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Kun je als jonge mensen
altijd wel bereiken
wat je graag worden wilt?

Een moeilijke vraag, want in de meeste gevallen
speelt het toeval een grote rol waar en in welk bedrijf
je terecht komt

Dat is echter wel HEEL belangrijk!
Een groot deel van je leven breng je immers in het
bedrijf door. Natuurlijk kun je van baan verwisselen

De praktijk moet uitwijzen
of je een goede keus deed

Velen blijven ergens hangen uit sleur, ook als in hun
bedrijf minder mogelijkheden bestaan voor de
toekomst

Het is dus belangrijk:
tIe Dat binnen een bepaald bedrijf mogelijkheden bestaMl om naar eigen

aanleg en geaardheid een baan te vinden, die je past en je aanstaat

2e Dat je met plezier je werk kunt doen (ook al vind jejt-tuurlijk nergens
het paradijs, want er blijft altijd wel wat te

3e Dat binnen het bedrijf de gelegenheid bestaat om tot gezonde uitwis-
seling van gedachten met de direktie te komen

4e Dat het een modern en groeiend bedrijf is, waar ook in de toekomst
mogelijkheden voor je liggen in verschillende funkties

Als je tussen 76 en 23 jaar bent, een prettige werk-
kring op prijs stelt en nog niet helemaal tevreden bent
met wat je nu doet, dan liggen wegens verdere uit-
breiding van ons bedrijf de mogelijkheden
voor je open:

Op ons verkoop-kantoor
In ons centrale magazijn
In onze produktie-afdeling
Bij onze administratie
Bij onze landelijke besteldienst
Op onze commerciële afdeling

Groei mee met Sorbo en kom eens vrijblijvend praten bij onze
personeels-afdeling na een telefonische afspraak

Als er voor jou mogelijkheden liggen op één van onze
afdelingen is een gesprek de moeite waard'.

CENTRAAL VERKOOP-KANTOOR

Sorbo-produkten

NEDAC B.V.
Nieuwstad 2 - Vorden - Telefoon 05752-1773

Karnavalsvereniging
De Deurdreajers
gaat naar Valkenburg
Zaterdag 10 november sluit de karnavalsvereniging De
Deurdreajers het seizoen 1973 af met een Prinsenbal waar-
bij Prins Willem de Eerste en zijn gevolg zullen aftreden.
In residentie zaal Schoenaker zal Prins Willem dan nog
éénmaal het alaaf scanderen, waarmee een suksesvol sei-
zoen besloten wordt. De Deurdreajers hebben sinds hun
laatste optreden een wijziging ondergaan nl. de Dansma-
rietjesgroep is uitgebreid tot 8 personen. Onder enthousiaste
leiding van mevr. Kraxner-Pardijs is deze groep nu al en-
kele maanden bezig met het instuderen van dansjes welke
op zaterdag 10 november hun primeur krijgen.

Het behoeft geen betoog dat velen op deze avond nog eens
de karnavalssfeer van het afgelopen seizoen willen proe-
ven, want De Deurdreajers staan garant voor een avond
vol leut, gein en dansplezier o.l.v. de Prinsenkapel.

Het bestuur van De Deurdreajers is reeds enige tijd bezig
met de voorbereidingen voor het nieuwe karnavalsseizoen.
Het uitgangspunt zal zijn een nog groter opgezet karnavals-
gebeuren zowel in Kranenburg als Vorden waarbij een zo
groot mogelijk deel van de inwoners betrokken zal zijn.
Het streven is dan ook om het karnaval zo populair te ma-
ken dat iedereen zich tijdens de karnavalsdagen thuis zal
voelen bij De Deurdreajers onder het motto: „Neet nöln,
moar deurdreajen". Om dit te bereiken zal de vereniging
in zijn geheel zich meer gaan presenteren. Het eerste zal dit
geschieden buiten Vorden, nl. in Valkenburg, waar op uit-
nodiging van de karnavalssociëteit De Mirlitophile op 11
november luister zal worden bijgezet aan de opening van
het nieuwe karnavalsseizoen. Dit is voor De Deurdreajers
een prachtige gelegenheid om in het „hol van de karna-
valsleeuw" ervaring op te doen en uit te breiden, want deze
vereniging (één van de oudste uit Europa nl. 1870) heeft
een rijke karnavalshistorie. Het is daarom voor De Deur-
dreajers een enorme eer om samen met karnavalsverenigin-
gen uit Duitsland, België en^^mburg dit festijn bij te wo-
nen.

Dat in Limburg de opening van het karnavalsseizoen een
.'c!c belevenis is, moge blijken uit het feit dat de installatie
van Prins en gevolg plaatsvin"1 in de gemeentegrotten waar
de vereniging een eigen afd^lig heeft. Hierbij gaan bur-
gerlijke- en karnavalsautorij^BLi samen wat o.m. inhoudt
dat tevens aan De Deurdreajers is verzocht een afgevaar-
digde uit het kollege van B&W van Vorden als gast van
De Mirlitophile uit te nodigen.

Ongetwijfeld zullen De Deurdreajers het Vordense karnaval
in Valkenburg eer aan doen en zal deze uitnodiging leiden
tot een nog beter karnaval in eigen streek.
(Zie voor bijzonderheden 10-11 de advertentie in dit blad.)

Opening bibliotheek
en leeszaal
De opening van de Openbare B'bliotheek en Lees-
zaal aan de Dorpsstraat vindt plaats op 8 nov.
a.s., terwijl 's avonds van 19.30-21.00 uur het ge-
bouw vrij voor een ieder is te bezichtigen en men
zich dan reeds kan laten inschrijven voor het
lenen van boeken

TEVENS IS ER EEN EXPOSITIE
VAN 3 VORDENSE KUNSTENAARS

Vanaf vrijdag 9 november is de bibliotheek op de
normale uren geopend; voor de openingstijden, de
kontributiebedragen enz. verwijzen wij u naar de
betreffende publikatie in dit blad van 31 oktober

Het Bestuur van de Stichting
Openbare Bibliotheek en Leeszaal

Oostgelderse jeugd
in zorg
over de toekomst
Tn het kantoor van de SSOG te Doetinchem zijn de eerste
opstellen binnen in de wedstrijd die deze instelling organi-
seert voor de Oostgelderse jeugd. De kwaliteit loopt nogal
uiteen, zegt de heer H. P. Varenhorst, direkteur van de
Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland. Maar uit de in-
zendingen blijkt dat heel wat jongeren bereid zijn na te
denken - en zich zorgen te maken - over de toekomst van
dit gebied. Deelnemers aan de prijsvraag hebben de kans
prachtige prijzen te winnen. Er worden namelijk zes rond-
vluchten van een uur boven Oost-Gelderland beschikbaar
gesteld en bovendien tien exemplaren van Willy Heitling
..Oost-Gelderland. land in beweging". De inzendingen wor-
den beoordeeld in twee groepen: inzenders die jonger zijn
dan vijf t ien jaar en deelnemers in de leeftijd van vi j f t ien tot
en met twin t ig jaar. Naam. adres en leeftijd moeten op het-
zelfde papier worden geschreven als waarop 't opstel staart.
Het onderwerp moet zijn ..Hoe moet mi jn woonplaats er
uitzien in 1985". De opstellen behoeven niet veel langer te
zijn dan twee velletjes. Inzendingen dienen op 12 november
b innen te zijn bij de SSOG, Plantsoenstraat 85 te Doetin-
chem.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

erkaiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. Veenendaal

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH

10.00 uur de eerw. heer M. C. W. Smit uit Vorden

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur kandidaat M. J. Wattel te Neede
19.00 uur idem

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, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur tot zondagavond 2300 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678

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 Harmsma, telefoon (05752) 1277

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 '«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 konsi»-
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 het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

OPENINGSTIJDEN OPENB. BIBLIOTHEEK/LEESZAAL

Volwassenen/jongeren: Jeugd tot 15 jaar:
dinsdag : 14—17.30; 18.30—21 uur 14.00—17.30 uur
woensdag : 14—17.30 uur 14.00—17.30 uur
donderdag : 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30; 18.30—21 uur 14.00—17.30 uur

BURGERLIJKE,
STAND V

GEBOREN: Sandor, zoon van L. Verkijk en A. P. Th.
Gardien; Brenda, dochter van B. Broer en G. Arendsen.
ONDERTROUWD: J. S. Ferwerda en P. J. Roozendaal.
GEHUWD: G. J. Visschers en W. Burkink; E. J. Dijkman
en G. D. H. Offereins.
OVERLEDEN: A. F. J. de Rozario, 73 jaar, echtgenoot van
W A. van der Eb, wonende te Leidschendam.

Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES



500 gram

VLEES-
RIBJES

nu slechts voor

Opru/mingspr/js/'e

DIVERSE
SOORTEN WIJN

per fles voor

vlees en vleeswaren

Gelderse schijven
3 stuks voor ,

Hamburgers
3 stuks voor

Roomsnitzels
3 stuks voor .

f 1,65
f 1,65
f 2,38

Magere speklappen f 9 28
500 gram voor mmijmm^J

f2,38
Varkenspootjes f Q 75
3 stuks voor V J * W

Runderstooflappen f O QO
500 gram voor V J wU

VOOR EEN HEERLIJKE ERWTENSOEP:

Bovenbeen
500 gram voor

Magere riblappen
500 gram voor

Fijne vleeswaren
A 150 gram HAM 129

200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99

150 gram BOEREN M ETWORST 119

150 gram BOTERHAMWORST 79

150 gram PALINGWORST 109

Heeft u onze BAKBLOEDWORST en BALKENBREI al geproefd?

Koop ze nu .'

CHOC. LETTERS
per stuk f ï,-

E/ke 2e voor slechts

Zak a 10 stuks

KOKOS-
MAKRONEN

van 735 voor

groente en f ruit

Panklare boerenkool
500 gram

Erwtensoeppakket
per stuk voor

Panklare worteltjes
500 gram

Rode kool panklaar
500 gram

Pracht bananen
heel kilo voor

Mandarijnen
(Nieuwe oogst) per kilo in net

Franse Golden Delecious
2 kilo voor .A

Gr a pe.fr u its
O S T U K'S • • • • • • •^^^B • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < • • • • • • • • • • • • • • •

f 0,98
f 1,10
f 0,45
f 0,35
f 0,98
f 1,89
f 1,68
f 1,98

Uit onze brooderie
Heerlijke speculaastaart L -l QC
voor slechts ij V V

Vloerbrood f 1 IQ
800 gram voor •• l W

Donderdag, vrijdag en zaterdag: ALTIJD VOLOP VERS GEBAK i

Legner jonge jenever 9.90
elke 2e liter voor

W.F. bessen jenever
normaal 10,80 maar bij ons

Uit onze

SLIJTERIJ

Moselblumchen landwijn
(koel serveren) per fles

Classe Royal bier
doos a 12 euro flessen voor .

225

595

Siebrand GOLDEN
AMONTILLADO 3 fles nu .

MARS MELLOW
(snoepjes) van 98 voor ....

HELWA RUMSTAAFJES
pak van 100 voor

Van Delft plakken
TAAI-TAAI groot pak voor.

