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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Schoolnieuws
Nieuwe fokalen voor Lagere School

Naar ons van de zijde van het bestuur van de bijz. lagere
school aan Het Hoge werd medegedeeld, zit de tweede klas
onder leiding van mej. Zomerhuis nog steeds in de oude
kleuterschool aan Het Hoge in afwachting van de opleve-
ring van de twee nieuwe lokalen welke aan het schoolge-
bouw worden bijgebouwd. Het ligt in de bedoeling om beide
lokalen begin januari a.s. te betrekken, de eerste klassen
krijgen daar hun onderkomen.
Per l januari a.s. mag aan de school een elfde leerkracht
verbonden zijn. Hiervoor heeft het bestuur de heer Peters
uit Den Haag benoemd. De ledenvergadering van de school
zal op K) november a.s. in het Jeugdcentrum worden ge-
houden. De kijkavond is vastgesteld op 14 december a.s. De
feestelijke ouderavond is gepland op donderdag 23 novem-
ber a.s. in het Nutsgebouw. In de maand maart 1973 komt
dan de tweede kijkavond. De Sinterklaastraktatie en de
Keistfeestviering werden vastgesteld op resp. 5 en 22 de-
cember a.s.

Prins Herman bij 'Do Deurdaejers'

Zaterdag I I november betekent voor carnavalminded Vor-
den het afscheid van een carnavalsjaar vol hoogtepunten.
De carnavalsvereniging 'De Deurdreajers' kan op een ge-

slaagd seizoen terugzien en neemt op deze l l e van de l le
officieel afscheid van Prins Herman I en zijn gevolg welke
het afgelopen carnavalsjaar op zo'n fantastische wijze heb-
ben begeleid. Deze avond in zaal Schoenaker zal dan ook
geheel op dit afscheid zijn afgestemd, wat niet inhoudt dat
de vreugde hierdoor wordt getemperd, want als rasechte
carnavalsvierders ruiken 'De Deudreajers' reeds aan het na-
derende nieuwe seizoen en dat zal dit afscheid zeker be-
invloeden. Om precies 11 minuten over 11 zal Prins Her-
man zijn gevolg ontheffen van de taken die zij het afgelo-
pen jaar hebben vervuld. Voorzitter B. Smeets zal dan offi-
cieel het carnavalsjaar sluiten door Prins Herman I van zijn
f u n k t i e te ontheffen.
Dan zal voor 'De Deurdreajers' een Prinsloze tijd aanbre-
ken waarin een nieuwe Pr ins en een nieuw gevolg zich on-
der le id ing van het bestuur zullen opmaken voor het nieuwe
carnavalsseizoen. 'De Deurdreajers' kennende zal ook dat
seizoen onder het motto: 'Neet nöln, maor dcurdrcajen' bij
de cai navalenthousiasten zeker aanslaan.
(Zie de advertentie in dit nummer.)

Fraai sukses
Op het zondag j l . gehouden zangconcours in het Kultureel
C 'en t rum te Nijmegen mocht het Vordens Dameskoor, uit-
komend in de Superieure Afde l ing , een eerste prijs in ont-
vangst nemen met 316 punten.
Het Vordens Mannenkoor verwierf in de afdeling Uitmun-
tendheid een eerste prijs met 331 punten tijdens hetzelfde
concours. Voor de beide dirigenten t.w. de heren Best uit
Vorden en Nijhof uit Zutphen en de beide koren een fraai
sukses.

Kollekte
Opbrengst kollekte Geestelijk Ciehandikapte Kind afdeling
Vorden ƒ 4.100.SO. Allen hartelijk dank.

Benoeming
Naar wij hebben vernomen is onze oud-plaatsgenoot. de
heer F. Mull ink beëdigd als waagmeeester aan de gemcen-
tcwaag te Hengelo Gld.

