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Geslaagd
Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht slaagde voor het
kandidaatsexamen rechtsgeleerdheid onze plaatsgenoot
de heer Z. F. van Dorth tot Medler (Medler).

Jong Gelre
ontplooit tal van aktiviteiten

De afdeling Vorden van Jong Gelre heeft voor de
komende maanden weer verschillende aktiviteiten voor
haar leden op het programma staan. Zo wordt er op
dinsdagavond 7 november in zaal 't Wapen van Vorden
een sport- en spelavond gehouden. Vrijdag 10 november
staat er eveneens een dergelijke avond gepland. Op die
dag komt baron van Heeckeren uit Ruurlo naar Vorden.
In 't Wapen van Vorden verzorgt hij een yoga-avond.
De leden van Jong Gelre wordt geadviseerd om ge-
makkelijke kleding aan te trekken en geadviseerd om
aan deze yoga mee te doen. Donderdag 21 december
viert men Kerstfeest terwijl zaterdag 6 januari een
nieuwjaarsbal wordt gehouden in 't Wapen van Vorden
Op 2 en 3 februari worden de propaganda-feestavonden
gehouden.

Gouden
<»

Huwelijk
Het echtpaar H. Lindenschot en J.
C. Lindenschot-Bouwmeester aan de
Schuttestraat mocht dinsdag 31 okt.
de dag herdenken, waarop hun hu-
welijk met goud werd bekroond. De
bruidegom 79 jaar en de bruid van
71 genieten nog een goede gezond-
heid, zodanig zelfs, dat alle landbouw
en huishoudelijke werkzaamheden
nog naar behoren door hun worden
verricht. Het echtpaar heeft 3 eigen
alsmede 5 kleinkinderen.

Mooi sukses
Op de achtste Najaars-stierenkeuring van de Centrale
Bond van MRY fokkers in Gelderland en Overijssel
gehouden in de Houtkamphal te Doetinchem behaalde
onze plaatsgenoot de h«er Groot Bramel, Wiersserbroek-
weg een mooi sukses. Zijn stier Waldo (rubriek l ge-
boren voor l maart 1971) verwierf een Ie prijs.

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Spreekuur burgemeester A. E. van Arkel:
iedere morgen tussen 10.00 en 12.00 uur
met uitzondering van de dinsdagmorgen
Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur

Dinsdag 17 oktober jl. werd aan de gemeenteraads-
leden de ontwerp-gemeentebegroting voor het jaar '73
aangeboden. In de bijbehorende zgn. aanbiedingsbrief
geven B & W hun visie op de ontwikkelingen die
volgend jaar voor de gemeente Vorden van belang
worden geacht. Het lijkt ons nuttig in deze kolommen
een uittreksel daarvan te geven, zodat belangstellen-
den onder u de debatten kunnen volgen welke naar
aanleiding van geneomde begroting zullen worden ge-
voerd tussen uw vertegenwoordigers in de gemeente-
raad. (In elk geval bent u tijdens deze vergadering
hartelijk welkom; de datum wordt later medegedeeld).
Ditmaal behandelen we drie punten, te weten rekrea-
tie, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en
maatschappelijke zorg.

1. Rekreatie
De gemeenten Hengelo G, Ruurlo, Vorden en Zelhem
voeren reeds enkele jaren lang, in gemeenschappelijk
overleg, besprekingen over allerlei onderwerpen met
betrekking tot 'de rekreatie'; om enkele punten te
noemen: vestiging van kampeerterreinen-bedrijven,
zandwinning, de positie van de landgoederen enz.;
over de kwestie 'kamperen op de boerderij' kan zelfs
binnenkort - in elk geval vóór het zomerseizoen '73 -
een gezamenlijke verordening worden verwacht.
Inmiddels is ook reeds verschenen een 'basis-struk-
tuurplan voor de openluchtrekreatie' in de vier ge-
noemde gemeenten; dit plan beoogt een richtsnoer te
zijn voor (latere) uitwerking van rekreatie-onderwer-
pen in bestemmingsplannen, bv. het bestemmingsplan
buitengebied.
Wanneer dit plan alle nodige instanties is gepasseerd,
zal het voor alle burgers ter inzage worden gelegd,
waarbij uiteraard de mogelijkheid bestaat om opmer-
kingen, aanmerkingen of bezwaren te maken. Pas
daarna besluiten de gemeenteraden tot al dan niet
vaststelling ervan.
Verder zijn nog plannen in voorbereiding om te ko-
men tot de oprichting van een rekreatieschap 'De
Graafschap'; behalve de gemeenten Hengelo G, Ruur-
lo, Vorden en Zelhem, zullen daarvan wellicht ook
deel uitmaken o.a. de gemeenten Zutphen, Gorssel,
Lochem en Warnsveld. Hieruit blijkt al dat vele ge-
meentebesturen de noodzaak inzien van eenheid van
beleid op het gebied van de rekreatie.

2. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Op dit moment zijn vier bestemmingsplannen bij één
of meer instanties in behandeling:
a) het bestemmingsplan buitengebied 1970 is in be-
roep bij de Kroon; Gedeputeerde Staten hebben na-
melijk hun goedkeuring onthouden aan een oorspron-
kelijke bepaling, 'dat vroeger reeds bestaande gebou-
wen geheel mogen worden herbouwd of vernieuwd,
wanneer ze nu niet meer voldoen aan de huidige om-
schrijving in het bestemmingsplan' (bv. een oude min
of meer verkrotte boerderij mag daarom niet meer
worden ver/herbouwd tot burgerwoning); gedeelte-
l i jke verbouwing is in bepaalde gevallen nog wel toe-
gestaan.

N.B. Ter voorkoming van misverstanden merken we
nog op. dat een boerderij, die vroeger, maar ook nu
nog steeds als boerenbedrijf wordt gebruikt, uiteraard
wel mag worden verbouwd (doch alleen in geval van
verkregen vergunning van B & W).
De beroepsprocedure op de Kroon kan (helaas) wel
duren tot het jaar 1975.

b) de herziening van het bestemmingsplan Vorden
'62. Omdat ingevolge de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening een bestemmingsplan elke 10 jaar moet wor-
den herzien of aangepast, is het nodig Vorden '62 aan
te passen aan de huidige feifelijke situatie (zoals bv.
het gereed zijnde plan Boonk). Binnenkort hoopt on-
ze stedebouwkundige dit plan bij de gemeente te kun-
nen indienen; daarna begint de vaststellingsprocedure.
c) het bestemmingsplan voor de kom van het dorp
Vorden; dit plan verkeert nog in een zeer pril sta-
dium, aangezien nog geen goedkeuring is verkregen
van Gedeputeerde Staten om de Heidemij N.V. voor
een bedrag van ƒ 33.000,- opmetingen te laten doen
van de kom van het dorp.
d) het bestemmingsplan "^flferhof (zuidelijk gedeel-
te); dit plan tracht voor era^reriode van plm. 10 jaar
woningbouw (vooral in de sociale sektor) mogelijk te
maken. Overleg met de diverse betrokken instanties
van provinciaal- en rijksniveau hebben tenslotte ge-
leid tot een advies van de Provinciale Planologische
Commissie, dat in zijn algejMenheid gunstig kan wor-
den genoemd, al Zijn nog^l^Re wijzigingen/verbete-
ringen nodig.

Als deze wijzigingen zijn aangebracht, zullen de bur-
gers van Vorden en andere belangstellenden de mo-
gelijkheid krijgen om hun visie te geven op dit plan.
Helaas zal het niet mogelijk zijn direkt na de vast-
stelling van het plan tot woningbouw over te gaan;
de grond, waarop deze bouw moet plaatsvinden, is nl.
geen eigendom van de gemeente Vorden. Van ge-
meentewege evenwel wordt momenteel getracht om
met de eigenaren van de grond tot overeenstemming
te geraken, om de sociale woningbouw niet langer
dan beslist noodzakelijk stil te laten liggen.
Op l september 1972 is de Woonruimtewet 1947 voor
de gemeente Vorden buiten werking gesteld. Voor
het betrekken van een woning behoeft men derhalve
niet meer in het bezit te zijn van een zgn. woonruim-
tevergunning.
De toewijzing van de woningwetwoningen geschiedt
sinds die datum ook niet meer door de gemeente
Vorden, maar is thans geheel in handen van het be-
stuur van de woningbouwvereniging Thuis Best te
Hengelo G, die tevens eigenaresse is van die wonin-
gen. Dit bestuur laat zich daarbij echter adviseren
door de heren J. W. M. Gerritsen en W. B. J. Lich-
tenberg, beide bestuursleden van de woningbouwver-
eniging, doch ook wethouder resp. raadslid van de
gemeente Vorden. Op deze wijze is ook de beharti-
ging van de gemeentelijke belangen bij de toewijzing
naar verwacht mag worden, voldoende gewaarborgd.