Hellema banketbakkers
SPECULAAS groot pak ....

Diverse soorten KOEKJES
per zak van 109 voor

KOFFER ALL ZEEPPOEDER
van 835 voor

Popla 1000 CLOSETPAPIER
4 rol van 138 voor

Grote bus Toilet
LUCHTVERFRISSER voor maar

Unox extra gevulde ERWTENSOEP
van 198 voor

Jampot CALVE FRITESSAUS
van 142 voor

EMPRESS THEEZAKJES
doos a 20 zakjes nu

CALVE PINDAKAAS
jampot van 180 voor

Eurocream HAZELNOOTPASTA
groot glas voor

HONIG MIE
pak van 127 voor

Jampot a 8 stuks
KNAK WORSTEN 119 - Elke 2e pot

Hero of Raak
VRUCHTEN LI MONADE literfles ...

3/4 literpot Geurts
AUGURKEN voor .

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Hallo, hier ben ik dan
Mijn papa en mama zijn
Benny en Gerrie Broer
en ze noemen mij
BBENDA

M i j n moeder en ik
maken het uitstekend

Vorden, l nov. 1973
Het Hoge 52

Voor uw medeleven en
deelneming betoond tijdens
de ziekte en na het over-
lijden van onze lieve moeder
en oma

Gerdina Johanna
Welgraven-Lievestro

betuigen wij allen onze
hartelijke dank

Uit aller naam:
Fam. A. J. Assink-

Welgraven
Vorden, nov. 1973
Berend v. Hackfortweg 6

Hartelijk dank aan allen die
ons huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt
(Jcrrit Addink
Toniiy Addink-Bloemendaal
Markelo, nov. 1973
Ensinkgoorsdijk l

Buurtvereniging
Delden

Zaterdag 10 nov.

INSTU1F
(met schieten,
balgooien enz.)

Alleen voor leden
in café 't Zwaantje

Aanvang 19.30 uur

WONINGRUIL van
Lochem naar Vorden
In Lochem mooie woning
met 3 slaapkamers en cv
f 160,75 huur per maand
Gevraagd in Vorden dito
woning centrale verwar-
ming niet noodzakelijk
Brieven onder nr 32-1
buro Contact - Vorden

VERLOREN
vrijdag 2 nov. op weg van
Baak naar Lochem motor-
zaag (merk Holeité)
Tegen beloning terug te be-
zorgen bij J. Pluimers
Wierdenseweg 29, Enter
Tel. 05478-452

Te koop bromfiets Gazelle
z.g.st. f 100
Het Wiemelink 33 Vorden

Steeda te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo GW.
Tel. 05753-1295

Gevraagd
zit-slaapkamer
met kookgelegenheid
Brieven onder nr 32-2
buro Contact - Vorden

Sigarenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad

Woninggids
met foto's, uitvoerige
omschrijvingen en platte-
gronden. Zutphen,
Warnsveld, Eefde, Gors-
sel, Epse, Harfsen, Vor-
den, Steenderen, Brum-
men en Voorst, wordt u
op verzoek toegezonden.
Gaarne adviseren wij u
bij de verkoop van uw
huis

W. J. de Wilde jr B V
Makelaar en Taxateur
van onr. goederen
lid N.B.M.
Rijksstraatweg 67
WARNSVELD
Tel. 05750-6627

Heden overleed plotseling tot onze diepe droef-
heid mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

JOHANNA MARIA VEENHUIS
echtgenote van Johannes Arnoldus Besselink

in de ouderdom van 65 jaar.

Vorden: J. A. Besselink
Hengelo (Gld.): W. M. Houtman-Besselink

M. A. Houtman
Vorden: A. G. Waarle-Besselink

A. Waarle
Keyenburg: M. J. Jansen-Besselink

J. W. Jansen
Doetinchem: W. Besselink

M. Besselink-Besselink
Purmerend: J. M. Willemsen-Besselink

H. Willemsen
Hengelo (Gld.): G. M. Goossens-Besselink

J. J. Goossens
Lichtenvoorde: H. G. Ressing-Besselink

G. Ressing
Eibergen: B. R. te Vruchte-Besselink

G. H. P. te Vruchte
Hengelo (Gld.): B. G. Besselink

F. A. T. Besselink-Giesen
Vorden: J. Besselink

A. Besselink
Th. J. Besselink
E. G. Besselink
en kleinkinderen

Vorden, 2 november 1973
Het Hoge 63

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad op de
Alg. Begraafplaats te Vorden

Heden is plotseling van ons heengegaan onze
zorgzame vader en opa

GERBIT VAN VELDHUIZEN
weduwnaar van Willempje van den Berg

op de leeftijd van 79 jaar

Warnsveld: D. van Veldhuizen
A. van Veldhuizen-Alofs

Hummelo: B. van Veldhuizen
B. van Veldhuizen-Haaring

Leersum: G. van Veldhuizen
J. J. van Veldhuizen.Hulleman

en kleinkinderen

Hummelo, 2 november 1973
Kasteellaan 2

De teraardebestelling heeft plaats gehad op do
Alg. Begraafplaats te Vorden

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 ELEKTK/SCHE APPARATEN
DROOGTROMMEL inhoud 2V2 kg, droog was-
goed. Instelbare droogtijd voor kast of strijk-
droog, van 403,- nu f 385,-
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)

Voor heren
* PANTALONS

ir PULLOVERS

* SPENCERS

* WEEKENDERS

* EN OVERHEMDEN

Uw adres:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

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

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

stecdt doeltreffend!

Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

MOTRAC ZUTPHEN
Importeur voor Nederland van werktuigen en machines voor de land- en
tuinbouw, intern transport, grondverzet en de hydrauliek

In verband niet de Ingebruikneming van on/,e nieuwe, moderne werkplaats-
hal hebben wij plaatsinifsmogelijklieden voor:

a. Een admin. medewerker
vor onze afdeling ONDERDELEN, met Mavo-opleiding en enige technische
kennis. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer de Wit

b. Een 3-tal werkplaatsmonteurs
welke na een opleidingsperiode zullen worden belast met het onderhoud
en de reparatie van onze werktuigen en machines uit de sektoren GROND-
VERZET, VORKHEFTRUCKS en LAND- en TUINBOUW. Een gedegen
kennis van verbrandingsmotoren is voor deze funkties een vereiste. Onze
chef de heer Bakker, verstrekt gaarne nadere informatie

Sollicitaties, zowel mondeling als schriftelijk worden gaarne ingewacht
binnen 8 dagen na het verschijnen van deze advertentie

Als u denkt dat het wel eens koud
kon worden op uw slaapkamer

VERPLEEGINRICHTING HUIZE

'Het Enzerinck'

t

4

Op donderdag 8 november a.s.
organiseren wij een

verkoop
van door de bewoners van onze
huizen vervaardigde artikelen

dan is een

Irisette donsbed
wel de oplossing.

Het is een nieuwe slaapgewoonte,
maar, wel behaaglijk.

Uw Irisette-dealer weet er van mee te praten.
Vraag hém er eens naar !

Uw Irisette-dealer

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314

— RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

>e opbrengst is bestemd voor het in stand houden
en uitbreiden van dit voor de bewoners
7jo belangrijke stuk ontspanning

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

Diverse leuke affrcrkf/es /

Wij zullen u graag tussen 14 en 22 uur ontvangen
in het sous-terrain
van 'Villa Nuova' - Zutphenseweg 83

Blaze pstuum,
voorde
man die

weet
wat hij

wil

HENGE LO (GLD)

Zondag 11 november
Muziek:

Sang und Klang

Stars vol gezètttgheid

W/////M/M/Mwmmm
AMe andere mannen adviseren wij;
probeer deze nieuwe stijl in de klassiek
sportieve lijn eens uit! Nieuwste mode-
effekten. In gedekte tinten. Een mode,
die mannen maakt!

Trefpunt van mode voor morgen

Zaterdags tot 5 uur open

ENORME KOLLEKTIE

kinderkleding
bij:

Modemagazijn

TEUNISSEN - Ruurlo
COATJES vanaf f 29,50
TINNEROY PANTALONS vanaf f 10,-
TWEKA BROEKEN vanaf f 22,50
TRICOT BLOUSES
SPENCERS f 13,95
PULLOVERS vanaf f 9,50

Vrijdags koopavond Gratis koffie



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

Kassakoopje Van Delft kleutertaai 500 gram f 0,99
VLEES vers van hef mes

iif'f onze keurslagerij KEURSIAGER
n goete vlager

Mag. malse riblappen
500 gram voor

Doorr. runderlappen
500 gram voor

15,68
f4,78

Runderrollade
(heerlijk gekruid) 500 gram f4,98

Hamlappen
500 gram voor

Gelderse of kerry schijven
3 stuks voor

Gehaktballen
(heerlijk gekruid) 3 stuks

Ossestaart
500 gram voor

woensdag Gehaktdag
EERSTE KWALITEIT GEHAKT, 500 gram

vrijdag Verse Worst
500 gram voor

Vrijdag en zaterdag NdSl & Ba mi
uit eigen keuken 500 gram slechts

Nu: ROOKWORST grof en fijn

f 1,50

f 1,88

UIT ONZE ZUIVELAFDELING

Dagmelk f A 71
hele liter voor W J t l

Magere yoghurt L A CC
liter van 70 voor V J V W

Bloempap L A £Q
liter van 81 voor W J W W

Groente en fruit dagelijks vers
Kilo mandarijntjes . . . f 1,88
Geschr. worteltjes 500 gr. f 0,48
Golden Delicious 2 kg . f 1,25
Champignons 200 gram . f 0,98

A Groente en fruifrek/ame geldig t.m. zaterdag
MAANDAG A DINSDAG:

Gesneden rode kool 500 gram . f 0,29

DIEPVRIES
450 gram Iglo boerenkool van 120 v o o r . . . f 0,98
4 Iglo vleeskroketten normaal 109 nu s stuks . f 0,89
4 nasi en bamischijven van 125 nu voor . . . f 0,98

kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakerij!

150 gram BOTERHAM WORST

150 gram GEKOOKTE HAM

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST

100 gram GEKOOKTE LEVER .

UIT ONZE BROODHOEK
HARDE DUITSE BROODJES 5 stuks .

GESNEDEN WIT

GESNEDEN BRUIN

TO M POEZEN 5 stuks

SNEEUWSTER extra gevuld

N ESC APE KOFFIE 200 gram
normaal 790 nu voor

VIVO JUS d'ORANGE
0,6 liter

VIVO UP
litersfles

CALVE TOMATEN K ETC HU P 0.45 Itr
normaal 212 nu 195, bij ons

RUYTER CHOC. VLOKKEN
melk of puur, van 99 nu

VIVO CHIPS naturel of paprika
normaal 99 nu .

KARVAN CEVITAM
0.3 liter

Klinkhamer
GEMBERKOEK

500 gram HONIG MIE
normaal 127 nu 119, bij ons

3 PAAR VIVO PANTY'S
(geel) 36-40 40-42

Alveru plastik AFWASBORSTEL
2 stuks voor

PLUCHE BEER
40 cm .