Bazar
GczeSlicje drukte bij 'Concordia'
Het was weer een als vanouds gezellige drukte op de bazar
t.b.v. de muziekverenig ing Concordia. Velen zijn met mooie
prijzen naar huis gegaan, vooral de levende kip werd onder
grote hilariteit gewonnen. Jammer genoeg is de naam van
de pop Gradus niet geraden, deze is via het rad van avon-
tuur bij een gelukkige winnaar terecht gekomen. De pop die
te winen was bij de bruine bonen is gewonnen door de heer
T. Meijer, hij had op 26 bonen na het juiste aantal (4757)
geraden. De bezitter(ster) van no. 201 kan het prachtige
wandklced afhalen bij mevr. Meijer, Dr. Lulofsweg 18, liefst
deze weck nog.
Deze gezellige bazar heeft een f l i nke kasaanvulling voor de
muziekvereniging opgebracht.

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Openingstijden: elke morgen van 8.00 tot 12.30 uur,
tevens vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur
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

In vervolg op de vorige week behandelde onderwer-
pen rekreatie, ruimtelijke ordening en volkshuisves-
ting en maatschappelijke zorg, geven wij nu een kor-
te uiteenzetting van de punten onderwijs en kulturele
zaken en sport, zoals B & W deze zien in verband
met de gemeentebegroting voor het jaar 1973. (Zoals
reeds eerder gezegd, u bent van harte welkom bij de
begrotingsvergadering die waarschijnlijk 30 november
a.s. zal plaatsvinden en waarbij zal worden gedeba-
tecrd over de in deze kolommen aangegeven onder-
werpen.)

ONDERWIJS

a) Kleuteronderwijs

Tot de maand september waren dit jaar op de ver-
schillende kleuterscholen in Vorden gemiddeld de
volgende aantallen leerlingen aanwezig:
'Het Kwetternest' : 63 (in 1970: 31 in 1971: 51)
Nutskleuterschool : 42 (in 1970: 65 in 1971: 50)
'De Springplank' : 70 (in 1970: 75 in 1971: 69)
'De Timpe' : 67 (in 1970: 63 in 1971: 62)
R.K. kleuterschool : 37 (in 1970: 37 in 1971: 36)
Ingevolge het bepaalde in het Besluit leerlingenschaal
Kleuteronderwijs moeten aan een kleuterschool ver-
bonden zijn:
tot en met 37 leerlingen : l leidster
van 38 tot en met 74 leerlingen: 2 leidsters
van 75 tot en met 111 leerlingen: 3 leidsters
Met uitzondering van de R.K. kleuterschool zijn dan
ook aan alle scholen twee leidsters verbonden. Ter-
wijl de openbare kleuterschool 'Het Kwetternest'
steeds meer leerlingen krijgt, daalt het aantal leerlin-
gen van de Nutskleuterschool (78 in 1969, 65 in 1970,
50 in '1971 en 42 in 1972). B & W zouden het be-
treuren indien deze daling zich zou voortzetten tot
beneden de 37, zodat deze school noodgedwongen
een éénklassige zou moeten worden; dit behalve om
onderwijstechnische redenen ook in verband met de
daaraan verbonden financiële gevolgen. Voorts zal de
noodkleuterschool 'De Springplank' worden vervan-
gen door een permanente, indien de raad hiervoor de
nodige gelden uittrekt en zal een nieuwe R.K. kleuter-
school in Kranenburg worden gebouwd, uiteraard
ook wanneer de raad hiervoor het benodigde bedrag
uittrekt.

h) Basisonderwijs:

In 1972 waren op de verschillende basisscholen in
Vorden n>midd<-h l de volgende aantallen leerlingen
aanwezig:
0.1.8. dorp : 247 (in 1970: 218 in 1971: 232)
"•l.s. ! : 34 (in 1970: 39 in 1971: 35)
Bifz. sch. Het Hoge: 352 (in 1970: 311 in 1971: 334)
l - i i z . sch Wildenb.: 29 (in 1970: 37 in 1971: 3 1 )
R .K. sch. Kranenb.: 107 (in 1970: 126 in 1971: 1 1 5 )