3. Maatschappelijke zorg
ledere Nederlander heeft recht op bijstand in de
noodzakelijke kosten van het bestaan als hij of zij niet
in eigen bestaan (voldoende) kan voorzien, om welke
reden dan ook. Dit gebeurt dan volgens de Algemene
Bijstandswet (ABW) en volgens speciale regelingen
als: de tijdelijke rijksgroepsregeling mindervaliden, de
rijksgroepsregeling werkloze werknemrs (RWW), de
rijksgroepsregeling zelfstandigen, de tijdelijke rijks-
groepsregeling bejaarden in bejaardenoorden, enz.
Het gemeentebestuur is belast met de uitvoering van
deze wet, c.q. regelingen, en eveneens met de uitvoe-
ring van de Wet Werkloosheidsvoorziening.
In het jaar 1973 zal een nieuwe Algemene Bijstands-
wet van kracht worden; tengevolge hiervan zal ge-
meentelijk bijstandsbeleid worden afgestemd op het
algemeen sociaal beleid, en worden algemene maat-
staven gegeven om konkrete bijstandsaanvragen te
toetsen zoals: de noodzakelijke kosten van het be-
staan; een algemeen draagkrachtbeginsel, en regels
voor vaststelling van bijzondere bestaanskosten. Zo-
dra deze wet in werking treedt, zullen u, zo nodig,
verdere informaties worden verstrekt.

Volgende week zullen in deze kolommen worden be-
handeld de onderwerpen: onderwijs, kulturelc zaken,
sport en financiën.
Als slotopmerking brengen wij nogmaals tot uiting
dat wij u gaarne bij de gcmeenteraadsvergadering(en)
begroeten, zo mogelijk gewapend met bovenstaande
informatie.

Lezing
'Onze Levensstijl' erg interessant

Over bovengenoemd onderwerp sprak in zaal Eskes voor de
dames van deafdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwen-
bond mevr. v. d. Bold uit Assen, waarin spreekster aller-
eerst naar voren bracht dat onze levensstijl verraadt wie wij
zijn. Onze woorden, gebaren zijn aan stijl gebonden. De
christelijke levensstijl kent geen verboden maar geboden. le-
der mens is afhankelijk van de naaste. Uit de omgang met
de ander blijkt onze levensstijl. Een goede levensstijl vereist
o.a. eerlijkheid, betrouwbaarheid, hulpvrlening door gebed,
door geld of tijd, daadwerkelijke hulp bij ziekte, kollekte.
Wij moeten voor de naaste geen hindernis maar een hand-
wijzer zijn naar de weg tot God. Na de pauze werden en-
kele gestelde vragen door spreker op duidelijke wijze be-
antwoordt.
De eerstvolgende vergadering zal op 21 november a.s. in
zaal Eskes worden gehouden met als spreker de heer drs. de
Zeeuw uit Zutphen over het onderwerp (met dia's): Tocht
langs het ijzeren gordijn en Berlijn'.

Z I L V E R W I T E STAAL

KOERSELMAN CASSETTES

Lezing
Notaris Callenfels sprak voor de
Yordense Plattelandsvrouwen

Notaris Callenfels uit Vorden sprak voor de dames
over het onderwerp 'Huwelijksgoederenrecht en Erf-
recht'. Spreker gaf allereerst een overzicht van het
notariaat in het algemeen. Vervolgens ging de notaris
in op de mogelijkheden bij het sluiten van een huwe-
lijk. Spreker stelde dat een huwelijk, gesloten op hu-
welijkse voorwaarden niets uitstaande heeft met erf-
recht. Hij trad verder in details, hetgeen zeer boeiend
was. Over deze moeilijke materie werden hem na af-
loop vrij veel vragen gesteld, die de notaris op kun-
dige wijze beantwoordde. Na een dankwoord aan de
spreker vestigde de presidente de aandacht op de bazar
van de verpleeginrichting Het Enzerinck welke op l en
2 november in het sousterrain van Villa Nuova wordt
gehouden. Tenslotte werd medegedeeld, dat de eerst-
volgende bijeenkomst is vastgesteld op 15 november.

Kontaktavond

In 1964 is het bestuur van het Vordens Dameskoor
begonnen met het organiseren van kontaktavonden.
Deze avonden zijn bedoeld om eikaars zang te beluis-
teren, zoals voorzitster mevrouw Klein Brinke zater-
dagavond in zaal 't Wapen van Vorden in haar ope-
ningswoord nog eens duidelijk stelde. Aan deze avond
namen de volgende koren deel: Doesburg Dameskoor,
Gemengd Koor Barchem, Gemengd Koor Steenderen,
Doesburgs Mannenkoor, Vordens Mannenkoor en het
Vordens Dameskoor. Verder werkten ook de gebr.
Eykelkamp mee, die het er weer uitstekend afbrach-
ten. De show werd echter deze avond gestolen door
het Gemengd Koor uit Steenderen. Ook de overige
koren lieten zich van hun beste zijde zien. Na afloop
volgde een geanimeerd bal onder de klanken van The
Rythme Stars.

AL UW TEXTIEL

$£ l 20 TOT 40%
l GOEDKOPER!

Goederenhandel

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

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur Jeugddienst o.l.v. ds. G. A. van der Hout, Ruurlo
19.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. N. J. Goris te Zutphen

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; 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, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 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 uw eigen huisarts van 9.00
tot 9.15 uur

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

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

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
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

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.
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.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

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

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

BEG R AFENISDTENST

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

BRAND MELDEN

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

Geboren: Albert Hendrik, zoon van G.W. Nijenhuis en
f. Regelink; Hubertus Johannus Antonius, zoon van L. C.
3. Eykelkamp en G. H. J. Helmers; Ingrid, dochter van
rl. J. Bosch en G. Leunk.

Ondertrouwd: J. L. A. M. Huitink en M. W. H. Helmink.

Gehuwd: G. Weulen Kranenbarg en H. M. Vlemingh; A.
^enselink en J. P. Barink.

Overleden: Hendrika Freriks, 87 jaar, weduwe van H. ter
Haar; Geertruida Ruesink, 81 jaar.



Ibers
SUPIRMARKT

PRESENTEERT

COLORNO
KOFFIEMELK
LITERFLES VAN 185 VOOR

Uit de slagerij
SLAVINKEN

3 stuks

Voor een heerlijke erwtensoep:
VARKENSPOOTJES 3 stuks

BOVEN OF HIPSEPOOT

RUNDERSTOOFLAPPEN

HAMLAPPEN

500 gram

500 gram

500 gram

BLANKE VARKENSFRICANDEAU
(van de ham) 500 gram

WIENER SNITZELS

RIBSTUK

per 700 gram

500 gram

150 gram HAAGSE LEVERWORST 69

100 gram MAGER ONTBIJTSPEK 69

150 gram BOERENMETWORST 89

100 gram LEVER 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

NEEM EEN PAAR FLESSEN IN HUIS !

MARTINI vermouth
GROTE FLES VAN 615 VOOR

Herschi vruchten

LIMONADE

Llterfles 95

Elke 2e liter

59

Herschi

CASSIS

literfles

van 129 voor

105

Doos a 12 Euro

flessen Classe

Royal BIER

deze week

595

De bekende San-

deman SHERRY

per fles

van 760 voor

595

Mooie bierpul

FRANSE

MOSTERD

voor slechts

99

. ,.\\\

Pak a 4 stuks FRIKANDELLEN van f 1,04 voor 95

Pak a 4^tuks KROKETTEN van f 0,92 voor 79

Pak a 12 stuks BITTERBALLEN van f 1,04 voor 89

PATATES FRITES heel kilo van f 1,85 voor 149

BIJ AANKOOP VAN f 15,- BOODSCHAPPEN ^^^^

KERSENBONBONS 1OK
1 GROTE DOOS VOOR SLECHTS Mm A W ̂

Chocolade

RUMKOGELS

per zak

van 119 voor

89

Grote zak

vol

STROOIGOED

nu voor

98

Bundel a 3 stuks

zware C HOC.

REPEN

geen 89 maar nu

49

Profiteer nu!

ROOKWORST

± 225 gram

van 129 voor

99

Page Tissue

KEUKENROL

2 stuks

voor

198

DE KINDEREN ZIJN ER DOL OP ! ^^^^P^^^^

FRÏSIA SPEKKEN 79
Draagtas d 12 rol

popla

CLOSETPAPIER

van 340 voor

289

Pak d 100 stuks

papieren

SERVETTEN

van 129 voor

99

Pak d 45 stuks

ARDITA

LUIERS

van 450 voor

398

Grote flakon

LUX

voor de afwas

van 340 voor

279

Grote zak vol

AERO

DROP

geen 89 maar nu

69

Groente en Fruit
Alleen donderdag OA
GEKOOKTE BIETJES 500 gram O9

Vrijdag: PANKLARE WORTELTJES ^-.