WESTERN
SET

KOFPER DUOBONT
normaal 725 nu 625, bij ons ..

VOORDEELPAK ALL
normaal 835 nu 735, bij ons ..

VIVO AUGURKEN
jampot

OLBA ROOKWORST
225 gram

MEURSING KRUIDNOOTJES
200 gram

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig f.m. 5 nov. 7973
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Openbare bibliotheek en
••• i ' i ' i i •

leeszaal klaar voor gebruik

Donderdagmiddag 8 november zal de officiële opening
plaatsvinden van de openbare leeszaal en bibliotheek te
Vorden. De onderstaande firma's hebben er iets moois van
gemaakt wat heeft geresulteerd in een aanwinst voor de
gemeente Vorden. Het is beslist de moeite waard om een
ki jk je te gaan nemen. Donderdagavond is er voor iedereen
gelegenheid de bibliotheek en leeszaal te bezichtigen. De

firma's die de verbouwing van het voormalige Nutsgebouw
hebben gerealiseerd z i jn : G. Bargeman & Zn, metselwerk,
H. J. Rui te rkamp & Zn, timmerwerk, J. H. W i l l i n k , lood-
gieterswerk, Elektro Technisch Bureau Dekker, elektrici-
teitswerk, J. M. Boerstoel, schilderwerk, G. Emsbroek & Zn,
centrale v e r w a r m i n g .

BAKKER HOF KAMPIOEN
VAN NEDERLAND

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 uur.

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 komen de volgende onderwerpen ter
sprake:
1. openbare werken
2. aanvragen om hinderwetvergunning
3. bespreking van de aanbiedingsbrief bij de ge-

meentebegroting voor het jaar 1974.

ad l OPENBARE WERKEN

In aansluiting aan het bericht van september j l . volgt
hierna de huidige stand van zaken van gereedgeko-
men, uitgevoerde en voorgenomen werken.
Het laatste gedeelte van De Stroet met aansluitende
gedeelten van Het Kerspel is herstraat, evenals een
verder deel van Het lebbink. Het trottoir met par-
keerhavens vóór de 14 woningen aan het verlengde
Wiemelink is afgemaakt. De bedoeling is, dat nog dit
najaar de groenstroken worden ingepoot.

In het bestemmingsplan Zuid zijn trottoirs met par-
keer- en groenstroken aangelegd aan de Van Vollen-
hovenlaan, terwijl zij langs een deel van de Willem
Alexanderlaan in ui tvoering zi jn. Vanaf de Christina-
laan zijn insteekwegjes in noodbestrating uitgevoerd.
Diverse werken op het Industrieterrein en in het be-
stemmingsplan Kranenburg worden binnenkort in
uitvoering genomen.

In overleg met de aanwonenden zullen tweezijdig
langs Het Gulik en éénzijdig langs De Stroet rode
meidoorns worden geplaatst, d i r e k t achter de trot-
toirs. Met-het aanbrengen van nieuwe beplant ing is
op diverse plaatsen in het dorp reeds een begin ge-

maakt. In het buitengebied is houtgewas langs di-
verse wegen opgeruimd en ̂ É| sloten uitgemaaid.
De verbetering van het Statk^plein is in uitvoering,
hopenli jk komt het werk in de maand november
klaar. De onderlaag van de wcgverbreding van Scho-
neveldsdi jk en Dcldenscwcg is inmiddels gereed.
Hierover worden nog een tussenlaag en vervolgens
een deklaag aangebracht, 'gBkna de bermen nog
dienen te worden afgewerkt. «Brwacht wordt, dat het
werk spoedig kan worden voltooid.
De verharding van het eerste deel van de Ganzen-
steeg en een stukje van de Helderboomsdijk is ge-
reed, behoudens de slijtlaag, die volgend voorjaar
wordt aangebracht in verband met het gunstiger jaar-
getijde. Langs de Zutphenseweg zijn in dit jaar de
panden no's 55 t/m 61 afgebroken. De bouw van 13
bejaardenwoningen wordt hier voorbereid door de
woningbouwveren ig ing Thuis Best.

ad 2 AANVRAGEN HINDERWET-
VERGUNNING

De volgende personen hebben bij Burgemeester en
Wethouders een v e r g u n n i n g ingevolge de Hinderwet
aangevraagd:
- de heer P. A. Baron v. d. Borch tot Verwolde,

wonende de Horsterkamp 6 te Vorden, voor het
oprichten, in werking brengen en houden van een
nc i t senfokker i j met mestopslag, op het perceel
kadastraal bekend gemeente Vorden sektie M nr.
233.

— de heer Ing. H. Bouwman, wonende Zomervreugd-
weg 7 te Vorden, voor het oprichten, in werking
brengen en houden van een paardenfokkerij met
mestopslag alsmede de opslag van HBO I olie, op
het perceel kadastraal bekend gemeente Vorden
sek t i e F nr. 2181.

Voor ccn ieder bestaat de gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot ui-
terl i jk 15- l l - '73 . Voorts heeft ieder de gelegenheid in
persoon of bij gemachtigde mondeling bezwaren in
te brengen in een openbare zi t t ing op 20-ll- '73 ten
gcmccntchuizc. welke om 10.00 uur aanvangt.

ad 3 BESPREKING VAN DE AANBIEDINGS-
BRIEF BIJ DE GEMEENTEBEGROTING
VOOR HET JAAR 1974

Aan het e ind van ieder jaar stelt de gemeenteraad
een gemeentebegroting voor het volgende jaar vast.
B&W hebben een ontwerpbegroting voor 1974 ge-
maakt en hebben deze onlangs aan de raadsleden uit-
gereikt; de begroting ging vergezeld van een zgn.
aanbiedingsbrief. In deze brief gaan B&W nader in
op het gebeurde in 1973 en wat zij in het algemeen
verwachten voor het jaar 1974 op het gebied van
volkshuisvesting en r u i m t e l i j k e ordening, onderwijs,
openbare werken, k u i t u u r , sport, rekreatie, maat-

schappelijke zorg en investeringen in de kapitaalsek-
tor. In de komende 4 wekü^»l in deze rubriek de
aanbiedingsbrief in onderdl^i worden besproken.
Vandaag beginnen wc met het onderwerp milieu-
/akcu: om u een indruk te geven van (de stijl van)
de aanbiedingsbrief, laten we nu de volledige tekst
van dit onderdeel volgen:

Milieuzaken

• Tot l oktober werden in 1973 door ons 44 hin-
derwetvergunningen verleend; op dat t i jds t ip waren
nog 20 aanvragen in behandeling. De aanvragen be-
troffen, c.q. betreffen vnl. agrarische bedrijven( met
mestopslag). Het is waarschijnlijk dat de aan de hin-
derwet geschonken aandacht in de rubr iek ..Gemeen-
tenieuws" in het plaatselijk nieuws- en advertentie-
blad Contact deze - in vergelijking met 1972 - sterke
stijging in aanvragen heeft veroorzaakt. Wij zijn
voornemens in 1974 eveneens grote aandacht te be-
steden aan de hinderwetplichtige aspekten van het
in Vorden aanwezige industrie- en/of bedri jfspark.

• In het kader van het voorkómen en bestrijden
van brand stelde u op 27 maart 1973 de zgn. brand-
beveiligingsverordening vast. Nadat Gedeputeerde
Staten deze verordening hadden gocgekeurd, zijn wij
begonnen met de ui tvoering ervan: enkele gevallen
waren op l oktober reeds in behandeling, terwijl wij
er - vooral ook in 1974 - naar zullen streven dat, zo-
wel in het algemeen als in het bijzonder m.b.t. inge-
diende bouwaanvragen, de eisen van brandveiligheid
in acht worden genomen, zulks ter voorkoming van
eventueel onheil aan de omgeving.

• Tn 1973 werd begonnen met de vuilophaaldienst
in een deel van het buitengebied, n l . de buurtschap
Delden. Indien deze proef slaagt, zijn wij voorne-
mens onderhavige ophaaldienst uit te breiden tot een
groter gedeelte van. c.q. het hele buitengebied.

• Teneinde te onderzoeken of met een wet, een ver-
ordening of met het algemeen mil ieubewustzi jn strij-
dige handelingen worden verricht, c.q. situaties be-
staan, zijn wij overgegaan tot de benoeming van een
„niilieukontroleur", t.w. de heer H. W. Offereins;
deze rapporteert de door hem tijdens zijn rondritten
gesignaleerde ongerechtigheden aan ons. Afhankel i jk
van de aard en de ernst van overtredingen, doen wij
betreffende aanschrijvingen uitgaan, of - zo hieraan
niet wordt voldaan - schakelen wij de poli t ie in. Wij
zullen deze nu t t i ge vorm van kontrole in 1974 kon-
t inueren.

• Voor zover nodig en/of mogelijk zullen wij u in
1974 nader konfronteren met maatregelen ter preven-
tie van mi l ieuvervui l ing en ter ins tandhouding, c.q.
verbetering van ons leefmi l ieu ; zoals in 1973 bv. ten
aanzien van de verordening ..opslag gas-, huisbrand-
en stookolie", resp. de restaurat ie van de eik en de
twee paardekastanjes op ons dorpsplein.

De beste kollektie klcinbrood wordt in Vorden gebakken.
Tijdens de nationale kampioenschappen te Wageningen wist
onze plaatsgenoot de heer Hof met zijn kollektie kleinbrood
de eerste prijs en het kampioenschap van Nederland in de
wacht te slepen. Proficiat.

PUZZELAKTIE
VOOR HET
RODE KRUIS
Zeer rijk geschakeerd is het prijzenpakket dat door het be-
drijfsleven ter beschikking is gesteld voor de puzzelaktie
die het komende half jaar ook in Contact zal worden ge-
houden ten bate van de vakantieprojekten van het Neder-
landse Rode Kruis voor chronisch zieken en invaliden.
In de week van 19 tot en met 25 november starten we met
deze tweewekelijkse a k t i e , waarbij men in totaal dertien
keer zal kunnen meedingen naar vele honderden prijzen, van
een luxueuze stacaravan, f raaie kleurentelevisietoestellen en
komplete vakantievliegreizen tot en met stofzuigers, was-
machines, serviezen, tapijten, kamerparket, wasemkappen
en een heus orgel.
Het enige dat men zal behoeven te doen is de slagzin in te
vullen die ontstaat bij het oplossen van de (Rode) kruis-
woordpuzzels. Die slagzin schrijft men op een briefkaart,
welke men - met tenminste ƒ l,— extra aan postzegels -
aan het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag zendt. Elke
keer dat men aldus meedoet heeft men kans om één van de
vele waardevolle prijzen te winnen. Voor de hoofdprijs zal
men in aanmerking komen als men aan het slot van de
puzzelaktie juist invult hoe vaak een bepaalde letter in alle
oplossingen tesamen is voorgekomen.
Neemt u nu reeds voor, aan alle puzzels deel te nemen. Niet
alleen vanwege dat unieke prijzenpakket, dat bijna een
kwart miljoen gulden waard is, maar ook ter ondersteuning
van het onbaatzuchtige werk van het Rode Kruis. Het mes
s n i j d t dus aan twee kanten.
Om u nog wat meer inzicht te geven in de zeer bijzondere
artikelen, die door het Nederlandse bedrijfsleven voor dit
doel worden afgestaan, kunnen hier alvast worden genoemd:
wasdrogers, 50 kalkoenen, 25 zagen, 100 shawls, 26 toe-
gangskaarten voor de wereldkampioenschappen voetbal in
1974 in West-Duitsland, een komplete keuken, 13 autowas-
handschoenen, schokbrekers plus de montage daarvan, doe-
het-zelf-scts, koff icserviezen, reliëfglobcs, een aanhangwa-
gen, bui tenlantaarns , een luxe toiletkast , boeken, kazen,
handwerkpakkctten, radio's, barbccue's, dozen zeep, dons-
deken plus overtrekken en kussenslopen, heel grote prijzen.
KOI lom, alle reden dus om straks mee te doen aan onze Ro-
de Kruiswoordpuzzelaktie, waarvoor door het ministerie
van Jus t i t i e onder nr. L,O. 700/143/230 toestemming is ver-
leend.