'>• leerlingaantallen van de twee grootste scholen (t.w.
'l dorp en school Het Hoge) blijven stijgen; per

l j- . , r " i 1 ( > 7 i k u n n e n derhalve aan de o.l. school
' »n -<--i ach's' - leerkracht en aan de bijz. school Het
Ho-e -en e l fde leerkracht worden aangesteld.
B & W beraden zich thans, of en. zo ja, op welke

wijze, de akkomodatie van de o.l. school dorp moet
worden uitgebreid, terwijl tevens reeds een plan in
voorbereiding is voor verbetering en uitbreiding van
de toiletten. Zoals bekend, wordt de bijz. school Het
Hoge uitgebreid met twee lokalen, en worden ook
hier de toiletten verbeterd. De leerlingaantallen van
de o.l. school Linde en van de bijz. scholen Wilden-
borch en Kranenburg blijven een teruggang vertonen.
Zowel om onderwijstechnische als financiële over-
wegingen, vragen B & W zich af of de kleine school-
tjes Linde en Wildenborch ook in de toekomst ge-
handhaafd moeten worden; zij zo^^n dan ook gaar-
ne van de raadsfrakties verncmgj^oe deze denken
over een eventuele opheffing van deze beide en vor-
ming van een strcekschool in Kranenburg.

KULTURELE ZAKEN EN SPORT

Op het gebied van de kuituur hc^^Hc raad de afge-
lopen maanden enkele belangrijke beslissingen ge-
nomen. Te denken valt aan de oprichting van de
Stichting Openbare Bibliotheek en Leeszaal Vorden,
het beschikbaar stellen van een krediet voor de ver-
bouw van het voormalige Nutsgebouw tot openbare
bibliotheek en het uittrekken van gelden voor het
aanbrengen van een toneelakkomodatie in het Jeugd-
centrum.

Tegelijk met de behandeling van de gemeentebegro-
ting zal de raad ook een beslissing nemen over de al
dan niet vaststelling van een nieuwe subsidieverorde-
ning; in het ontwerp ervan wordt de weg geopend om
in Vorden gevestigde verenigingen (organisaties) van
muziek, zang, kuituur, sport, speeltuinen, jeugd- en
bejaardenwerk, toneel, volksdans, kuituur en denk-
sport te subsidiëren. In een later stadium zullen wij
nader ingaan op details; reeds nu kan echter worden
gesteld, dat het ontwerp van deze verordening be-
paalde verenigingen uitsluit van het subsidie (bv.
kaartclubjes, verenigingen die alleen in kerkelijk ver-
band optreden, en schoolverenigingen).

Op het gebied van de sport en de lichamelijke oefe-
ning is dit jaar een rapport van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten verschenen. In dit rapport
worden onder andere behandeld de voorzieningen als
een vergroot gymnastieklokaal, een terrein voor de
ruitersport en een tennisparkje. Over het feitelijk tot-
standbrengen van dit soort voorzieningen wordt door
het kollege van B & W nog een studie verricht; in dit
verband moeten namelijk vele punten worden onder-
zocht, zoals de plaats waar de uitvoering moet plaats-
vinden (problemen van ruimtelijke ordening), de mo-
gelijkheden van het verwerven van gronden en de
financiële konsekwenties van dit al; zo zal de bouw
van een vergroot gymnastieklokaal een uitgave vergen
die globaal ƒ 700.000,- bedraagt terwijl er tevens re-
kening mee moet worden gehouden, dat de exploitatie
jaarlijks een aanzienlijke last op de gewone dienst zal
meebrengen.