EN PETERSELIE 500 gram OU

Alleen zaterdag AO
KOGELHARDE SPRUITEN nu per kg *} O

MANDARIJNEN (zonder pit) 4 AO
75 stuks voor lx/ O

HANDSINAASAPPELEN 4AQ
70 stuks voor I\/O

STOOFPREI £Q
nu per kg Ov7

EEN KILO WINTERPEEN EN ^Q

EEN KILO HARDE UIEN samen 9ö

KLEIAARDAPPELEN QQ

2y2 kg voor v/ O

PAK SPECULAASPOPJES Q_

van 95 voor OO

Groot pak BAKKERSSPECULAAS QQ

van 725 voor v/O

DfK SPECULAAS long. 400 gram) HHA
voor maar | l\J

Pak a 6 stuks +/\tï
KOKOSMACRONEN voor IUv7

Pak a 2 stuks /\O
BANKETSTAVEN voor maar 98

Van De/ft p/akken T44I-T44J _ _

van 65 voor OO

Pak He/wa flf\
>SNEEUWWAEELS nu voor 89

Grote baa/ Van De/ft "V /%
KLEUTERTAAI van 98 voor 79



Gezien de zeer grote
belangstelling die ik mocht
ondervinden na het over-
lijden van mijn man
Derk Jan Rouwenhorst
is het mij onmogelijk om
iedereen persoonlijk
te bedanken
Daarom wil ik langs deze
weg mijn oprechte dank
uitspreken voor het
betoonde medeleven

G. J. Rouwenhorst-Kieft
Vorden, oktober 1972
Mispelkampsdijk 7

Gevraagd te Vorden in klein
gezin jong meisje voor 4 of
5 middagen in de week
voor lichte huishoudelijke
werkzaamheden Meerdere
hulp aanwezig
Tel. 05752-1468

Te koop duiven 'Hollandse
kroppers. Hackforterweg
15 te Wichmond

.°»toppelknollen te koop
B. Rossel, Hilverinkweg 3
Vorden

Wij vragen een meisje
die ons een paar dagen in
de week komt helpen
Brieven onder nr 31-1
buro Contact

Te koop wandelwagen f 65
en teak bergmeubel f 75
De Steege 5
Telefoon 05752-1843

Verhuisd:
vanaf 4 november

J. R ei n f je s
vee- en varkenshandel
van: 't Wiemelink 47
Vorden. naar:

Vordensebinnenweg 2
Lochem, tel. 05730-2514

Te koop elektr. was-
machine merk Edy
'snelwasser' bij
T. Brus, Wilmerinkweg 2

A'j nog knollen wilt kopen,
wi'j hebt d'er nog wat!
Maor van de wekke 'n
breefken inleveren bi'j:
Snellink an de
Bekmanadiek 4

Te koop: 2l/2 schepels-
zaad stoppelknollen
G. B. Lebbink Eikenlaan 27
Vorden Tel. 6739

4-pits gaskomf. aardg. Etna
gashaard 'Benraad' en een
Kincierledikantje m. matras
geiser 'Fasto' te koop bij
Reintjes 't Wiemelink 47
té Vorden

Wie kan inlichtingen geven
over zwart-witte poes?
Batenburg 't Gulik 14
Vorden - Tel. 2173

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

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

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

SchlldersbedrtJf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
ïnsulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

Verhuur
voor

heren, In zwart «• fiH*
OEBK. WIIJLEM8
kleermaker ,̂ Rozen-
hof laan l, Zutphen
telefoon 2294

BEHANG
4 halen

3 betalen

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 . Vorden

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

Beatrixlaan 12
Telefoon 2049

Ook piano/essen
voor beginners

KEUNE
SUPERBENZINE

63,8 et per liter
Nflverheidsweg 4

HywwHMWwwmwtfmMMHi
Inplaats van kaarten

GERRIT KLEIN BR1NKE
en
ALY BANNINK

gaan trouwen D.V. op vrijdag 3 november
a.s. om 11.45 uur in het gemeentehuis te
Lochem

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in de
Ned. Herv. Kerk te Barchem door de wei-
eerwaarde heer ds Th. Barnard

Barchem, Mosselweg 5
Vorden, Nijlandweg 6
November 1972

Receptie van 16-17.30 uur in café-restaurant
Schoenaker, Kranenburg-Vorden

Toekomstig adres: Goorseweg 25, Lochem

T shirts
in vefe kleuren
vanaf i 5,95
Ook met lange mouw
voorradig

Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeUreffendI

Zutphenseweg - Yorden

Inplaats van kaarten

Vrijdag 10 november a.s. hopen onze lieve
ouders en grootouders

G. J. WUNDERINK
en
M. W. H. WUNDERINK-TER MATEN

de dag te herdenken waarop zij 50 jaar
geleden in het huwelijk traden

Dat zij nog meerdere jaren voor elkaar en voor
ons gespaard mogen blijven, wensen hun
dankbare kinderen en kleinkinderen

Johanna-Jan
Goof
Wim
Ben-Jo
Gej-rit
Bert
Minie

Vorden, „'t Nijarve"
2 november 1972

Receptie van 15-16.30 uur in zaal Schoenaker

VINDT U ONZE OMGEVING
OOK ZO MOOf ?

Kom dan op dinsdag 7 november a.s.
naar het Jeugdcentrum !

^

De heer v.d. Wolf
uit Eerbeek houdt

een lezing
(met kleurendia's en geluid) over
DE GELDERSE ACHTERHOEK

f o.a. Vorden /J
Aanvang 8 uur

Apart en
niet duur l

EEN MODERNE

FAUTEUIL
met een heerlijk zitkomfort,
bekleedt met een sportieve stof
in de kleuren:

ORANJE, BEIGE OF BRUIN

Hoog model

Laag model

Deze aanbieding geldt tot 4 nov. a.s.

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL. (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. (05750) 73 32
WARNSVELD

Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bfl bruidahuis
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creatie» binnen.
U kunt het zelf ook zien

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

Be/rrum bij Bruidshuis

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

Compfèfs en
4vondjaponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-^22, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren
Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Ruurlo

**•
\£
&

De enorme reakties op onze shows
bewijzen het weer eens :

BEIJER-BESSELINK

i

hef toonaangevende bruidshuis in de
omgeving /

Het Nut
Vorden

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN

Café-Restaurant

Eykelkamp
Gebr.

Medler - Tel. 6634

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

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

FOTO ZEYLEMAKEK
Houtmarkt 77, Zutphen

Te koop gevraagd: een
kultivator. Briefjes met
prijs onder letter S
buro Contact - Vorden

ABTB - CBTB - GM van Landbouw
afdeling Vorden

GEZAMENLIJKE
LEDENVERGADERING
op maandag 6 november a.s.
's avonds om half acht
in het Nutsgebouw
Spreker weled. heer
T. TOLMAN, 2e KAMERLID

ONDERWERP:

Aktuele fandbouwpo/ifiek

Leden van Jongeren-Organisaties en andere
belangstellenden zijn allen van harte welkom !

DE BESTUREN

Ijsbaan Vorden

van de ijsvereniging Vorden te houden
op donderdag 9 november 1972
n.m. 8.15 uur in 't Jeugdcentrum

AGENDA:

1 Opening door voorzitter M. Groen

2 Notulen en jaarverslag door J. F. Geerken,
sekretaris

3 Financieel verslag door penningmeester
A. Schipper

4 Benoeming lid kaskommissie 1972-1973
aftredend de heer W. ter Haar

5 Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar
A. Schipper en G. H. Vreman

6 Kontributie 1972-1973

7 Mededelingen

8 Rondvraag

9 Sluiting Het bestuur

Hervormde kerk

JEUGDDIENST
a.s. zondag om 10 uur

Voorganger: ds G. A. van den Hout
uit Ruurlo

Thema: 'De Hartslag van het leven
is de liefde van de Heer!'

Met medewerking van The Balladsingers

*•" II» X/ een gezellig \
.•**• • J • x»/ inferieur datraeti
\ in de papieren /

hopt
*••••••

Een woonkamer met veel allure: stijlvol,
smaakvol, gezellig. Eén interieur dat overigens
binnen ieders hand- en zitbereik büjft,
want de pry's hebben wij ook
gezellig gehouden.

Hoekcombinatie met fauteuil, 2- en 3-ztebank
in panga-wengé.
Bekleed met zeer goede kwaliteit kunstieder.
Leverbaar in diverse kleuren.

Salontafel in wengó
en voorzien
vanrookglas
blad.

Wandkast, uitgevoerd in wtng6-print
enwitlaquó.
Afmetingen:
240x48x17500,

f 1650,- f 198,- f 990,-

LUBBERS WONINGINRICHTING
Raadhuisstr. 33 - Hengelo G - Tel. 05753-1286



Nov. 1947 Nov. 1972

JAAR

L. SCHOOLDERMAN

Koop cheques!

Bij iedere f 10,- aankoop
ontvangt u een cheque

van f 1,- kado!
Vanaf donderdag 2 november tot en

met dinsdag 14 november.
Besteden van de cheques vanar

15 november t.e.m. 31 december 1972

Komt u ook eens

vrijblijvend kijken naar onze

zorgvuldig samengestelde

kollektie

heren- en

jongenskonfektie

damesmode's

textiel enz.

GRATIS

ballonnen

voor

de jeugd!

GRATIS

leuke

verrassing

25 jaar +

Textiel en Mode
van

L. Schoolderman
Raadhuisstraat 24

Vorden

GEVRAAGD:

huishoudelijke

Hotel 'de Kap'
WARNSVELD

Voor uw auforijfessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. II. Hilf< riiik, De Boonk 39

telefoon 1619

Opgave ook bfl:
G. J. Hinnik instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. (J. Trajfter, tel. 1256

BAZAR
VEFPLEEGINBICHTING HUIZE

'Het Enzerinck'
Sousterra/n 'Villa Nuova'
Zufphenseweg 83

Woensdag l november
s' middags van 2-5 uur en
's avonds van 7-10 uur

Donderdag 2 november
's middags van 2-5 uur N

Veef mooi handwerk en knutselwerk
daf door de bewoners is
vervaardigd

TOONT UW BELANGSTELLING !

