigen fabrikaat]

Voor de boterham
100 gram PATé 85

150 gram BERLINER 98

100 gram FIJN KALFSGEHAKT 79

100 gram PEKELVLEES 98

250 gram KOOK WORST (stuk) 140

RUND- EN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 — Vorden

MIFTflil

Voor uw medeleven en deel-
neming, betoond bij de
ziekte en na het overlijden
van onze lieve man en vader

HENDRIK l s
HERMAN VENDERINK

zeggen wij u hartelijk dank
H. A. Venderink-Harmsen
E. J. Venderink
E. Mooy

LVorden, november 1973
ïer. van Hackfortweg 52

Bij de Nutsspaarbank is uw
volle ZD-zegelkaart f 3,-
waard. Laat u alleen uw
buurman hiervan profiteren,
omdat u nog geen spaar-
bankboekje heeft?

Welnee u opent gewoon zelf
een boekje bij de
NUTSSPAARBANK

En voor al uw

familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

gaat u natuurlijk
naar

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

Denk aan uw
advertentie voor

Sint Nicolaas
krant
Tot uiterlijk donderdag 12 uur
kunt u kopij inleveren

DE KRANT MOET

9 NOVEMBER
OP DE POST ZIJN !

Verspreiding 12, 13 en 14 november

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad - Telefoon 05752-1404

ZONDAGMIDDAG A.S.

Komp^^ewedstrijd

VORDEN 7 -
RATTI l

Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenscweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Te koop
Peugeot 404 1971
Peugeot 304 1972
Peugeot 304 1972
Ford 12M 4-deurs .. . 1970

AUTOBEDRIJF

Groot Jebbink
Rondweg 2 Vorden

Extra voordelig
iy2 kg Ingrid Marie
(zoetzure handappel) 90
1/2 kg Gekookte Bieten 45
Litersblik doperwten Hero zeer fijn
normaal 198, tijdelijk 179, Bij ons

WEEKENDAANBIEDING BLOEMEN

Vrijdag en zaterdag:

Mooie bos Freesia's 325

Nu is het tijd voor de droogbloemen, alles is weer
voorradig! Wij holpen de a.s. bruidegom vakkun-
dig bij de keu/e van y.ijn bruidsboeket
Uw vakman bloemist:

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten
Vorden - Zutphenseweg

Groente Fruit

IJsvereniging Vorden
Ledenvergadering
op dinsdag 6 november 1973 n.m. 8.30
uur in het Jeugdcentrum

AGENDA:
1. Opening door voorzitter M. Groen
2. Notulen en jaarverslag door sekretaris

J F. Geerken
3. Financieel verslag door penningmeester

A. Schipper; benoeming lid kaskommissie
Aftr.: B. Wentink

4. Bestuursverkiezing. Aftredend: M. Groen herk.
H. G. Harmsen herk., G. Hoetink herkiesbaar

5. Kontributie 1973-1974
6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Sluiting Het bestuur

Brood van de Warme Bakker
Op zichzelf al een goede belegging !

Uw warme bakker:

OOK HEERLIJKE SPECULAAS

ALS U A.S. ZONDAG

GEEN ZIN HEBT AAN

autorijden
Ga dan eens op de fiets naar de

modelwoning
in WARNSVELD van

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314

— RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

Toevallig gaat hij zelf
ook op de fiets !

SHELL PETROLEUM Fa Gebr. Barendsen
de beste brandstof voor uw oliehaard! Zutphenseweg - Vorden