Volgende week zullen enkele opmerkingen worden ge-
maakt over de financiën van onze gemeente en over
investeringen. Wij laten nu nog enkele mededelingen
volgen over:

Won i ngverbetering

Door het ministerie van Volkshuisvesting wordt be-
richt, dat ook deze winter het subsidie voor woning-
verbetering met 20 procent wordt verhoogd, indien
dr werkzaamheden in normale werktijden worden uit-
"(•Y0'>rd door bouwpatroons en/of hun werknemers in
de periode tussen l november 1972 en l maart 1973.
Indien de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door
de betrokkene in zijn vrije tijd worden uitgevoerd,
b l i j f t de gewone premieregeling van kracht.
Ter i n f o r m a t i e volgen hierna de subsidiebedragen, die
op i'rond van de gewone premieregeling door het Rijk
worden toegekend:

a. het vervangen van een p r i m i t i e f privaat ƒ 240.-;
b. als a) met het maken van een ruimte daarvoor

ƒ 360,-;

c. het aanbrengen van een douche-inrichting ƒ 240,-;
d. als c) met het maken van een ruimte daarvoor

ƒ 360,-;
e. het vervangen van een primitieve keukeninrichting

ƒ 360,-;
f. als e) met het maken van een ruimte daarvoor

ƒ 900,-.

De Rijksbijdrage voor overige verbeteringen aan
woningen (o.a. in verband met indeeling of van het
woongerief) bedraagt maximaal ƒ 2.000,-, vermeer-
derd met éénderde deel van de hierboven onder a t/m
f genoemde bijdragen, voorzovj^lleze op de verbete-
ringen betrekking hebben. De nWvoor genoemde be-
dragen worden met 25 procent verhoogd door de ge-
meente, terwijl het Rijk de in de aanhef genoemde
verhoging van 20 procent geeft voor winterwerk. Na-
dere inlichtingen betreffende de regeling worden ver-
strekt door gemeentewerken, é^

De gemecntcrekcning

De rekening van inkomsten en uitgaven der gemeente
Vorden over het dienstjaar 1971 liggen vanaf heden
gedurende 14 dagen ter sekretarie voor iedereen ter
inzage, terwijl een afschrift ervan tegen betaling der
kosten algemeen verkrijgbaar is.

De gemeentebegroting

De begroting der inkomsten en uitgaven van de ge-
meente Vorden voor het dienstjaar 1973 ligt vanaf
heden voor iedereen ter inzage en een afschrift ervan
kan tegen betaling der kosten worden verkregen.

Tuinvuil en grof huisvuil

Naar aanleiding van diverse vragen op het gebied van
het ophalen van tuinvuil en grof huisvuil, volgt hier-
na de regeling zoals die voor Vorden geldt:
Tuinvuil dient bij voorkeur ook in de gemeentelijke
plastic zakken te worden verpakt. Voor langer tuin-
vuil geldt, dat per week l bos per woning extra mag
worden aangeboden van hoogstens 30 cm doorsnede
en 100 cm lengte, stevig bijeengebonden. Voor grof
huisvuil geldt dat meubels e.d., die te groot zijn voor
verpakking in de gemeentelijke zakken, in beperkte
mate, afzonderlijk, gratis kunnen worden aangeboden.
Grotere hoeveelheden, bv. bij verhuizingen, dienen
afzonderlijk door eigen zorg naar de stortplaats te
worden vervoerd. Datzelfde geldt voor alle bedrijfs-
afval, dat niet in de gemeentelijke plastic zakken kan
worden verpakt.

De gemeentelijke stortplaats is gelegen aan de Hame-
landweg. De openingstijden zijn:

's woensdags van 3 tot 5 uur n.m.;
vrijdags van 3 tot 5 uur n.m.;
's zaterdags van 10 tot 12 uur v.m.

De storttarieven zijn voor partikulier storten:
tot 1 kubieke meter gratis;
verder ƒ 2,50 per kubieke meter of gedeelte daarvan.