Heeft u onze kollektie

ROKKEN
ai gezien ?

*EEN KEURKOLLKKTIE !

Komt zien en passen

H.LUTH
Nieuwstad 4 - Vorden
Telefoon 05752-1396

Bezorg uw advertentie voor dinsdag 12 uur!

Spar SPECULAAS van 98 voor 79

Pak SPLITERWTEN 500 gram 69

4 blikjes TOMATENPUREE 95

Pot ZILVERUITJES van 95 voor 85

2 pak SPAR MARGARINE van 80 voor 70

Fles ROOSVICEE van 335 voor 298

Spar ROOKWORST van 125 voor 108

Spar THEEZAKJES van 98 voor 79

200 gram BOTERHAMWORST 59

150 gram GEBRADEN GEHAKT 75

250 gram SLAGERS LEVERWORST 109

HAANTJES per 500 gram 159

2 kilo UIEN 98

Pot Spar AARDBEIENJAM van 128 voor 108

Fles SPAR UP van 88 voor 78

3-4 november: Kilo MANDARIJNEN . .169

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Eindelijk dé kans
voor'n charmant

eiken interieur!
gedurende 14 dagen

met Presentatie-Reduktie!
Karakteristiek eiken bankstel, bekleed met Vlaams aan-
doende tapisseriestof in verrassend frisse kleurstelling.
PR prijs 1595j-a Bijpassende salontafel nu PR prijs
265,-. Mooie eiken salonkast PR prijs 865,-.

Wij, als Mooier Wonen adviseur zijn totale interieurverzorgers.
Met 'n grote kollektie ook in gordijnen en tapijten, in spreien, de-
kens en matrassen. Kom kijken en ontdek hoe grandioos veel
kleurrijke mogelijkheden wij u bieden!

Ontdek 't kleurgebeuren bij

ilhscï
—^^M^vncr
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NIEUWS VAN

DE KERKEN

INGEZONDEN MEDEDELING

EEN PLUIMPJE VOOR DE JEUGD VAN DE SOOS
IN VORDEN
Enige tijd geleden hebben we geschreven over jeugdaktivitei-
ten tijdens de schoolvakanties. Voor sommige moeders was
het bijna een te zware tijd: de vrij lange en soms wat lege
vakanties. In vele gevallen zijn de vaders immers niet vrij.
Dan staat de moeder er alleen voor.
Op genoemd stuk zijn reakties gekomen. Begrip, instemming
maar ook aktiviteiten. Er waren gelukkig ook reeds aktivi-
teiten gepland. Zij het na de schoolvakantie. We denken aan
de goed geslaagde sport- en spelmiddag. Alle hulde aan de
sportmensen die deze dag hebben georganiseerd.
Ook de jeugd van de l jaar bestaande Vordense jeugdsoos
heeft een pluimpje verdiend voor het op touw zetten van
de kreatieve middag in het Jeugdcentrum tijdens de herfst-
vakantie. De belangstelling van de kant van de jeugd was
groot, bijna té groot. Niet elk programma-onderdeel kwam
daardoor helemaal tot zijn recht. Ook al begrijpen we best
dat de jeugd niets hebben moet van bevoogding door ons
ouderen, toch willen we (heel, heel voorzichtig) stellen dat
het inschakelen van vakmensen (leiders, onderwijzend perso-
neel) misschien toch wel aan te bevelen is. En bovendien:
met het heffen van een bescheiden toegangsprijs en het
laten afhalen van een beperkt aantal kaarten kan het geheel
overzichtelijker worden. Maar deze voorzichtig geopperde
gedachten-adviezen willen niets afdoen aan onze lof voor
de Vordense soos. Goed gedaan, vandaar dat pluimpje. Ver-
diend, graag gegeven.

J. C. Krajenbrink, Ruurloseweg 19

AktieKenya
Zr Francis Theresa in Vorden: 'dankzij
Vastenaktie nu genoeg water'!

Het ziekenhuis van het plaatsje Misiku in Kenya heeft nu
een watervoorraad van een half miljoen liter, voldoende
voor een erg droog seizoen. Dat is het resultaat van de Vas-
tenaktie in het dekenaat Zutphen die ruim ƒ 31.000,- ople-
verde (waarvan o.m. ƒ 2247 in Vorden-Kranenburg, ƒ 2177,-
in Vierakker-Wichmond, ƒ 1100,- in Steenderen, ƒ 2696,- in
Baak, ƒ 1527,- in Hengelo en ƒ 5025,- in Keyenborg).
'Ik kan u niet zeggen wat we voelden toen we het nieuws
hoorden, we danken u hartelijk voor dit kado', aldus de
generaal-overste van de Afrikaanse zusters van St. Mary,
zuster Francis Theresa, toen zij dezer dagen de dekenale
werkgroep voor missie-, vredcs- en ontwikkelingswerk in
Vorden verslag kwam uitbrengen over de waterleiding in
Misuku.
Deze neger-zuster, in de eerste plaats naar Europa gekomen
voor een bezoek aan Rome, vertelde boeiend over vele an-
dere werkzaamheden van haar kongregatic op het gebied van
onderwijs, volksontwikkeling, medische en sociale zorg. Zij
zag de immense problemen van haar land realistisch onder
ogen en vertelde hoe verlammend de situatie van afhanke-
l i j k h e i d van de rijke landen voor een ontwikkelingsland is.
Maar zij sprak zonder rancune en was ook niet pessimis-
tisch. Op het ogenblik reist zij langs kantoren van Europese
Vastenakties om aanvragen voor andere dringende projekten
in te dienen, onder meer de bouw van een nieuw zustershuis
omdat het huidige dregt in te storten en uitbreiding van
het ziekenhuis in Misuku.
Voor de waterleiding er was moesten gehuurde arbeiders
water halen uit een riviertje drie mijl verderop gelegen.
Maar nu is er de regentijd en de installatie, die het regen-
water met aluminium daken opvangt en via filterpijpen
verzamelt, in een reservoir van 500.000 liter.
Een belangrijke taak voor de derde wereld is daarom de ont-
wikkel ing van het platteland. 'Er is een enorme kloof tussen
de levensstandaard hier en die in Afrika. Die kloof is nooit
te overbruggen en dat moeten we ook niet nastreven', aldus
zei zuster Francis Theresa. 'Wij zullen ons eigen niveau
moeten ontwikkelen, maar geef ons een kans . . .'

Vierakker-Wichmond

Vergadering
Oranjevereniging Wichmond-Vierakker

In café Krijt werd jl. dinsdag 24 oktober een vergadering
belegd van de Oranjevereniging Vierakkeer-Wichmond. In
zijn openingswoord memoreerde voorzitter Rietman de sa-
menwerking uit de buurtschappen met het bestuur en kom-
missie welke hebben geleid tot een geslaagd feest.
Sekretaris Derksen las de notulen van de vorige ledenver-
gadering voor, welke onder dank werden aanvaard. Voor
zijn zeer uitgebreide jaarverslag mocht hij een bedankje in
ontvangst nemen. Penningmeester Helmink kon in het fi-
nancieel verslag melding maken van een klein batig saldo.
Bij de bestuursverkiezing werden de heren Rietman, Schoen-
aker en Wolbrink herkozen. Bij de kommissieverkiezing
werden de heren Wolbrink, Nijenhuis en Boerkamp herko-
zen, terwijl inplaats van mej. Tijssen (welke niet herkiesbaar
was) werd gekozen mej. T. Tijssen. Zij werd dank gebracht
voor het vele werk en de prettige samenwerking.
Voor de kaskommissie werden aangesteld de heren Bosman
en Smale.
De voorzitter deelde mede dat het Oranjefeest voor 1973
is vastgesteld op vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus. Het
feestterrein zal waarschijnlijk moeten worden verplaatst in
verband met een aan te leggen rondweg. Verder deelde hij
mee dat de feestavond ghouden zal worden op zaterdag 18
november. Hirna sloot de voorzitter deze vergadering.

Vliegtuiggranaat
Tijdens werkzaamheden in zijn tuin ontdekte W. te Kranen-
burg in een hoop opgebrachte aarde een vliegtuiggranaat.
Door de rijkspolitie werd de mijnopruimingsdienst gewaar-
schuwd die het projektiel onschadelijk zal maken.

wit lederen kindertuigje, zwarte aktetas met lappen
stof, grijs kindervest, rood kindervest, rode broek, plas-
tik portemonnee, lederen portemonnee, zwarte kinder-
handschoenen, herenleesbril met donker montuur, blauw
witte Grolse want, paar gele plastik vingerhandschoe-
nen, bromfietsplaatje NSS 582, filmrolletje, herenpols»
horloge goudkleurig merk Anker automatic n\et zwart
nylon bandje, witte kat, damesportemonnee met druk.
sluiting.

Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

Kinderzcgels: vorstelijke zegels!