15 november start de grote Sint Nicolaasaktie
van de Vordense Winkeliersvereniging



Techniek
Vergangen wekke bun'k effen met de auto naor de garage
ewes, hie wol 's margens met die mot niet anslaon en daor
mos een monteur bi'j te passé kommen. ,,Komt eersdaags
maor effen langes", zei e „dan zu'w de ontstekkingnaozien".
En zoodoende kreeg ik de tied um daor in de werkplaatse
rond te neuzen.
D'r wazzen meer motors die ze onderhanden hadden. En a'j
dat dan beziet mark i'j pas hoe ons in de loop van de tied
de techniek ontgruujd is. Et is allemaole zoo ingewikkeld
ewodden. As jonges ston e wi'j al met zin en verstand te
kieken naor de motor van de dorsmölle. Dat was veur ons al
een wonder van de techniek. En de keerls die daor met
umme konnen gaon wazzen lange gien doppers. At et kold
was, was et al een heele toer um an de praot te kriegen.
Een groote slinger an d'n as en dan maor draaien: de ma-
chinist, de inlegger en de sterkste buurluu. En die um an et
loopen kreeg was de keert. In et eerste heele wi'j ons op de
vlakte, en veural kleine jonges mossen uut te buurte blie-
ven. Maor geleidelek wiere wi'j vri'jpostiger. Met de vinger
op d'n as ha'k al uutevonnen dat e twee keer rond ging te-
gen dat e èèn keer puffen! En aw op een haeveltjen drukken
begon e in ens hadder te loopen en de machinist te schel-
len. Maor at ze uutzuuken mossen waorumme at e niet
loopen wol, zatte wi'j d'r met de neuze baoven op. Met ont-
zag kekke wi'j naor de krukas met een stange naor baoven
- daor mos de krach vandan kommen - dat begreppe wi'j al
wel. Maor hoe of dat nou kon dat e twee keer rond ging bi'j
èène ontstekking, daor ging ons de lampe bi ' j uut . . .
Eéne keer - wet ik nog wel - hadden ze al wel een uur
stille elègen, et wol maor neet! Ze praoten al van hulpe ha-
len, maor dat gebeurn alleene in uuterste nood, ze wollen
de eere an zikzelf hollen. Tn ens grep de machinist een kruu-
wagen, ging d'r op staon en bekek de motor van baoven.
„Hier henk een kabel los, zol 't um dat ok doen konnen?
vroeg e an de inlegger. „Maor es probeern", menen die. De
kabel wier weer vaste emaakt en 't was in odder - een paar
keer rond draaien en daor tuffen e weer hen. De boern
mompelen tevrèène - de machinist had weer es laoten zien
dat e een vakman was. En zoo kreeg e wi'j geleidelek an
wat inzich in de werking van een motor. Zooiets, daor mo'j
met opgruujen, a'j older wodt blief i'j d'r vremd tegen an
kieken, dat was vrogger net zoo. D'r vroeg mien d'r toe es
eene um de fietsepompe - de band leep um altied leug. Ik
zaog dat et ventiel lek was, en zegge: „ik zal es kieken of
d'r nog een stuksken slange lig". D'r lei nog een endjen - ik
maken 't ventiel weer in odder - pompen de band op en
zegge: „zoo - nou zal e wel wind hollen". En die olde man
meenen toe ok al da'k daor een knap stuk werk eleverd
hadde. Nou hoeven e ens niet naor de fietsemaker. Met
smeern en oppompen kon e zik wel redden, maor wieter -
nee - daor mos i'j jonk veur wezen . . .
En net zoo kieke wi'j d'r nou weer tegen an at ze met die
motors an 't naozien bunt. Dat kasjen met wiczers en klöks-
kes liekt ons wel tooveri'je. Ik zegge tegen de monteur: „as
i'jluu d'r niet meer van 'begreppen as ikke zollen d'r wel
gouw een hoop auto's an de kante van de weg liggen . . .

d'n Oom.

FIRMA BORGONJEN
HEROPENDE WINKEL

Zaoterdagmiddag bu'w d'r es effen goed veur gaon zitten.
Op de televisie zol d'r een uutzending kommen van een paar
sterke keerls die mekare es probeern wollen. Zoolange at ze
achter et glas blieft is d'r niks gien gevaor bi'j um dat van
naobi'j te bekieken. Een Nederlander wol et opnemmen te-
gen een groote zwatte Amerikaan um te zien wie et meeste
rech hadde deur te gaon um te probeern wereldkampioen te
wodden. Ik zegge al veurtied: „dat geet um nooit goed, hie
krig net zoovölle smeer as dat um lust. Den grooten Ali -
daor is veur um niet tegen te vechten - die is een stuk groo-
ter en zwaorder - zoo sterk as een beer en zoo gauw as een
katte".
En zoo ak al ezeg hadde - den grooten was um de baas, al
mo'k toegeven den Nederlander heel zik kranig. Elke keer
ak dachte: „nou is et gebeurd" zat e zik weer rech en kwam
d'r tegenin. En in de laatste ronde kreeg den grooten zwat-
ten nog een kuusken van eigen deeg. Maor et was maor ef-
fen - toe was de tied umme en kwammen de kommentators
an et woord. De Nederlander wier eprezen - hie had zik
dapper ehollen. Et was al een prestatie ewes um die twaalf
ronden op 't ende te blieven! En daor kon ik van hatte met
instemmen. Maor in 't leste wis ik et niet meer - wier e nou
eprezen of gingen ze um begekken? Ze leeten um nog es
goed in 't lechte kommen, i'j konnen zien dat zien gezichte
eklopt was as een stokvis - de oogen had e bi'jnao dichte
zitten. En uutgerekkend op etzelfde moment heurn ik de
sprekker zeggen: „Mij dunkt, we kunnen tevreden zijn!"
Leuk veur die man um dat achteraf te heurn! En dan zekt
ze hier ok nog: „hie hef een mooien cent verdient - gleuf
maor dat hie de heele boel uutlacht!" Maor dan wol ik dat
lachende gezichte nog wel es zien - een boer met tandpiene
zal d'r niks bi'j wezen . . . Nee, a'j dan weerldkampioen
wilt wodden ku'j et better met dammen probeern, dat is nou
ok op de televisie en daor blief ik veur op. Maor daor he'k
mien al es heilig op emaakt, die keerls maakt et zik soms
wel heel makkelek. Net at et liekt dat et meenens begint te
wodden geeft ze mekare de hand en zekt: „Lao'w d'r maor
uutshceien - rmise". Dat vin ik gien werk - zie verdient een
hoop geld, de kiekers mot entree betalen en wat ze te zien
kriegt kunt ze op de clubaovend ok zien. Nee, die keerls
zollen achter af de boel kunnen uutlachen . . . En nou he'k
wat moois bedach! Ze mot naost die damtaofels een boks-
tribune maken en een paar flinke boksers zik gereed laoten
hollen. En at ze d'r dan weer es gien zin an hebt en te vrog
uutseheidt mossen ze verplicht wezen um as toegifte um de
beurte tegen een bokser uut te kommen! Eène ronde van
dri'j minuten zol genog wezen um et publiek weer in de
goeie stemming te kriegen.
En um eur an eur damverstand te brengen dat et niet be-
gonnen is um eur makkelek an een hoop geld te helpen
maor dat ze d'r ok wat veur presteern mot. Net zoo goed
as at die boksers dat mossen! Maor ik denke dat ze et niet
zoo wied zollen laoten kommen . . .

d'n Oom.

Verkeersbriga-
diertjes genegeerd
Automobilisten schijnen niet zoveel waarde te hechten aan
het werk van de verkeersbrigadiertjes in Vorden. Meerma-
len is het de laatste tijd voorgekomen dat de klaar-overs,
die gepost staan bij plan Boonk-Zutphenseweg en 't Wapen
van Vorden-Dorpsstraat, om hun medescholieren veilig te

Dezer dagen heeft de f i r m a Borgonjen aan de Kerkstraat
zijn geheel gemoderniseerde zaak in naaimachines, kleinvak-
ar t ike len enz. geopend. De oppervlakte van de winkel is
n i e t vergroot, maar verder is alles nieuw. Nieuwe schappen
verl icht ing enz.
De zaak is uitgebreid met kleinvakartikelen zoals spelden,
naalden, garens, r i t s s l u i t i n g e n . Het belangrijkste artikel is

de naaimachine, waarvan de heer Borgojen sind de opening
er al verchillende heeft verkocht. Een gedeelte van de win-
kel is ingericht als „dierenspeciaalzaak". Goudvissen, tro-
pische vissen, voer voor huisdieren, kortom alles wat de
dierenliefhebber interesseert is hier te koop.
Bloemen treft men er ook aan, maar die heeft de heer Bor-
gonjen ter gelegenheid van deze opening gekregen.

laten oversteken, doodgewoon genegeerd worden. Ze rijden
met ,,rot-gang" door. Het is niet alleen gevaarlijk, want er
zijn kinderlevens mee gemoeid, ook tekent het de verkeerde
mentaliteit van de betrokken automobilisten. De pol i t ie
houdt nu een oogje in het zeil en zal dergelijke „heren"
bestraffen.

Opbrengst kollekte
SOS SaheH
De kollekte voor de Sahel-landen in midden-Afrika (SOS
SAHEL, Euro-aktie 73) heeft in Vorden opgebracht de
som van ƒ 2.685,30. Een mooi bedrag voor deze aktie! Har-
telijk dank aan allen die hieigfei meegewerkt hebben. In het
bizonder ook aan de kollekt^Jln! Graag vermelden we hier
nog eens het gironummer: NOVIB, Van Blankenburgstraat
6, Den Haag, giro 100200 „SOS SAHEL". Door deze aktie
wordt nu ook in Etheopië geholpen. Stellig willen sommi-
gen nog gireren.