Bu i tcnbrie venbussen

Zoals uit krantenberichten reeds is gebleken, is de
PTT voornemens (gratis) buitenbricvenbussen aan de
weg te plaatsen voor woningen waarvan de voordeur
verder dan 10 meter van de weg ligt. Uit het oogpunt
van uniformiteit geven wij er de voorkeur aan als
alleen buitenbussen van het PTT-model worden toe-
gepast. Wij hebben daarom, gelet op artikel 1 en ar-
t ikel 14, leden l en 2 van de gemeentelijke bouwver-
ordening, besloten dat het plaatsen van eigen buiten-
bussen van afwijkend model en/of kleur alleen bij
wijze van ui tzondering mag geschieden, als daarvoor
toes temming van ons kollege is verkregen. Een der-
gelijke toestemming dient schrif te l i jk aan ons te wor-
den gevraagd onder vermelding van afmetingen, kleu-
ren enz. en liefst voorzien van een afbeelding of te-
kening.

Uit i n fo rma t i e is ons gebleken dat de plaatsing van
de bussen door de PTT nog wel geruime tijd kan du-
ren. Wij meenden er echter goed aan te doen u vroeg-
tijdig in kennis te stellen van ons standpunt hierover.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. H. Jansen

HERVORMDE KERK KAPEL WILDENBORCH

10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. G. v. Ziel te Bredevoort

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 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 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

BEGRAFENISDIENST

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

BRAND MELDEN

de melding van brand kan geschieden onder 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-
s ink) , telefoon (05752) 1332 gebeld worden

&5TM» BURGERLIJKE/: '
Iforl̂  STAND

(•(.'boren: Karen Xanta l , dochter van A. Wolters en W. M.
Mombarg.
Ondertrouwd: geen; gehuwd: geen; overleden: geen.

Maak uw nieuw jaarsgroet warmer . . .

met een kinderpostzegel



SUPERMARKT
PRESENTEERT

Koop of bestel ze nu /

CHOCOLADE LETTERS

Melk of puur Per stuk

Elke 2e letter 69

Uit de slagerij
3 stuks 148

H ACH EV LEES
300 gram 228

FIJNE VERSE WORST

500 gram 278
Schouderkarbonade

500 gram nu 298

SAUCIJZEN

500 gram 278
RUNDERSTOOFLAPPEN

500 gram 368
MALSE RlSLAPPEN

500 gram 498
OSSES7VMRT

500 gram 198
ledere woensdag:

GEHAKTDAG 500 gram 218
Heeft u onze Gelderse Rookworst al geproefd ?
150 gram SNIJWORST 89
150 gram PALINGWORST 89
150 gram KINNEBAKSPEK 89
150 gram HAM 119

MATIG SCHUIMEND

Dobbelman ZEEPPOEDER
PER ZAK VAN f 6,15 VOOR

Herschi vruchten

LIMONADE

Llterfles 95

Elke 2e liter

49

Gezinsfles

APPEILSAP

69

Elke 2e fles

49

Clavel

TAFELWIJN

wit, rood of rose

grote fles voor

250

Div. smaken

Geurts HUIS-

HOUDJAM

van 105 voor

89

Del Monte

ANANAS

b!ik a 404 gram

van 138 voor

98

Profiteer hiervan! GOLDEN

i i

Amontillado WIJN
per fles slechts f 2,95 BIJ 3 FLESSEN SLECHTS

MMIIIIIIIIIIillllllllliHUIIIilllin

Neem vast wat in voorraad voor de feestdagen !

Literkruik FRAMBOZEN-BESSEN met brandewijn ^^U ̂ ^& ̂ ^^

Literkruik KERSENWIJN met brandewijn ^f .̂ T ̂ M

Literkruik ZWARTE BESSENWIJN met jenever ̂ ^^ ̂ ^^ ̂ UÊ

NU PER LITERKRUIK

6 borden blik

UNOX

TOMATENSOEP

van 149 voor

129

4 borden blik

UNOX

ASPERGESOEP

van 119 voor

89

Prodent

TANDPASTA

2 tuben geen 210

maar nu

169

Zak a 500 gram

MACARONI

van 79

voor

65

LUX

AFWAS

nu met gratis

SCHUURSPONS

of

AFWAS-

BORSTEL

FA douche schuim
met de wilde frisheid van Limoenen Per pot van 590 voor 3«90

FA DEODORANT spuitbus van 585 voor 4.65
FA TOILETZEEP 3 haien »» slechts 2 betalen !