NCBO
Feestelijke avond in zaal Eskes

De leden van de afdeling Vorden-Hengelo G van de Ned.
Chr. Bond van Overheidspersoneel hield in zaal Eskes on-
der leiding van haar voorzitter B. Bekman een feestelijke
avond. Naast enkele zakelijke mededelingen vertoonde de
heer Van Roekei uit Zelhem een serie prachtige dia's uit
Vorden en omgeving waarbij spreker op zijn eigen humoris-
tische wijze kommentaar gaf.

De heer Ploeg, distriktsvertegenwoordiger van de NCBO,
sprak over het onderwerp 'Federatieve samenwerking van
NKV, N W en CNV'. De heer G. Potman verzorgde op
zijn elektronisch orgel de muzikale omlijsting.

Ouderavond
Openbare Lagere School Yorden

Donderdagavond 2 november wordt in 't Wapen van
Vorden een ouderavond gehouden van de Openbare Le-
gere School te Vorden. Behalve allerhande 'huishou-
delijke' zaken als bestuursverkiezing, waarbij mevrouw
Edens, mevrouw Wesselink en de heer Nijland aftre-
dend en herkiesbaar zijn, zal de heer Spanhaak, in-
spekteur Valenheide een inleiding houden over het on-
derwerp 'Jeugd'. De operetteavonden van de school
worden gehouden op donderdag 16 en vrydag 17 nov

Bezegel uw post niet jv kindergeluk:
Plak dus kmrcrzcgels

Ledenvergadering
ABTB, CBTB en de NfvL

De afdelingen Vorden van de ABTB, CBTB en de Geld.
mij van Landbouw beleggen op maandagavond 6 novem-
ber in het Nutsgebouw een ledenvergadering. Tijdens
deze bijeenkomst zal het Tweede Kamerlid de heer T.
Tolman uit Oldeholtpade (Friesland) spreken over de
'aktuele landbouwpolitiek'. De heer Tolman heeft in
Friesland een landbouwbedrijf. In verband met de te-
besturen er bij de leden op aan, om toch vooral op tijd
rugreis van de heer Tolman dringen de gezamenlijke
(19.30 uur) aanwezig te zijn. Zie advertentie.

Het is nóg beter kindcrzegels te plakken dan te ontvangen

Jeugdsoos
VJOE

De Jeugdsoos Vorden - bij de jeugd beter bekend als VJOE
- blaakt van levenslust en enthousiasme. De soos is geves-
tigd in het Jeugdcentrum en is de laatste tijd een van de
belangrijkste zo niet de belangrijkste trefcentra voor de
jeugd van Vorden geworden. In de ruim 12 maanden van
haar bestaan is dit duidelijk geworden. Dat VJOE niet zo
maar enkele jongelui zijn die te hooi en te gras wat organi-
seren is duidelijk gebleken tijdens de feestweek die ter ge-
legenheid van het 1-jarig bstaan werd georganiseerd. De
dropping werd een geweldig sukses met veel deelname. Na
afloop werd er gedanst op het discobal met medewerking
van disco-team Ad-Randem. De belangstelling voor de
TOP 100 overtrof zelfs de stoutste verwachtingen. Disc-
jockey's Wim Eijerkamp, Erik Koning en Gerrit Wentink
presenteerden de TOP 100 voorbeeldig en met overgave.

De sektie kreativiteit van VJOE had ter gelegenheid van het
1-jarig bestaan een speciale kreatieve middag voor de jeugd
van de scholen georganiseerd. Dit werd een groot sukses,
want ca 200 kinderen hebben deze middag bezocht. Er was
een film voor de jeugd en verder konden zij met diverse
materialen werken. Dit was eens een ander aspekt van de
Jeugdsoos en hiervoor verdient de soos alleen al de mede-
werking van de Vordense bevolking. In de komende vakan-
tiees zullen dergelijke middagen worden herhaald.

Tot besluit van de feestweek trad de bekende popgroep
Centaur op terwijl er ook een muziekfilm (met Jimmy Hen-
drix) werd gegeven. Voor beide evenementen bestond een
uitstekende belangstelling. Maar de Jeugdsoos doet nog
meer. Er is een sektie amusement die zich speciaal bezig
houdt met de organisatie van pop, cabaret en toneelavonden
terwijl een eigen cabaretgroep in voorbereiding is. Verder
is er een sektie kreativiteit, sektie sport en spel, een sektie
die zich bezig houdt met projekten op kultureel-maatschap-
pelijk terrein en tenslotte de sektie foto-film-video.

Op deze manier wil men trachten te beantwoorden aan het
doel van de Stichting Jeugdsoos: het scheppen van gelegen-
heid tot het samenkomen in sociëteitsverband van jongeren
om zodoende in een goed en eigentijdsmilieu onderlinge
kontakten te leggen in dntmoeting en gesprek ten einde de
tijd vrij te maken tot een positieve faktor in de omgangs-
situatie.

Bosloop
in Yorden trok 155 deelnemers

De bosloop, die de Vordense zwem- en poloklub zater-
dagmorgen in de nabijheid van het zwembad organi-
seerde, is een groot sukses geworden. In totaal 155
personen namen deel die konden kiezen uit de af-
standen l 3 5 of 10 km. Bij de l km (27 deelnemers)
ging Ras uit E bergen als Ie over de meet, 2e werd
Vrielink uit Goor en 3e Wiersum uit Velp. Bij de 3 km
l Voogt uit Beekbergen, 2 Martinus Vorden, 3 Boscher
Winterswijk. 5 km l Geeling Groenlo, 2 van Pijkeren
Nijverdal, o Veernema Zutphen; 10 km: l Harders
Lichtenvoorde, 2 Wolterink Nijverdal, 3 te Plate uit
Lichtenvoorde. Deze bosloop gold niet in de eerste plaats
als prestatieloop, maar als trimoefening.

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat - Vorden

Firma Schoolderman jubileert

Dat de gemeente Vorden over een zeer oude winkel-
stand beschikt, bleek WJM: eens uit het feit, dat op l
november de Textiel- en^^xlezaak van de heer School-
derman aan de Raadhuisstraat 25 jaar heeft bestaan.
Deze zaak werd door de heer Meilink opgericht in 1906
Door overlijden van zijn opvolger werd de zaak in
1945 gesloten. Op l novecöper 1947 nam de heer School-
derman deze goed bekla^Bzaak over. Om aan de grote

vraag te voldoen in Vorden en daarbuiten, moderniseer-
de de heer Schoolderman zijn zaak in 1953. Ook dit
bleek niet voldoende te zrjn en moest de zaak in 1962
worden vergroot en nog meer worden gemoderniseerd.
De verdere uitbreiding werd voltooid in 1966. Bij de vele
gelukwensen die de heer Schoolderman en zijn gezin
ongetwijfeld op l november in ontvangst moet nemen,
voegen wij gaarne de onze!

Benoeming
Installatie direktrice Huishoudschool

In de grote zaal van de Chr. Huishoudschool aan Het Hoge
vond dinsdagavond de installatie plaats van mej. L. A. Nij-
hoff als direktrice van deze school met ingang van l novem-
ber. Mej. Nijhoff blijft tot l januari 1973 ook aan de Chr.
Huishoudschool te Zelhem als direktrice verbonden.
Voor deze installatie bestond van de zijde van bestuur, kom-
missie van toezicht, oders, onderwijzend personeel, kerke-
lijke overheid en afgevaardigden van standsorganisaties gro-
te belangstelling. Voorzitter Mennink wees in zijn installa-
tierede op de totstandkoming van de benoeming van mej.

Damrubriek
In deze en volgende rubrieken willen we verschillende ope-
ningen met u bespreken. Hoe vaak gebeurt het niet dat men
al direkt na enkele zetten een schijf achter komt. Al spoe-
dig zit het spel al vol voetangels en klemmen. De huisdam-
meer zal na bestudering van deze reeks al gauw familiekam-
pioen worden, terwijl het voor de jonge dammers een goede
basis vormt voor verdere studie. Maar zoals ons de ervaring
leert, bestaat er ook bij velen die al een aardige partij kun-
nen spelen, een groot gebrek aan kennis van de kembinatie-
mogelijkheden in de opening. Het ligt voor de hand dat hier-
door onnodig partijen verloren gaan. Ook voor deze groep is
het dus nuttig deze rubriek te raadplegen.
We beginnen dan met de 33-28 opening. Allereerst de Haar-
lemmer- of Groenzet (een ? betekent zwakke zet, een ! be-
tekent goede zet):
1) 33-28 18-22; 2) 39-33? 22-27!; 3) 31x22A 19-23; 4) 28x19
17x30; 5) 35x24 20x29 + 2.
A3) 32x21 16x27; 4) 31x22 19-23; 5) 28x19 17x30; 6) 35x24
20x29; + 2.