Ledenvergadering
woningbouwvereni-
ging Thuis Best
Bij de gehouden algemene ledenvergadering van de woning-
bouwvereniging Thuis Best te Hengelo-Vorden, wele bij-
eenkomst plaats vond in zaal Leemreis, kon voorzitter E.
L. v. d. Broek mededelen dat er in Vorden helaas nog geen
mogelijkheid is tot het bouwen van woningen, wél, zo ver-
klaarde de voorzitter, zijn er plannen op stapel om voor
Vorden in het zgn. „plan Brinkerhof" te komen tot het
bouwen van 52 woningwetwoningen en 13 bejaardenwonin-
gen. In Hengelo staan op stapel 21 woningwetwoningen en
15 zgn. kleine eensgezinswoningen, terwij l te Keyenburg
zeer b innenkor t begonnen wordt met de bouw van 8 be-
jaarden woningen.

Voorzitter v. d. Broek heette de aanwezigen van harte wel-
kom, van de in totaal 387 leden die de woningbouwvereni-
ging telt waren er maar een klein aantal aanwezig, wellicht
een teken dat men niet veel te klagen heeft. Het aantal
woningen dat Thuis Best in beheer heeft zijn in totaal 926
nog maar pas zijn in Hengelo 25 woningwetwoningen ge-
reed gekomen en 62 garages, terwijl in Vorden 9 garages
gereed zijn. In 1972 werd een nieuw antennesysteem in ge-
bruik genomen in de wijk „plan Regelinklaan". Het onder-
houd van de woningen is oveer het algemeen in redelijke
staat, zo kon van technische zijde worden medegedeeld, er
werden in 1972 in 48 woningen de centrale verwarming
vernieuwd. Alles bij elkaar kan men stellen, zo besloot voor-
zit ter v. d. Broek de eerste uiteenzettingen, dat er volop
aktiviteiten zijn in de woningbouw.
Door een mutatie in het bestuur, waarbij de heer P. Ties-
singa af t rad, is de heer J. de Wijs gekozen. De woningkom-
missies bestaan uit d r ie personen, t.w. in Hengelo de heren
G. J. Hiddink en W. Gic l ing terwijl ook mevr. Nijhof deel
uitmaakt van de woningkommissie in Hengelo welke steeds
op de Ie vrijdag van de maand zitting houdt in het gemeen-
tehuis . In Vorden bestaat de woningkommissie uit mevr.
Besselink en de heren J. Gerritsen en K. Duursma, deze
kommissie houdt telkens op de eerste maandag van de
maand zitting in het Jeugdcentrum.
Financieel staat de vereniging er gunstig voor, aldus het
verslag van penningmeester Gerri tsen, die opmerkte dat de
huurderving vrij beperkt bleef, de exploitatierekening sloot
met een gunstig saldo. Men moest het even met deze mede-
delingen doen omdat de jaarrapporten over het jaar 1972
nog in bestelling z i j n .

Ciezien het teruglopen van het aantal ledenraadsleden, tot
30 personen nu, vroeg de voorzitter om kandidaten voor
deze funkties. Bij de rondvraag bleek dat het aantal woning-
zoekenden in Hengelo 140 bedraagt plus 20 woningen voor
bejaarden, dit is in Vorden ongeveer 130 aanvragen voor
een woning plus 50 aanvragen voor een bejaardenwoning.

Touwtrekvereniging
Vorden start
met winterprogram
De touwtrekvereniging Vorden (80 leden) zal in het komen-
de winterseizoen een groot aantal akt iv i te i ten ontwikkelen
om zo de belangstelling ̂ kde touwtreksport en de vereni-
ging ook in de rustperi^Pr levendig te houden. Behalve
deelname aan de winterkompetitie van de NTB staan er be-
langrijke evenementen op het programma.
Voorzitter J. Knoef wees in zijn openingswoord op het be-
haalde kampioenschap van het 560- en 640 kg A-team,
waardoor het laatstgcnociMfe achttal als vertegenwoordiger
van Nederland mocht dl^^emen aan de Europese Kam-
pioenschappen in Engeland. Hij dankte de heer A. Horst-
man, die akkuraa t het clubhuis en de entourage verzorgt.
Het lid A. Steenbrckcr maakte hij een kompliment voor de
wijze waarop hij elke week het oud-papier ophaalt en zo-
doende een f l inke bijdrage levert voor de verenigingskas.
Het op 30 september jl. gehouden internationale toernooi op
het terrein in Medler waaraan door Zwitserland. Zuid-Afri-
ka en enkele Nederlandse clubs werd deelgenomen, heeft
voor de organiserende verenig ingen Bathmen, Eibergen en
Vorden. een klein batig saldo opgeleverd.
In tegenstelling tot andere jaren is het wintcrprogramma
iets anders opgezet. Voor de ontspanningsavond zullen di-
verse prijsjes beschikbaar worden gesteld. De traditionele
verwerpingsavond zal op 22 december worden gehouden.
Op zaterdagavond 24 november wordt de jaarlijkse boeren-
koolavond gehouden te rwi j l op 9 maart de traditionele to-
neelavond aangeboden wordt aan leveranciers van oud pa-
pier en donateurs. Door Vordens Toneel zal dan een blij-
spel worden opgevoerd. In de wintermaanden zal er gere-
geld worden gevoetbald tegen veteranenteams e.a. clubs uit
de omgeving.
In verband met het vertrek van de heer H. Vruggink werd
besloten om in de bestuursvakature te voorzien. Uit de drie
gestelde kandidaten werd F. Berendsen gekozen. De heer H.
Groot Roessink, die tijdens de Europese Kampioenschappen
als coach optrad voor de 560- en 640 kg teams stelde één
van de door hem ontvangen emblemen ter beschikking van
de vereniging.

De Vogelvriend
exposeerde haar
fauna
De expos i t ie die de 22 jaar bestaande kanarievereniging De
Vogelvriend te Vorden en Omstreken drie dagen lang heeft
gehouden in zaal Schoenaker is in alle opzichten weer een
hoogtijdag geworden voor de vele liefhebbers die hun kleu-
rige pronkstukken samengebracht hadden. Er waren meer
dan 145 vogels in alle kleurvariat ies . De vele bezoekers
konden genieten van een groot aantal kleurkanaries in tien-
tallen variëteiten met tevens tientallen andere soorten als
exoten. parkie ten , basaarden .zcbravinken, Japanse meeu-
wen, zilverbekjes, rijstvogels, turquoisines, agapronissen enz.
Alles was het resultaat van k r u i s i n g e n en kleurkombinaties
waardoor de vogels, die vroeger geïmporteerd werden uit
China, Japan en Mexico, nu door de vele liefhebbers - in
Vorden tel t De Vogelvriend ruim 50 leden - zelf worden
gekweekt.
Voorzitter A. J. Kok was blij dat er zoveel leden vogels
hadden ingezonden, maar nog verheugender dat de zaalei-
genaar de volle medewerking heeft gegeven. Lof zwaaide
hij toe aan de kommissie, het bestuur aangevuld met de he-
ren B. Dimmendaal en L. A. M. Bleumink benevens de
dames Tr ix en He t ty Hor s t i ng en F. Berentsen die de kata-
logus t radi t iegetrouw voortreffel i jk hadden samengeseld. Het
vogelvocr was g ra t i s verstrekt door de fa Kluvers . De keur-
meesters, de heer W i l l i n k uit Winterswijk (kanaries) en de
heer Groot Wassink uit Lochem (parkieten en exoten) had-
den geen gemakkel i jke taak om hun keuze te bepalen. Van
elke vogel werd een beoordeling gegeven die door de inzen-
ders uiteraard met grote belangstelling werd gevolgd.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

GESPREKSKRINGEN VAN DE RAAD VAN KERKEN
Nog graag deze laatste he r inne r ing en uitnodiging: maan-
dagavond 12 november in de zaaltjes achter de Gerefor-
meerde kerk. Er zullen, zo is het plan, drie kringen gevormd
worden aan de hand van de volgende algemene thema's: l )
Ke rk ; 2) bijbel; 3) aktuelc vragen.

DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

Op de Dankdag (heden, woensdag 7 november) zal de dank-
dienst voor gewas en arbeid in de Hervormde kerk 's avonds
gehouden worden. Voorganger is ds. J. Veenendaal.

WIJKAVOND IN DE WILDENBORCH

De Hervormde Kerkeraad belegt een wijkavond in de kapel
te Wildenborch op woensdag l 4novcmber. Op deze avond
zullen onder meer de kerkdiensten in de kapel te Wilden-
borch ter sprake komen.

GEMEENTE-AVOND HERVORMDE KERK

De Kerkeraad van de Hervormde gemeente houdt een ge-
meente-avond op woensdag 21 november in het Jeugdcen-
trum. Ook de jeugd wordt uitgenodigd voor deze avond (be-
li jdeniskatechisanten, jeugddienstkommissies enz.).

Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker,
ledere dinsdagavond training volleybal vereniging
Dash in het gymnastieklokaal.

Elke woensdagavond Badmintonclub in het Jeugdcen-
trum.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.

Elke donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.

Elke vrijdagmorgen weekmarkt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.

Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokflui t ; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
saticlokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

8 nov. Herv. Vrouwengroep Linde
9 nov. Bazar jeugdsoos Vjoe in 't Wapen v. Vorden

10 nov. Bazar jeugdsoos Vjoe in 't Wapen v. Vorden
10 nov. Afscheid Prins Willem de Eerste van

De Deurdreajers in zaal Schoenaker
10 nov. Instuif Buurtver. Delden alleen voor leden
11 nov. Dansen in Concordia met Sang und Klang
12 nov. EHBO rayonlezing
14 nov. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
15 nov. Bejaardenkfing 13.45 uur, Jeugdcentrum
15 nov. Voorlichtings- en diskussie-avond Nutsde-

partement Vorden
17 nov. Feestavond volleybalvereniging Das-h in zaal

't Wapen van Vorden
17 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het

Jeugdcentrum
18 nov. Dansen in Concordia met De Musketicrs
18 nov. Vogeltentoonstelling Ons Genoegen in het

Jeugdcentrum
20 nov. NCVB vergadering met lezing
22 nov. Hervormde Vrouwengroep dorp
22 nov. Hervormde Vrouwengroep Wildenborch
25 nov. Dansen in Concordia met The Rockey

Four + l
28 nov. NVEV blijft een verrassing
29 nov. Bejaardenkring 13.45 uur, Jeugdcentrum

l dec. Dropping Buurtvereniging Delden
6 dec. Herv. Vrouwengroep Linde

10 dec. EHBO rayonlezing
12 dec. Kaartavond v.v. Vorden in de kantine
13 dec. Bcjaardenkring 13.45 uur, Jeugdcentrum
18 dec. Kerstfeest NCVB
19 dec. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
20 dec. Kerststukjes maken met Floralia Nutsdepar-

tement Vorden

16 jan. Jaarvergadering KPO
19 jan. Opening karnavalsseizoen De Deurdreajers

met installatie nieuwe Prins bij Schoenaker
19 j a n . Feestavond v.v. Vorden in 't Wapen van

Vorden
24 jan. Lezing Nutsdepartement Vorden

9 febr. Ledenvergadering KPO
23 febr. Karnaval voor gehuwden en verloofden van

De Deurdreajers in de tent bij Schoenaker
24 febr. Kinderkarnaval van De Deurdreajers met de

Jeugdprins in de tent bij Schoenaker
25 febr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de

tent bij Schoenaker
26 febr. Groot karnaval van De Deurdreajers in de

tent bij Schoenaker

De besturen van de vereniging worden verzocht hun
aktivifeitcn aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.
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Dat is het motto van deze unieke Jubileum

VORDENSE SINT NICOLAAS-AKTIE

f 10.000,- aan prijzen
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U kunt gratis meespelen wanneer
u de waardecoupures die u
in alle Vordense zaken ontvangt,
in de bus doet!