Ardita

DAMESVERBAN D

81

Elk 2e pak

49

Fris snoepje

Perminta rollen

pak a 5 stuks

van 100 voor

89

Smarius Goud

SPECULAAS

500 gram

van 125 voor

98

De kinderen zijn

er dol op! Panky-

wafels pak a 8 st:

van 95 voor

69

Kreyenbroek

GEVULD

SPECULAAS

nu per plak

89

Groente en Fruit
Alleen donderdag «^*

\'ERSE SPINAZIE kilo /9

Vrijdag:

HAGELWITTE BLOEMKOOL 98

Alleen zaterdag _ ̂
PANKLARE ANDIJVIE 500 gram 49

PANKLARE BOERENKOOL 500 gram ^Q

PERS SINAASAPPELEN 10 grote voor 2.Q&

Satsuma's MANDARIJNEN -1 AQ
zonder pit 20 voor lx/O

HANDSINAASAPPELEN -IQQ
70 stuks voor Iv/O

FRANSE GOLDEN DELICIOUS -1 AQ
2 kilo 190

BLANKE CHAMPIGNONS -f AO
500 gram voor l\/ü

PROFITEER VAN DEZE KOOPJES !

DIVERSE SOORTEN KOEKJES ftö

normaal 7.79 nu voor vlO

Pak a 9 stuks AA
KOKOSKRANSEN van 725 voor 99

Venco Ster klasse - ̂

DROP per zak 65 Elke 2e zak 49

Tegen de hoest / _ ̂

ANTI f LU per zakje nu 59

Pak Nobo chocolade Sprits en Jif*f\

1 pak Roombotersprits samen voor IOv/

Grote doos *|/*A
LANGE VINGERS nu voor 169



Met grote vreugde en dank
aan God geven wij kennis
van de geboorte van onze
dochter
Tonia Arendina Johanna
We noemen haar
SUSAN
C. Klein Nengerman
D. Klein Nengerman-

Bouwhuis
Vorden 5 november 1972i
Almenseweg 50
Tijdelijk adres:
A.lg. Ziekenhuis, Zutphen

Gevraagd net meisje
die ons enkele dagen per
week komt helpen
FRANS KRUIP
't Hoge 58, Vorden

Te koop M; ha stoppel,
knollen bij
H. J. Rouwenhorst
Almensew. 37, Tel. 1285

Te koop een sterrenkijker
f900 mm zeer geschikt voor
planeet en maanobservatie
R. Schmitz
De Haar 20, Vorden

Te koop aardgashaard
8800 kal. 'Benraad'; gas-
haard 6250 kal. 'Benraad'
t'3RU gaskeukenkachel met
ventilator en een elektrische
badkamerkachel AEG
't Jebbink 20 Vorden
telefoon 1809

Te koop aangeboden 2 gele
regenpakken leeftijd 13-14
jaar, 2 paar jongensschoe-
nen maat 39-40 en een
kinderwagen. De Stroet 20

verkrijgbaar bij:

Wapen- en sporthandel

3tttd$ doeltreffmdl

Zutphenseweg - Vorden

Te koop dragende vaars
MRY aan de telling 15 jan.
A. F. J. Waarle
Stationsweg 14 Vorden

Te koop gasfornuis Etna
Berends
de Boonk 9 Vorden

Te koop l ha stoppelknollen
D. B. Eskes Vorden
Kerkhoflaan 2

Gevraagd meisje voor de
winkel, wegens huwelijk
der tegenwoordige
Slagerij Klein Lebbink
Almen tel. 05751-219

Enige weken geleden is
voor onze zaak verdwenen
een zwarte Empo dames-
fiets met rokzadel
Wie kan ons hierover
inlichtingen verstrekken ?
Sig.mag. Boersma
Dorpsstraat 6 Tel. 1553