De oplossing van ons vorige probleem is:
Wit speelt en haalt dam: 37-31 36x29; 34x14 20x9 of 26x37;
43-38 26x37 of 20x9; 38-32 37x28; 39-34 30x39; 44x4.
Goede oplossingen ontvangen van H. Grotenhuis ten Har-
kel. J. Masselink, G. Wassink, J. Reuver, Tj. Harmsma, W.
Verkerk.
En nu het nieuwe probleem:

zwart

Nijhoff tot direktrice en sprak de wens uit dat zij met veel
liefde en toewijding haar taak voor deze school mag ver-
richten.
Verder werd het woord gevoerd door de heer Berkhout na-
mens de CBTB. Hij liet zijn felicitatie vergezeld gaan van
een boeket bloemen. Namens de hoofden van scholen sprak
de heer Zeevalkink, namens de Chr. Landbouwschool sprak
de heer Snoeijink. Allen wensten mej. Nijhoff veel sukses
met deze benoeming.
Na de pauze verbond mej. Nijhoff zich aan de school met
een inle iding over 'Plaats en funktie van het huishoudon-
derwijs'. Hierna was er gelegenheid om nader met de nieuwe
direktrice kennis te maken waarvan een druk gebruik werd
gemaakt. Nog geruime tijd bleef men in gezellige sfeer bij-
een.

• • M Mp 'f%. Ym. ym. i
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wit

wit speelt en wint.
Oplossingen inzenden aan H. Wansink, Prins Bernhardweg
18 of naar W. Wassink, Horsterkamp 4, Vorden.

Nedac Nieuws
Uitslag van de Ballonnenwedstrijd

Van de ca 400 ballonnen die de jeugd van Vorden zaterdag
10 augustus ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
de Nedac NV te Vorden heeft opgelaten, zijn in totaal ca
50 kaarten retour gezonden. De meeste ballonnen zijn te-
recht gekomen in de provincies Drente en Groningen terwijl
een klein aantal in Duitsland is gevonden. Zoals bekend
heeft de direktie van de Nedac drie fraaie prijzen uitgeloofd
voor de kinderen wiens ballon de grootste afstand heeft af-
gelegd.
De eerste prijs, een fraaie meisjesfiets, is gewonnen door
Sabine Helmink, Het Hoge 55 Vorden (4 jaar). Haar ballon
werd gevonden in Behrendorffeld dicht bij de Deense grens.
De tweede prijs, een paar schaatsen (noren met schoenen)
werd behaald door H. van Heerdc (12 jaar) Molenweg te
Vorden. Deze ballon kwam terecht in Wiesedermeer (West-
Duitsland).
De derde prijs, een paar rolschaatsen, is voor Geert Klein
Geltink (11 jaar), Zutphenseweg 52 te Vorden. Deze ballon
werd gevonden in Schortens (Weest-Duitsland).
Zoals bekend gold deze ballonnenwedstrijd voor kinderen in
de leeftijd van 4-12 jaar. De direktie van de Nedac NV zal
de prijswinnaars op een nader te bepalen datum uitnodigen
om de gewonnen prijs in ontvangst te komen nemen.

Waterpolo
Yordense poloklub was suksesvol

Het tweede herenteam van de Vordensc poloclub speelde
zzaterdagavond in het zwembad Het Diekman te Enschede
tegen Livo l uit Lichtenvoorde. De ordenaren namen al
gauw een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Eggink.
Nadat Livo gelijk had gemaakt bracht De Beus de rust-
stand op 2-1. In de tweede helft liep Vorden door drie doel-
punten van De Beus uit tot 5-1 waarna het vlak voor tijd
5-2 werd.
In Apeldoorn won Vorden 3 heren met 4-2 van Zevenhuizen.
Bij de rust was het 3-0 door Verstoep. In de tweede helft
scoorde Mengerink en Zevenhuizen (2x) waardoor de eind-
stand werd bepaald op 2-4.



Voetbal
Vorden verloor met 4-1 van NVC
Ondanks het feit dat Vorden zondagmiddag in de uitwed-
strijd tegen NVC uit Ketterden in het veld sterker was, gin-
gen de geelzwarten met niet minder dan 4-1 de boot in.
De Vordenaren begonnen uitstekend want na 10 minuten
spelen knalde Steintjes zijn ploeg naar 0-1. Even later werd
een glaszuiver doelpunt van Nijenhuis door de zwak leiden-
de scheidsrechter om onbegrijpeleijke reden afgekeurd. Na
het openingsoffensief van Vorden kreeg NVC na elkaar
twee keer een vrije schop toegewezen. Beide keren ver-
toonde de Vordense muur een lek en vloog de bal keihard
langs de verbouwereerde Bouwmeester 2-1. Van grote af-
stand werd ook de derde NVC-goal geboren.
In de tweede helft bleef Vorden gaan. Nijenhuis tegen de
paal, Gerritsen van de lijn, doch geen doelpunten. Aan de
andere kant liet NVC bij een tegenaanval zien hoe doelpun-
ten gemaakt moeten worden 4-1.

ZONDAG 5 NOVEMBER

Kompetitiewedstrijd

R ATT l l -
VORDEN l

Aanvang 14.30 uur

TERREIN EIKENLAAN

Raiti (zaterdag )-Eerbeekse Boys 0-6
Ratti kreeg koploper Eerbeekse Boys op bezoek welke nog
geen enkele wedstrijd verloren hadden, ook nu trokken zij
aan het langste eind: 0-6. In het eerste kwartier waren de
groenwitten, die met twee spitsen opereerden en daardoor
het middenveld goed beheersten, in de meerderheid. Toch
kwam het sukses aan de andere kant waar een van richting
veranderde bal doelman Wassink kansloos liet 0-1. Nauwe-
lijks een minuut later was het 2-0 door een vliegend schot.
Ratti bleef volharden in haar spel en dit resulteerde in 0-4
ruststand.
Na de rust kon Ratti meer vat krijgen op het spel der te-
genstanders maar hun pogingen om een doeelpunt te produ-
ceren faalden telkens weer. Eerbeek deed het beter en be-
paalde de eindstand van deze bijzodner sportieve wedstrijd,
welke goed werd geleid door scheidsrechter H. Mombarg,
op 0-6.

(Zondag): Halle-Ratti 4-1
De groenwitten hebben de uitwedstrijd naar Halle met een
fikse 4-1 nederlaag moeten bekopen. In de beginfase had
Ratti nog wel het beste van het spel en kon Schoenaker een
vrije schop benutten door de bal keihard op de lat te jagen
waarna Huitink de zaak afrondde 0-1. Halle reageerde on-
middellijk en bracht de stand in evenwicht 1-1.
Na de thee nam de thuisclub het initiatief en was het Lo-
vink die er 2-1 van maakte. Halle ging door en wist zelfs
tot 4-1 uit te lopen. Een slotoffensief van Ratti resulteeerde
nog wel in diverse kansen doch deze werden niet benut.

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI

Afd. zaterdag: Ratti l-PTT 1; Sp. Haarlo 2-Ratti 2; afd.
zondag: Ratti l-Vorden 1; Doetinchem 6-Ratti 3.

VOETBALVERENIGING VORDEN

Ratti l-Vorden 1; Be Quick 4-Vorden 4; Sp. Brammen 7-
Vorden 6.

Ie Tiental van Vorden behaalde zege
Na een reeks van nederlagen is het eerste tiental van DCV
er in geslaagd een overwinning te behalen. In de thuiswed-
strijd tegen ONSAV l uit Nunspeet werd nl. met 11-9 ge-
wonnen.
Het tweede tiental van DCV leed tegen DVD 2 een 11-9 ne-
derlaag.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Hulshof-Heuvink 0-2; Klein Kranenbarg-Esselink 0-2; Sloet-
jes-Cramers 2-0; Hesselink-Lamers sr 2-0; Rossel-Groten-
huis 0-2.
Bij de jeugd: Klompenhouwer-Buunk 2-0; Lammers-Beef-
tink 2-0; Wiekart-Bolink 0-2; Klein Brinke-Steenbreker 1-1;
Janssen-Verkerk 1-1; Graaskamp-Aalderink 2-0; Gosselink-
Heyink 0-2; Oltvoort-rinkerink' 0-2; Hesselink-Dinkelman
0-2; Masselink-Klein Brinke 1-1; Reuver-Bargeman 2-0;
Wentink-Dinkelman 2-0.

Paardensport
L.R. DE GRAAFSCHAP
Op zondag 29 oktober jl. werd deelgenomen aan de jaar-
lijkse cross-country in de uitgestrekte bossen van Johnnies
Land nabij Apeldoorn. De uitslagen voor de Vordenaren
waren als volgt.
Terreinrit voor pony's over 1500 m: Ie prijs Hans Wagen-
voort met Sandy; 4e prijs Bert Wagenvoort met Tuppens.
Groene cros voor paarden over 1500 m: Ie prijs H. Wagen-
voort met Sonja; 13e prijs mej. A. Lebbink met Mr. Ed.
Lichte cross voor paarden over 2000 m: 7e prijs B. Adolfs
met I-Guusta; 8e prijs J. Knoef met Jevola; 10e prijs W.
Groot Nuelend met Jolanda; 18e prijs B. Tiessink met Hon-
da. Al deze ruiters kwamen tevens voor een herinnerings-
medaille in aanmerking omdat ze de cross foutloos wisten
uit te rijden.