Uitgifte der waardecoupures start donderdag 15 november
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School met den Bijbel
't Hoge 42 - Vorden

Alg. jaarvergadering

AGENDA:

1. Jaarverslag sekretaris en penningmeester
2. Bestuursverkiezing
3. Bespreking schoolzaken enz.
Leden en ouders van leerlingen allen hartelijk
welkom

Het bestuur

ZONDAGMIDDAG A.S.

Kompetiti^^Bstrljd

VORDEN 7 -
H4LLE

Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

Weekendacmb/ed/ng

Mooi gebloemde

f knellen lakens
extra versterkt

maat 150-250 nu
maat 175-250 nu

3 jaar garantie

UW ZAAK:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMlNK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

's Maandags de gehele dag geopend

Autoloze zondag?

Uit 'fietsen' goed voor u !

Daarna:

pannekoeken eten
Moet u ook doen! Waar?

CAFE-RESTAURANT

't Wapen van 't Medler
(gebr. Eykelkamp) Ruurloseweg 114 - Vorden

Jeugdsoos Vjoe
Vrijdag 9 en zaterdag 10 november

grote bazar
in cafe-restaurant 't Wapen van
Vorden (F. P. Smit)

TEN BATE V.H. JEUGDWERK

Tevens tentoonstelling en prijsuit-
reiking van de tekenwedstrijd!

Vrijdag vanaf 17.00 uur open
Zaterdag vanaf 18.30 uur open

Te koop
PEUGEOT 404 1971
PEUGEOT 301 1972
FORD 20M 4-d. (van partikulier) '70
DAF 55 . . dec. 1968

AUTOBEDRIJF

Groot
Rondweg 2 Vorden

Het Nut - gorden
Wie houdt niet van de Achterhoek, de rust en
charme van het landschap? Blijft dit zo?

Of worden we straks het slachtoffer van de op-
dringende 'welvaart' ? Wordt het landschap over-
woekerd door asfalt, beton en pretparken ?

'Streekplan Oost-Gelderland'
is de titel van een informatie- en diskussieavond
op 15 november a.s. in zaal Eskes onder leiding
van onze plaatsgenoot JAN VAN RTRK
lid van de streekplan kommissie

U mag uw mening zeggen /

Na de informatie (over bevolking, werkgelegen-
heid, landbouw, miljeu, vervoer en^.) volgt de dis-
kussie; uw mening telt mee, want die wordt door
de streekplan kommissie verwerkt in haar
rapport aan de provincie

Dus iedereen op 15 november
naar zaal Eskes, aanvang 8 uur

Will u zich voorbereiden op die avond? Schrijf of
bel naar Streekkommissie Oost-Gelderland,
Plantsoenstraat 85 in Doetinchem tel. 08340-24730
en u ontvangt gratis het boekje

'Streekplan Oost-Gelderland in de maak'

Het Nut - Vorden

Eet smakelijk
met ons GELDERS TARWE
gezond voedsel bij uitstek !

Extra voordelig
l JA kg Jonathans 98
y2 kg Geschrapte worteltjes ... 39

Litersblik doperwten Hero
zeer fijn, deze week nog 165

WEEKENDAANBIEDING BLOEMEN

Vrijdag en zaterdag:

Cactus met hip sierpotje 195

Nu is het tijd voor de droogbloemen, alles is weer
voorradig! Wij hel|><-n de a.s. bruidegom vakkun-
dig bij de keu/.e van zijn bruidsboeket

Uw vakman bloemist:

Bloemen - Planten
Vorden - Zutphenseweg

Groente - Fruit

Heden nam de Heer nog vrij plotseling van ons"
weg, mijn innig geliefde vrouw, moeder, groot-
en overgrootmoeder

JANTJE W I G G E R I N K
echtgenote van Johan Broyl

in de gezegende ouderdom van 86 jaar

Warnsveld: Joh. Broyl

H. B. Visschers-Broyl
L. H. Visschers

A. Visschers

klein- en achter-
kleinkinderen

Warnsveld, H november 1973
:erweg 3

De teraardebestelling zal plaats vinden op zater-
dag 10 nov. 1973 om 13.00 uur te Warnsveld

Neem proef met ons

vloerbrood speciaal
heerlijke smaak en ...

I I K T HUJFT D A G E N L A N G ALS VERS !

Kom es an

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877

GEVRAAGD:

net
winkelmeisje
goed loon

Supermarkt
Telefoon 1232 - Vorden

ACRYL DEKENS

niet C'hiffon

150-220

190-240

ZUIVER SCHEERWOLLEN
DEKENS

moderne dessins

150-220

190-240

f 72,50
f 99,50

textiel en mode
/chooldermcin

On/.e kollc Ivtir

lederwaren
is nu enorm uitgebreid
en huig in prijs !

WULLINK
VOORAAN IN SCHOEN MODE

Dorpsstraat 4

's Maandags de gehele dag geopend

Vorden



de beste brandstof voor uw oliehaard!
Fa Gebr. Barendsen
Zutphenseweg - Vorden Tel. 05752-1261

"GAMOG" weet alles over gas
En helpt u ook graag.

Makkelijk dat „GAMOG" een infor-
matiecentrum heeft, waar u altijd aan
kunt kloppen met uw gas-problemen.
„GAMOG" bezit de vakkennis en de
ervaring om u afdoende te helpen.
Bijvoorbeeld wanneer u van een gas-
kachel over wenst te gaan op centrale
verwarming.
Bel „GAMOG" maar, dan komt het voor
elkaar.

Wat wilt u weten ?
In ons uitgebreid informatiecentrum ziet
u veel op het gebied van
aardgas en gashaarden
en heteluchtverwarming.
U bent van harte welkom.

"GAMOG" verhuurt ook
Bij „GAMOG" kunt u keukengeisers,
badgeisers en gasboilers huren.
U hoort ook van ons welke prestatie die
apparaten leveren en wat het u kost.
Desgewenst geven we u een
demonstratie.

N.V. „GAMOG",
Bolwerksweg 35, Zutphen
Afdeling Voorlichting
Tel.: 05750-10888

NIEUWE WARME WINTERMODE BIJ:

Modemagazijn

TEUNISSEN - Ruurlo
Grote sortering:

MANTELS
CO AT S
WINTERPAKKEN
TUNIEKPAKKEN
PAKJES - JAPONNEN
EN BLOUSES

- PANTALONS

in de nieuwste stoffen en modellen

Speciale aanbiedingen in:

Mantels vanaf f 49,50
Coatjes vanaf f 39,50
Tuniekpakken nu vanaf f 69,50
Japonnen vanaf f 19,80

Wekelijks te koop gevraagd
zware stierkalveren
voor onze mestereen
WIM HEUSINKVELD
Hengelo G . Tel. 05753-1728

RESTANTEN !

Tinneroy
pantalons
Levi's - KLM - Wrangier

NU VANAF

f 10,-
Modemagaz/jn

Teunissen - Ruurlo

Oliehandel

KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden - Tel. 05752-1736

VRAAGl

Chauffeurs
voor f^kwogen en
gasfleWen vervoer

en

Flinke jongen
voor de werkplaats

CARNAVALS-
VERENIGING

DE DEUR-
DREAJERS
VORDEN-
KRANENBïiRG

Zaterdag 10 november

Pg'nsenbal
niet medewerking van de
Prinscnkapel (De Flamingo's)

Om uur aftreden van Prins
Eerste en zijn gevolg

Aanvang 20.00 uur in de residentie.zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden

EN TOCH . . IS

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

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg . Vorden - Telefoon 05752-1514

Snoep verstandig eet een appel!

GOLDEN DELICIOUS
GOUDREINETTEN
COX ORANGE
INGRID MARIE
JONATHANS
HAND- EN STOOFPEREN

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

Friffffee/fbedri/f

MEDLER

Hengelo (OU)

OP ZATERDAG 24 NOVEMBER A.S.

bal voor
gehuwden
met medewerking van lu- t

HAMELAND COMBO

Reserveer tijdig plaatsen

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

GEVRAAGD:

flinke timmerlieden

Fa Platerink
Vordenseweg 11 - Barchem - Telef. 05752-6603

Inwoners van Vorden e.o.

4LS JEZUS KOMT
of al» u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4 : 1 2 ) ; 2e Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24):
3e Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heere Jezus

Ie Lees dan uw Bybel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

Liever Lois dan namaak.

KDOpLoisbij:

Lois jeans & jackets:
Ons hupse huismerk.

Zeerwelbekend
als die vrije
broeken en
jasjes.

Van denim
of corduroy.
Die immer &
altijd ieder
perfekt pas
zitten.
Kies subiet

uit 6
klandere
kleuren.
Lois is
aantrekken

maarl
En da's

een
mieters
mooi

gezicht

Ook
voor

muurbfoemen.

Zaterdags tot 5 uur geopend

Behang
B/j ons voor de

helft van de prijs.'

DOE HET ZELF CENTRUM

HARMSEN
Vorden, Schoolstraat 6, tel. 05752-1486
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Sint Nicolaaskrant
een week later!

Doordat de kopij niet tijdig in ons
bezit was, is het ons onmogelijk de
Sint Nicloaaskrant tijdig op de post
te krijgen

De krant zal nu verschijnen op 20 en 21 nov.
De uitgifte van de waardebonnen start op 15 nov.
en de intocht van de Sint is op zaterdag 24 nov.

DRUKKERIJ

WEEVERS B.V.
Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Meepraten over
eigen toekomst
In de afgelopen maanden zijn in onze omgeving reeds ver-
scheidene bijeenkomsten belegd over het Streekplan Oost-
Gelderland. Binnenkort is Vorden aan de beurt nl. op don-
derdag 15 november organiseert het Nut Vorden in zaal
Eskes een informatie- en diskussie-avond over 'het Streek-
plan Oost-Geldcrland in de „maak".
De bevolking van de Achterhoek is, voor het eerst in de
historie, door het provinciaal bestuur uitgenodigd om mee
te praten en te denken over het Streekplan Oost-Gelderlanc
waarin, in grote lijnen, de plannen worden opgenomen over
de oekomstige ontwikkeling op het gebied van bevolkings-
grootte en spreiding, relaties tussen de dorpen, werkgelegen-
heid en welvaart, het milieu, de landbouw, natuur en re-
kreatie, openbaar vervoer en organisatie van het bestuur.
Na een inleiding door onze plaatsgenoot de heer Van Burk
en mevr. E. van Rossum uit Laren (beiden lid van de
Streekplankommissie) volgt er gelegenheid tot diskussie.
In andere plaatsen was de belangstelling voor deze vorm
van inspraak over het algemeen zeer groot. Het Nut en de
beide leden van de Streekplankommissie hopen dat velen
(bestuurders, vertegenwoordigers van standsorganisaties en
vele „gewone" burgers) op 15 november in zaal Eskes zul-
len komen. Voor geïnteresseerden is op aanvraag gratis het
boekje Streekplan Oost-Gelderland in de maak. Te verkrij-
gen bij de Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland, op het
adres Plantsoenstraat 85 te Doetinchem.