Bezorg uw advertentie

voor de Sint Nicolaas-krant

NU
bij
Drukkerij Weevers bv
Nieuwstad 12 - Yorden - Tel. 05752-1404

Volleybal
Na de 'vuurdoop' in de nieuwe klassen van de gevormde
volleybalafdeling IJsselstreek goed te hebben doorstaan heb-
ben doorstaan, hebben de Vordenaren van Dash zich weer
goed geweerd.

Dash l dames kwam in de Zutphense Hanzehal uit tegen
het bekende Bruvoc-team uit Brummen. De Brummense da-
mes kregen totaal geen vat op het spel van Dash en dankzij
een flinke voorsprong in alle sets werd een forse 0-3 zege
behaald. Verdere uitslagen in deze klasse: Olympia 2-Wil-
helmina 3 2-2; Isala 3-Wilhelmina 2 2-2; DVC 1-Sp. De-
venter l 2-2; Hansa l-V & K l 3-0.

WIK uit Steenderen dat met Dash l bij de heren op een
gedeelde eerste plaats staat, verrichtte goed werk door het
Stokvissen-team uit Deventer een 2-2 gelijkspel af te dwin-
gen. Dash deed het nog beter en gaf SVS uit Schalkhaar
geen schijn van kans getuige de flinke 3-0 overwinning van
het technisch goed spelende Vorden-team. Verdere uitsla-
gen: Isala 3-Bruvoc 13-1 ; Isala 4-SVS l 3-1; V & K 1-Han-
sa 3 3-0; Hansa 2-Isala 5 3-0.

Uitslagen lagere klassen: Heren 2e klas: Hansa 5-Lovable
3-0; dames 2e klas: Hansa 3-Valto 2 2-1; Valto 1-Wilhelmina
4 3-0; heren 3e klas A: Hansa 8-Hansa 90-3; Valto 3-WIK 3
0-3 regl.; Heren 3e klas B: Hansa 10-SSVZ 0-3; Wilhelmina
3-Wilhelmina 4 1-2; Bruvoc 3-Rheden 2 2-1; Dames 3e klas
A: Voorst 1-DVC 2 0-3; Bruvoc 2-Hansa 5 3-0; Dames 3e
klas B: Dash 4-Voorst 2 3-0; Wilhelmina 7-Wilhelmina 8
3-0.

ledere vrijdagmorgen weekmarkt
Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
zondagmiddag en avond
Vrijdagavonds dammen (Jeugdcentrum)
Elke zaterdagmorgen trimmen WJ plck-
nickplaats Wildenborchseweg
Kinderkantorij elke zaterdagmorgen in
het katechisatielokaal Kerkstraat 15
ledere dinsdagavond bridgeclub in hotel
Bakker

Ie woensdag v.d. maand Klachtenavond NVV

3-4 nov. Bazar muziekvereniging Concordia
I en 2 nov. Bazar 't Enzerinck
4 nov. Dropping buurtvereniging Delden
6 nov. Kookkursus Jong Gelre
7 nov. Nutsavond Jeugdcentrum

7 nov. Sport- en Spelavond Jong Gelre
8 nov. Demonstratie KPO
9 nov. Herv. Vrouwengroep Linde
9 nov. Ledenvergader. supp.ver. Jan Oosterink

10 nov. Yoga-avond Jong Gelre
II nov. Jeugduitvoering gymnastiekver. Sparta

in het Nutsgebou^^
11 nov. Prinsenbal van de cHRvalsvereniging

De Deurdreajers in zaal Schoenaker
13 nov. Kookkursus Jong Geire
15 nov. Ned. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit
16 nov. Bejaardenkring irufctt jeugdcentrum
16 nov. Feestavond OL S «Hei Dorp
17 nov. Feestavond OL School Dorp
20 nov. Kookkursus Jong Gelre
20 nov. NVEV - Voordrachtsavond
21 nov. Ledenvergadering NCVB in zaal Eskes
22 nov. Herv. Vrouwengroep Dorp
25 en 26 nov. Tentoonstelling Ons Genoegen
25 nov. Oliebollenaktie supp.ver. Jan Oosterink
25-26 nov. Vogeltentoonstelling 'Vogelvriend'
27 nov. Kookkursus Jong Gelre
3U nov. Bejaardenkring in het jeugdcentrum

30 nov. Herv. Vrouwengroep Linde
11 dec. Jaarverg. Industriebond NVV
19 dec. Kerstfeest NCVB
20 dec. Ned. Bond van Plattel.vr. in zaal Smit
20 jan. Feestavond w Vorden zaal Smit

De besturen van de diverse verenigingen worden
verzocht hun data van bijeenkomsten en festivi-
teiten in Vorden aan ons door te geven, dan wor-
den deze gratis bij deze rubriek geplaatst.

UIT DE OMGEVING

HENGELO G - KEYENBURG

Jubileum
Zaterdagmiddag werd door de NVEV afd. Hengelo in hotel
Leemrcis een gezellige receptie gehouden ter gelegenheid
van het 25-jarig bestaan. Er was gezien het grote aantal le-
den, een goede sfeer en een geregelde ak t iv i te i t alle reden
tot een feestelijke herdenking.

Van het eerste bestuur is mevr. Geertsma nog steeds werk-
zaam maar zij legt haar funkt ie nu neer. Bij de vele belang-
stellenden die het bestuur kwamen feliciteren was o.m. ook
de oprichtster van de afdeling Hengelo, mevr. van Hoog-
straten. Ook was de eerste penningmeesteresse, mevr. Arends
aanwezig alsmede de vroege voorzitster mevr. Dwars allen
met hun echtgenoten. Meerdere wensen gingen vergezeld
van een bloemstuk terwijl een groot bloemstuk van het ge-
meentebestuur van Hengelo de zaal veersicrde. Het hoofd-
bestuur werd vertegenwoordigd door mevr. van Gerven.
Maandagavond is voor de leden een gezellige avond belegd
in hotel Concordia.

Donderdag, vrijdag en zaterdag

Runderlappen 500 gram ....
Riblappen 500 gram
Mager braadvlees 500 gram .
Varkenslappen 500 gram ....

Voor de boterham

Pekelvlees 100 gram
Boterhamworst 150 gram
Snijworst 100 gram
Kookworst (aan stuk) 250 gram

350
490
525
398

85
83
79
130

i debon
op dinsdag 7 november

500 gram Verse Worst ... f 2,50

Rund- en varkensslagerij

B.G.VIPGMAN
Vorden - Nieuwstad 14 - Tel. 05752-1321

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat. - Vorden

"CONCORDIA"
Hengelo (Gld)

Zondag 5 november

DANSEN
muziek:
„The Evening
Stars"

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

wwwwwwwwwws^^

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NrOIITERE

vRS- OF
STIRKKALVEREN
dan naar

H. \VEENITVK
Spalstraat 5i H.

•on 1317

Te koop gevraagd
SI>ACHTKIPPEN EJ\
NLACHTKONMNEN

J. Bruggeman
H. l'ostelweg 12 - Locnem

; oon Uf)Y30-158U

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

ht aan:

,,De Panne"
16a, Holten

Toon 05483-2418

VOOR UW

drukwerk

Drukkerij
Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Vorden
Telefoon 05752-1404

kaarten

« dat
' a an van ons bedrijf

nken

•s dit de d:".: « l a t de l i e r r en mevrouw

' I K K I N f ; - S C ' I IKPKUS

a het huwelijk zijn getreden

v;m JG.Od tot I S . ( H ) uur in hotel

Bakker te Vorden

INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF
J. J. WOLTERING & 7N B.V.

Vorden, november 1972
e 27

WWMWWW^^

PETIT RESTAURANT

vraagt:

B
V O R D E N

leerling of
gevorderd kok

of jonx't- ' i i ian, die hiervoor opgeleid
wil worden

N. H. A. VAN (JOKTIIKM

Kerkstraat 3 - "Vorden - Telefoon 05752-1519

Steeds meer nieuwe k/anten
ontmoeten wij in onze we/koop/
/andbouwwinke/s.

Ook zij zul/en spoedig tot onze
trouwe afnemers behoren /

Indien u nog niet hiertoe behoort,
kom dan toen eens kijken,
het verplicht u tot niets.

Ons ' n t is zc> >reid
! > r i j s is konkurrerend !

V.L.C.

De Graafschap
afdeling Welkoop-landbouwwinkel
Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

GROTE PAARDENMARKT
fko/demcrrktJ

op woensdag

8 november te

Hengelo Gld.

Aankoop prijzen voor de verloting

Petroleum
Meer warmte voor normale prijs !

Speciaal 200 liter vullingen

Per 'iter

KEUNE Zelhem
Olie - Gas Tel. 05753-1896

Voor al uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879



K N ALL GEMS- WINKEL

Elke dag

een exfra voordelige panklare
groenteaanbieding
Zie raambiljet:

L»oa. l/-2 kg Boerenkool panklaar .........

Vrijd. \_ kg Gesneden Prei .....................

Zat. 250 gram Walnoten .....................

l kg Sappige Handperen ...............

Mnd. Va kg Gesneden Rode Kool ............

Di. Va kg Gesneden Andijvie ...............

Wnd. Mi kg. Gekookte Bietjes ...............

cc

30

45

45

BLOEMEN :
elke zaterdag weekendaanbieding

Hef adres voor uw bruidsboeket /

UW VAKMAN BLOEMIST:

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

de
besten
dragen

het merk met de 3 banden

Wapen, en sporthandel

Maitens
^d, .lotltrtffend!

Zutphenaeweg - Vorden

Weekend aanbieding!

B.H.
met stretch schouderbandjes en fiber filtvulling

in alle maten

nu f4,95
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VOROEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat - Vorden

KOERSELMAN
Burg. Galléestraat - Vorden

Wij geven u op alle

* UURWERKEN

* GOUDEN- EN

* ZILVEREN SIERADEN

van 2 t.m. 11 november

Speciale aanbieding in

horloges, oud-hollandse klokken,
zaanse-, sallander-, schippertje en
engelse ta

700% garantie
en de beste service

En keus uit f . 'Stische kollektie !

JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15 - VOROEN - TELEFOON 1505

Hackfortfeest
OPENBARE DORPSSCHOOL

Dit feest wordt voor de nieuwelingen
die het volgende kursusjaar op school
hopen te komen gehouden op

woensdag 8 november a.s.

's Middags van 13.30 tot 15.00 uur
in de Dorpsschool

Op uw kcrstpost naar het buitenland
Prinscckinderzegcls uit Nederland

GEVRAAGD

verkoopster
of verkoper

in onze zaak te Vorden

izins bekend
strekt tot aanbeveling

Wij bieden u rrn prel(
en goede salariëring

WONINGINRICHTING :

het binnenhuis
FA. A. POLMAN'
DORPSSTRAAT 22.VORDEN

' TEL. (05752) 13 14
RUKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

Bonbondoos
„IRENE"

95

ff/V F/J/V2/NN/6
PN HOOGMODfSCH VOORBEELD V / A A"

Voor de vele gelukwensen,
kadoos en bloeme.1 die wij
mochten ontvangen bij ons
huwelijk, zeggen wij u
heel hartelijk dank
Jaap Korenblek
Janny Korenblek„Decanije
Vorden, november 1972
Ruurloseweg 36

aagd hulp voor l och-
of l m'ddag per week

Mevrouw Schipper, Vorden
't Vaarwerk 19 Tel. 1785

Vermist: donkergrijs
gestreept poesje, naam
Peocci
fam. Krajenbrink, Vorden
Ruurloseweg 19

Te koop pi m. V? ha
stoppelknollen
G. J. Schutte Vorden
Hengeloseweg 20

Laat uw hond
trimmen of knippen bij

JOANNEGEERKEN
Rijksgediplomeerd
trimster

orweg 5 - Wanv
(Warkcn) - Tel. 05752-1931

Te koop 2 goedsooi
pinken l jaar oud
n Ikkink

Oude nj Vorden

Te koop een voorlopige in-
n MRY v
het jont

L. Groot Brai

Vorden

oor
kamers, cv

Centrum, \ o^de busverbin-
met stad

Met derfifelijl in
Vorden
U. Over, Braillelaan 121 3

(Meerwijk)
T-lefoon 023-331604

Weet u 't nog
van de vorige keer?

Schoenen van Wullink bevallen best,

passen prima en staan uitstekend l

Koop het nieuwe paar daar maar weer

WULLINK
VOORAAN IN
SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

Vorden

Najaarsbehangen

Wat u op deT.V. niet zag
tonen wij u graag.

Behang in al z'n kleur en
mogelijkheden, in al zijn
gezelligheid brengende

dessins.

Subsidie binnenschilderwerk van l
dec. tot l maart 1973 f 15,- per man-

n'jblijvend inlichtingen!

"drijf

H. WEUSTENENK
't Hoge 33 - Vorden



Profiteer van onze speciale
TAPIJTAANBIEDINGEN!!

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514

l

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

De leden worden uitgenodigd tot bij-
woning van de jaarlijkse algemene
ledenvergadering te houden op vrij-
dag 3 november 1972 's avonds half
acht in zaal Eskes, Dorpsstraat te
Vorden

AGENDA:

1 Opening
2 Notulen
3 Balans en resultatenrekening en vaststelling

daarvan. Jaarverslag over 1971
4 Voorstel van het bestuur om het voordelig

saldo bij de reserve te voegen
5 Verlening van subsidies
6 Verkiezing van een bestuurslid. Aftredend de

heer M. Groen (herkiesbaar)
7 Verkiezing van een lid van de raad van toe-

zicht, aftredend de heer H. J. Eggink (her-
kiesbaar)

8 Voorstel tot opzegging van het lidmaatschap
aan uit het werkgebied vertrokken leden

9 Mededelingen
10 Rondvraag
11 Sluiting

Balans en resultatenrekening, alsmede de lijst met
kandidaten voor de vakatures in bestuur en raad
van toezicht liggen ten kantore der bank voor de
leden ter inzage tot na afloop van de vergadering

HET BESTUUR

AANBIEDING !

Damesblouses
ook

Tuniekblouses
maar

f 19,75
H.LUTH

Nieuwstad - Vorden

2 november verschijnt

DE GELDERSE ACHTERHOEK
IN DE NEGENTIENDE EEUW
geschreven door de oud-plaatsgenoot G. J. van
Roekei. Tot l januari 1973 intekeningsprijs

Fa Hietbrink
Boekhandel - Vorden - Telefoon 05752-1253

SCHILDERSBEDRIJF

Gediplomeerd Mr. Schilder Nat. Schildersschool

MET VAKMANSCHAP VERZORGEN WIJ:

* Sc/ii/derwerk

* Behangwerk

* Moderne wandbek/edïng
* Mifurbespuif/ng

* S/erp/e/sfer

* Technisch en k/euradviezen
Vanaf l december tot l maart 1973 ontvangt u
weer een premie van f 15,. per mandag :
Minimum omvang 5 dagen

Vraagt Inlichtingen
of bel 7523 voor een afspraak

VORDEN - RUURLOSEWEG 35

FRUIT IS GEZOND .'

COX EN GOUDREINETTEN

HAND- EN STOOFPEREN

LOMBARTS

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

Fruit t eelt bedrijf

MEDLER

Adverteer steeds in Contact!

Wegens sukses
geprolongeerd!

DONDERDAG 5 NOV.

VRIJDAG 6 NOV. EN

ZATERDAG 7 NOV.

herhalen wij ons

gordijnstoffen
weeken^

Uitlopende dessins w.o.:

* PLOEGSTOFFEN

* BOÜSSTCSTOFFEN

* STORKSTOFFEN

bieden wij tegen

zeer
lage prijzen

aan ! (reeds vanaf f 4,95)

WONINGINRICHTING

het binnenhuis
FA. A. POLMAN
DORPSSTRAAT 22.VORDEN
TEL (05752) 13 14
RIJKSSTRAATWEG 108
TEL (05750) 7332
WARNSVELD

Stofzuiger
aanbieding .'

Een moderne

AEG STOFZUIGER

met sterke 800 watt motor en
handige hulpstukken

Tijdelijk voor een zeer lage prijs
van f 275,- voor f 205 -

Kado
Bovendien een
AiEG CITRUSPERS
waarde f 64,- KADO
Bij aankoop van deze stofzuiger

Niet wachten tot het te laat i» !

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

BAZAR CONCORDIA
Bezoekt allen deze grote bazar! Mooie prijzen te winnen

en kadoos te koop op vrijdag 3 nov. 's avonds 7 uur en

zaterdag 4 nov. 's middags 2 en 's avonds 7 uur in zaal Smit

VBIJETIJDSKLEDING
HELANCA TRAININGSPAKKEN

met biezen of in fwee kleuren

SPORT/f VE TRUIEN,

VESTEN, PULLOVERS EN SWEATERS

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

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

KOOP OP DE MARKT !

SPECIALE

TRUIENAANBIEDINGEN!

Damestruien
VANAF f 10.-

Herentruien
VANAF f 12.50

Kindertru ien
VANAF f 10.-

D/t a/fes bij textielhandel

SCHEPERS
Vrijdag op de Vordense markt

Wegens ziekte van mijn vrouw

zoeken wij voor zo spoed!- i n n e r l i j k
een

net meisje
voor de kinderen en eenvoudige
huishoudelijke werkzaamheden

Café-restaurant

't Wapen van Vorden
F. P. SMIT

Dorpsstraat 10 - Vorden _ Tel. 05752-1391

Denkf u om ons

r'euwe telefoonnummer

2122
ELEKTRO TECHNISCH

INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 Telefoon 2122

GEMEENTE VORDEN
Burgemeester en Wethouders van Vorden bren-
gen ter openbare kennis, dat in verband met de
bouw van een nieuwe brug over de Baakse beek
nabij kasteel Hackfort, het gedeelte van de Baak-
seweg vanaf het kruispunt Baakseweg-Hackfort-
selaan-Kruisdijk tot de Eldersmaat, vanaf 6 nov.
1972 tot 31 januari 1973, of zoveel langer dan wel
korter als nodig is in verband met de uit te
voeren werkzaamheden, gesloten is voor alle
verkeer in beide richtingen.

De omleiding van het verkeer via de Hackfortse-
laan en de Eldersmaat zal door borden worden
aangegeven.

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel

de sekretarls,
J. Drflfhout