Jeugdsoos Vjoe
maakte prijswinnaars
bekend
Enige tijd geleden heeft de Jeugdsociëteit Vjoe onder de
Vordense basisscholen een kreatieve wedstrijd georgani-
seerd. De deelname was bijzonder goed en er zijn tientallen
tekeningen en werkstukken ingeleverd.
Op 9 en 10 november wordt er in 't Wapen van Vorden een
tentoonstelling georganiseeerd, waar alle ingezonden werk-
stukken te zien zijn. Tevens zal er een bazar worden ge-
organiseerd waarvan de opbrengst ten goede zal komen aan
het jongerenwerk in Vorden. De Jeugdsociëteit wil in de
toekomst meerdere aktiviteiten organiseren voor de Vorden-
se jeugd.
Wat de kreatieve wedstrijd betreft, hiervoor heeft de jury
aan de volgende jongelui prijzen toegekend:
Tekeningen (per klas): klas l Regine Tolkamp, school Kra-
nenburg en Theo Gille school Het Hoge; klas2 Jacqueline
Zents, school Kranenburg en Manuel Jansen, school Het
Hoge; klas 3 Ans Haike, school Het Hoge; klas4 Hennie
Lenselink, school Linde; klas 5 Henk Oortgiesen, school
LiLnde; klas 6 André Bannink, school Linde.
Groepswerk (geordend in bovenbouw en onderbouw). In de
kategorie onderbouw werd de eerste prijs behaald door de
Het Hoge met „Kabouterstad". De school Wildenborch
kreeg de eerste prijs in de kategorie bovenbouw met „Mos
en herfst".
Werkstukken (individueel) l Wim Eskes, o.l.s. dorp; 2 Ro-
nald Rondeel, o.l.s. dorp; 3 Bert Bogchelman, o.l.s. dorp.
Werkstukken (per groep) l o.l.s. dorp met het werkstuk
„Pop op jute"; 2 school Het Hoge met een wandplaats; 3
school Wildenborch met een spaarpot.
De wisselbeker is door de jury toegekend aan de school
Het Hoge. Zaterdagmiddag zullen de prijzen worden uitge-
reikt.

Voetbal
DROPPING VOETBALVERENIGING VORDEN
De heren T. Mcyer en H. Hartelman die vrijdagavond voor
leden van de v.v. Vorden een dropping organiseerden, heb-
ben wel eer gehad van hun werk, want niet minder dan 70
personen namen aan deze dropping deel. De eerste prijs
werd uiteindelijk gewonnen door H. Lubbers, J. Dekkers,
A. te Velthuis, G. ter Beest, F. Smit en F. Jansen. De twee-
de prijs was voor G. Wentink, G. Bijenhof, T. Haverkamp,
F. Pellenberg en G. Meyer. De derde prijs ging naar het
echtpaar Hengeveld, Schouten en Rouwenhorst. Na afloop
liet het gezelschap zich de snert goed smaken.

VORDEN HAD GEEN KIND AAN RATTI
De derby Vorden l—Ratti l afdeling zondag welke voo
zo'n 500 toeschouwers op het Gemeentelijk Sportpark wer
gespeeld, is in een eclatante 8—l zege voor de thuisclu
geëindigd. Absolute ui tbl inker in deze niet op een hoo
peil staande ontmoeting was ongetwijfeld de Vordenaa
Heersink die de Ratti-defensie nachtmerries moet hebben
bezorgd. Na ruim een kwartier spelen nam Vorden een
l—O voorsprong toen de Ratti-doelman de bal in eigen doe
sloeg. Een kwartier later werd het 2—O toen Nijenhuis hce
handig om Schoenaker draaide om vervolgens zeer gemak
kelijk scoorde. De Vordense doelman Meyer had het deze
middag zeer gemakkelijk en moest in de eerste helft een
maal met een fraaie sprong Polman van het scoren afhou
den. Een kwartier voor het einde van de eerste helft stapt
Nijenhuis handig over de bal na een pass van Heersink
waarna Hengeveld gemakkelijk kon scoren 3—0. Vlak voo
rust knalde Heersink uit een pass van Nijenhuis de bal voo
de vierde keer langs Huitink.
In de tweede helft opnieuw een beter spelend Vorden, da
na een tien minuten spelen uitliep tot 5—O dankzij een
doelpunt van Kreeftenberg. Het mooiste doelpunt van d<
wedstrijd werd gescoord door Heersink toen hij de bal bi
een vrije schop dwars door de Ratti-muur schoot. Dankzi
een prachtige omhaal van Kreeftenberg en een uitstekem
schot van Heersink liep Vorden uit tot 8—0. Vlak voor tij<
scoorde Dostal het enige Ratti-doelpunt 8—1.

Longa 3—Vorden 2 l—O (bij deze stand werd de wedstrijc
gestaakt wegens mist), Vorden 3—Witkampers 2 4—l, Zut-
phania 4—Vorden 4 6—2, Warnsveldse 'Boys 3—Vorden 6
6—2.

VORDEN l (afd. zaterdag) VERSLOEG EGVV MET 5—2
Het Gelselaarse EGVV (op een na de laatste van de rang-
lijst) kreeg zaterdagmiddag tegen Vorden l al snel een ach-
terstand te verwerken. Reeds na twee minuten scoorde Pel-
lenberg uit een hoekschop van Sloetjes. Tien minuten later
was het opnieuw raak toen Sloetjes er alleen vandoor ging
Vlak voor de rust was het opnieuw Sloetjes die de EGVV-
doelman met een boogbal verraste 3—0.
De tweede helft was amper begonnen of de stand was op-
gelopen tot 4—O dankzij een doelpunt van Stokkink. Non-
chalance in de Vordense defensie resulteerde in een EGVV-
doelpunt 4—1. Vlak voor tijd werd er zowel bij Vorden als
bij BGVV een eigen doelpunt gescoord 5—2.
Vorden 2 won met 4—O van DZC 6.

RATTI l (afdeling zaterdag) VERLOOR ONNODIG
Het eerste elftal van Epe schijnt tegen Vordense clubs goed
op dreef te zijn. Werd vorige met 2—l van Vorden gewon-
nen, jongstleden zaterdag werd Ratti met dezelfde cijfers
geklopt. In de eerste helft ontwikkelde zich een leuke wed-
strijd met Epe als de wat gevaarlijker ploeg in de aanval.
Hierdoor werd er bij Ratti wat pagÉdcerig uitverdedigd en
traden zij „te lief" op als de EpeflpR'allers echt gevaarlijk
werden. Zo ontstond na een kwartier het eerste doelpunt
toen Jansen zich bij de paal van de bal liet zetten en de bal
in eigen doel werkte O—1. Ratti probeerde het hierna met
iange ballen welke echter steeds werden onderschept door
de lange verdedigers van Epe waajflh| vooral de linksback
een goede wedstrijd speelde. Na ewRialf uur spelen werd
een Epe-aanval slecht onderschept en kon de rechterspits
vlak voor doel gemakkelijk scoren. Ratti was even geheel
van slag en het was aan de vele goede reddingen van kee-
>er Wassink te danken dat zij een niet nog grotere achter-
stand opliepen. Toch kreeg Ratti nog enkele kansen welke
echter tot tweemaal toe werden gemist.
In de tweede helft begon Ratti een offensief welke Epe met
de rug tegen de muur dwong. Schoten van Reindsen, Arend-
sen, Dijkman en uit de tweede lijn van Wesselink en Nijen-
luis werden of geblokkeerd of misten de juiste richting.
Epe kwam nu maar moeizaam enkele keren tot het straf-
schopgebied van Ratti, maar was dan ook ineens gevaarlijk
odat de partij niet verzandde in eenzijdige spelmomenten.

Tien minuten voor tijd kreeg Reindsen de bal vol op de
wreef hetgeen l—2 betekende. Wat Ratti hierna ook pro-
beerde, Epe liet de winst niet meer glippen.
Ratti 2 speelde thuis tegen SSSE 5 met als eindstand 1—1.

VOETBALPROGRAMMA
Het programma van de v.v. Vorden ziet er voor a.s. week-
end als volgt uit: Vorden l—Halle l, AD 3—Vorden 2,
Vorden 3—Sp. Neede 5, De Hoven 4—Vorden 4, De Hoven

-Vorden 5, Vorden 6—Eerbeekse Boys 4. Afdeling zater-
dag: Sp. Eefde l—Vorden l, Vorden 2—SSS-E 4.

Dammen
STRIJD OM JEUGDDAMTITELS BEGONNEN
n het Jeugdcentrum te Vorden zijn de eerste twee ronden
;espeeld in de strijd om het persoonlijk damkampioenschap
van distrikt oost voor adspiranten.

n poule A waren de uitslagen: T. Harmsma—G. Teunis-
en 2—0, R. Lammers—P. Steenbreker 2—0, H. Graas-
samp—G. Holdijk 2—O, H. Klein Brinke—R. Haveman
)—2, G. Teunissen—R. Haveman 0—2, G. Holdijk—H.
Klein Br inke 2—0, P. Steenbreker—H. Graaskamp 1—1,
T. Harmsma—R. Lammers 2—0.

n poule B waren de uitslagen: G. Wassink—H. Vos 2—O,
4. Huetink—P. Holdijk 1—1, J. Reuver—L. Bos 2—fl, G.
iossclink—A. van Drumpt O—2, H. Vos—A. van Drumpt

2—0, L. Bos—G. Gosselink 0—2, P. Holdijk—J. Reuver
)—2. G. Wassink—N. Huet ink 2—0.

n poule C waren de uitslagen: T. Jansen—W. Burghout
2—0, A. Abbink—F. Hofman 0—2, R. Gosselink—B. Ger-
itsen O—2, J. Bosboom—E. Groeskamp O—2, W. Burg-
lout—E. Groeskamp 2—O, B. Gerritsen—J. Bosboom 2—O,
F. Hofman—R. Gosselink 2—O, T. Janssen—A. Abbink l
—1.

n de trijd om het persoonlijk jeugddamkampioenschap van
distrikt oost werden in Vorden de volgende wedstrijden ge-
peeld: W. Ubbing—A. Ott ink 0—2, H. Grotenhuis—W.

Verkerk 2—O, J. Lamers—K. van Drumpt O—2, J. Tuenter
—H. Grotenhuis O—2, K. van Drumpt—W. Ubbing O—2,

. Lamers—A. Ottink 2—0.

)CV VERSLOEG DE METEOOR MET 13—7
)oor thuis met 13—7 van de Meteoor uit Rheden te win-

nen is het eerste tiental van de Vordense damclub DCV er
n geslaagd op te klimmen naar de derde plaats. De ind iv i -

duele uitslagen van de wedstrijd waren: W. Wassink—Van
Langeraad 2—O, B. Nijenhuis—H. v. d. Zwan l—l, H.

Klein Kranenbarg—Mcyer O—2, H. Grotenhuis—Hoekse-
ma 2—O, J. Oukes—Kuypers 2—O, H. Wansink—De Jong
1 — 1, B. Breuker—Van Dijk 2—0.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE EK V
Voor de onderlinge damkompetitie van DCV werden de
volgende wedstrijden gespeeld: Jansen—Verkerk O—2, J.
Hoenink—T. Harmsma l—l, Hulshof—Ter Beest l—l, J.
Masselink—H. Esselink O—2, Lamers—Van Dijk O—2, Ros-
sel—G. Wassink 0—2, Heuvink—Sloetjes 2—0, H. Brinke-
rink—H. Teerink O—2, A. Janssen—G. Buunk O—2, H. Arf-
man—A. Graaskamp 2—O, D. Harmens—H. Teerink O—2,
B. Klumpenhouwer—H. Beeftink 2—0, M. van Oei—J. Olt-
voort 2—0, J. Reuver—A. Wentink 1—1, P. Zoerink—P.
Steenbreker 0—2, H. Abbink—A. Teerink 0—2, H. Graas-
kamp—R. Gosselink 2—O, E. Stokkink—G. Gosselink O—2.

NIET LANGER WACHTEN

nu T.C.A. spuiten
tejfen kweek in maispercelen en gras

land, welke u opnieuw wilt i n /na ' u -n !

Loonbedrijf

GROOT ROESSINK
Hengelo (lid Trkfoon 05753-1 170

PRAAT ME ER
MET VAN
De Kerk? - Praat me er niet van! In alle toonaarden is deze
u i t r o e p te horen, al dan n ie t aangevuld met een formidabel
aantal verhalen die moeten aantonen hoe slecht het wc] in
de Kerk gesteld is. De beroemde hond krijgt er met de ge-
vonden stok van langs.
De Kerk. wat is dat?

Voor ongeveer 64 valide en inval ide personen kon de Kerk
op een gegeven moment we] eens de gedaante hebben aan-
genomen van het IKA-kamp da^an l tot 8 september jl.
op „De Blije Werelt" in Luntd^B werd gehouden. Het is
eder jaar weer moeilijk een tot;uPvcrs]ag van deze gebeur-
enis te schrijven, ju i s t omdat hiervan op een bijzondere

wijze geldt dat het onzichtbare het zichbare te boven gaat.

Het zichtbare: 27 valide mensen^ntvangen in de middag
van de Ie september 37 gehanc^p»te mensen om hen een
vakantieweek te bezorgen. En dan . . . dan nemen de ge-
beurtenissen hun eigen gang. Er wordt thee gedronken, ge-
praat, gelachen, gegeten, geslapen, gedamd, geschaakt, ge-

plaagd, weer gepraat, geluisterd, koff ie gedronken, weer
gegeten, weer geslapen, weer gepraat, weer . . . weer . . .
weer. En aan het e inde van de week wordt het vanzelf 8
september, neemt iedereen afscheid van elkaar en gaat naar
huis.

Maar i n t u s s e n heeft er nog veel meer plaats gevonden:
zondags was er een kerkdienst o.l.v. onze eigen kamppastor
ds. (ierbrandy van Zelhem en met medewerking van het
zangkoor „Vriendschap" uit IJzerlo. 's Avonds verzorgden
de zingende gebroeders Eykelkamp uit Vorden een prach-
tige avond met verschil lende staaltjes uit hun zeer geva-
rieerd repertoire.

Maandag: theedrinken bij de Lunterense boer, en veel ge-
zelligheid onder elkaar.

Dinsdag gingen we naar Arnhem op safari en volgens een
verleden jaar gemaakte afspraak brachten we een bezoek
aan de Rhedense schaapherder. Dan waren er ook verschil-
lende diakenen uit Aalten en Winterswijk van de partij om
als duwers van de rolstoelen te fungeren. Dinsdagavond ver-
schenen er 10 kleinbeeldtelevisietoestellen waarmee we ge-
keken hebben naar het bijzondere programma ter gelegen-
heid van het regeringsjubilcum van H. M. de koning in .

Woensdag: kwis, bingo, levend ganzebord en 's avonds een
optreden van de dansgroep „De vier winden" uit Vragen-
der.

Donderdag werd er onder deskunige leiing aan handenar-
beid gedaan, 's Avonds vertelde de bekende heer Krosen-
br ink verschillende oude Achterhoeksc verhalen.

Ja ... en dan komt het einde. Vrijdagmorgen werden er in
het dorp souvenirs gekocht te rwi j l we 's middags ti jdens een
korte s l u i t i n g s d i e n s t het Avondmaal wel als een heel bij-
zondere gebeurtenis beleefden. De dolle avond die hierop
volgde en waarbij de muziekvereniging Excelsior uit Bre-
devoort zich n ie t onbetuigd liet. was wonderlijk misschien,
een passende voortzetting van het 's middags begonnen feest.
De zaterdag was de dag van het afscheid. H i e r en daar een
t raan , maar ook: tot weerziens op de r e ü n i e die ook al tot
een t rad i t ie dreigt uit te groeien en waarvan er voor dit
jaar zelfs twee gepland zi jn.

De IKA-kampen? Praat me er n ie t van! Er is zo veel over
te vertellen, en er is eigenlijk niets over te zeggen. Dit jaar
zijn er twee weken georganiseerd: l week in het Roosevelt-
huis in Doorn (in de maand jun i ) en deze in Lunteren. Dit
bracht met zich mee dat verschillende nieuwe stafleden en
gasten met het IK A-werk hebben kennis gemaakt, een ken-
nismaking die voor velen een openbaring werd, en het aan-
tal enthousiaste supporters sterk deed stijgen. De IKA
blijkt een springlevend stuk Kerkewerk te zijn, vol plan-
nen voor de toekomst. We mogen dan ook dankbaar op de-
ze week terugzien. Dankbaar jegens allen die dit hebben
mogelijk gemaakt in welke hoedanigheid dan ook. Dank-
baar vooral jegens Hem die ons allen in deze week op zo
velerlei wijze vers te rk t en bemoedigd heeft .

Eén der gasten.

Naschrift van Hervormde Diakonic:

Drie van onze gemeenteleden hadden het voorrecht de/e
week mee te maken, als hulp. Hun reaktie op dit verslag?
Geen woord teveel gezegd !

ALLE SOORTEN DRUKWERK
Briefpapieren
Doorschrijf systemen
Toegangsbewijzen
Loonstaten
Raambiljetten
Rekeningen
Orderbloks

Enveloppen
Prijslijsten
Convocaties, enz. enz.
Alsmede alle
familiedrukwerken

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



Confectiebedrijf

Lammers
VORDEN
Raadhuisstraat 18, telefoon
1971, na 18 uur 1708
Voor het vervaardigen van
japonnen kunnen wij
plaatsen

modineties
leerling modinettes
strijkster
eventueel part-time
Eigen vervoer vanaf Zut-
phen, Vierakker, Wichmond

Bezoek
vrijdag en zaterdag

de grote bazar
van Jeugdsoos VJOE
in 't Wapen van Vorden

Te koop dragonrle maa!
uitgeteld M-11-1973
A. Groot BramH
Mossel.se we» 9 Vorden

Bezoek
vrijdag en zaterdag

de grote bazar
van Jeugdsoos VJOK
in 't Wapen van Vorden

Billijk te koop
rt 1500 blauwe Mulderpan-
nen te zien bij N.V.
Chroomlederfabriek v.h.
H. A. Albers, Nieuwstad 2

SUPER BENZINE

76,4 et per Itr
KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden
Telefoon 1736

Te koop i.z.g.st. voluutom.
wasmachine en centrifuge
A. J. Eykelkamp
Ruurloseweg 114 Vorden

Te koop 6 beste roodbonte
guste pinken
P. B. H. Schoenaker
Ruurloseweg 64 Vorden
Telefoon 6634

Als u de gordijnen nu toch
wat meer gaat sluiten, zou u
misschien nieuwe willen nemen

Onze kollektie

merk gordijnstoffen

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL
„DE EENDRACHT"

VORDEN
J. H. Ililferink, De Boonk 89
telefoon 1619

Opgave ook bij:
G. J. Buunk inatrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. (j. Tragtor, tel. \1~(\

Speciale

aanbieding !

Groene
hobby laarzen

f 11,95
WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4

's Maandags de gehele dag open

Vorden

is groter dan u
denkt

* PLOEG-
STOFFEN

* BOUSSAC-
STOFFEN

* DECOR-
TREND
STOFFEN

* CUM LAUDE
STOFFEN

U moet het toch eerst gezien hebben !

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314

— RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

onze reklame l
DEZE WEEK:

ZAK VILTSTIFTEN
( 1 2 stuks ) 2,25 voor ... f ^

.Vlaak nu reeds rustig keus uit onze
grote voorraad kadoos!

MINI BAZAR

Fa H. Sueters
V.H. SESSINK - KRANENBURG

Bezoek
vrijdag en zaterdag

de grote bazar
van Jeugdsoos VJOE
in 't Wapen van Vorden

Gevraagd:
klokken, oude muntqHL
kabinetten, kasten, kisten
tafels en schilderijen
oude geweren, kralen-
snoeren, tegels, zolder-
opruimingen, voorwj
van koper, tin, gol
en zilver

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

Attentie
weertje of geen weertje

ADVERTEREN
in een lezenswaardig
blad slaagt

ALTIJD !

Lees Contact

umi een verschil
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.

toüticl en mode

schoolclermcifi

Een greep uit onze geweldige wol-kollektie.
1 Spencer van 100% eerlijk materiaal: wol. Met bijzondere V-hals.

Slank silhouet. Brede boord, f 24,90
2 Pullover met V-hals van 100% Shetland wol. Moderne boorden breed

geribd. 8 mode-tinten o.a. camel, bordeaux, zwart, rood en beige, f 29,90
3 Puur model pullover in puur wol. Met ronde hals. Brede boorden aan

mouw en taille. Maar liefst 8 kleuren naar de laatste trend, f 29,90

Mannenmode bij

Zaterdags tot 5 uur geopend

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

Er moet plaats gemaakt worden

voor de nieuwe kollektie 7974

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. U i te r wee r d
Meester Schilder Rum kxscvvc" 35 Vorden Telefoon (»:>7r>lM!Vj:;

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag
Dij EEN KOOKWORST grof of fijn (eigen fabrikaat)

500 gram ZUURKOOL voor 15 cent

f4,98
DOORREGEN RUNDERROLLADE
500 gram

RIRLAPPEN 500 gram 568
l kilo .

Rl'NDERLAPPEN 500 gram 398
l kilo

YARKENSFRICANDEAU
500 gram

HAMBURGERS
3 stuks

f 10,50
f 7,=
f5,60
f 1,78

Voor de boterham
150 gram BERLINER 98

100 gram GEBRADEN KALFSGEHAKT 79

100 gram PEKELVLEES 98

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

Itl 'ND- KN VARKENSSLAGERIJ

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 Vorden
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