Te koop dragende maal
14 nov. a.d. telling
B. Wullink Vorden
Almenseweg 6

Te koop stoppelknollen
raaigras bjj
Joh. Wesselink
Kranenburg

Gratis af te halen
jong<e hond

G. Voskamp
Larenseweg 4 Vorden

Verhuur
heren, In zwart en ffitJs

OEBR. WILUEM8
kleermaker ,̂ Rozen-
hoflaan l, Zutphen
telefoon 2264

PASFOTO'S

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

FOTO ZEYLJEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Inplaats van kaarten

JOAN HUITINK
en
MARIETJE HELMINK

hebben de eer u, rnede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden op woensdag 15 november 1972, om
10.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. An-
tonius van Padua te Kranenburg.

Vorden, november 1972
Ruurlöseweg 58 - Het Hoge 53

Receptie van 14.00 tot 15.30 uur in café-
restaurant Schoenaker, Ruurlöseweg 64 te
Kranenburg Vorden.
Toekomstig adres: Ruurlöseweg 60, Vorden

Heden ging onverwachts van ons heen, onze Lieve
vader, behuwd- en grootvader

FREDERIK GROOT BRAMEL
weduwnaar van J. Brekveld

op de leeftijd van 66 jaar

Raumatie Beak Nw. Zeeland:
J. Krijt-Groot Bramel
D. Krijt
Marjan en Debora

Eefde: J. W. Groot Bramel
W. J. Groot Bramel-Schoolderman
Anita en Frieanne

Vorden, 6 november 1972
Nieuwstad 29

Condoleance adres: Boedelhof weg 5, Eefde
De crematie vindt plaats te Dieren op vrijdag
10 november ccn 10.05 uur Aula 1.
De overledene is opgebaard in het ziekenhuis
Martinetsingel te Zutphen. Bezoek van 11.00 tot
12.00 uur en 5.00 tot 6.00 uur.

BOUWBOND NVV
INLEVERING
VAKANTIEBONNEN

verplichte vakantieweek (kerstmis)
maandag 13 november a.s.
van 19.00 tot 20.00 uur

BKR. VAN HACKFORTWEG 22, VORDEN

Neem u in acht voor de regen
met een

PARAPLU
kunt u er tegen /

Parapluu's in lang en vouwbaar

VOOR DAMES
vouwbaar reeds voor f IQ OC

f 3|50Plastik parapluu's

HEREN PARAPLUU'S
in lang en vouwbaar

Komt onze modieuze kollektie zien

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

CHU
STEMMEN BIJ VOLMACHT

Bent u moeilijk ter been, ziek
(ziekenhuis) of verblijft u in het
ouitenland (b.v. militairen)

J. F. GEERKEN - Telefoon 7600
verzorgt de formaliteiten

Gevraagd een

net meise
voor de winkel

± 18-20 jaar

Telefoon 1232 - Vorden

Weekend aanbieding!
HEREN

wollen sokken
in diverse modekleuren

2 paar 5.75
UW ZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514,

Ijsbaan Vorden
Het bestuur van de IJsvereniging Vorden deelt
mede, dat de ledenkaarten binnenkort worden
aangeboden. Nieuwe leden kunnen zich opgeven
bij de heer Harmsen 'Doe het zelf centrum' aan
de Schoolstraat 8, Vorden

Na december 1972 worden de prijzen van de
lidmaatschapskaarten

MET 50% VERHOOGD /

B* tarieven voor het seizoen 72-73 bedragen
ais volgt:

Ie Gezinslid f 6,—
2e Verdere gezinsleden tot 18 jaar f 2,— p.p.
3e Echtgenoten van gezinsleden dhe gebruik

maken van de baan eveneens f 2,—
4e Alle andere personen van 18 jaar en oudar

l 6,— p.p.
5e Gezinskaart (man, vrouw en 3 of meer kin-

deren beneden de 18 jaar) f 12,50
6e Dagkaarten voor niet-leden van 18 jaar en

ouder f 1,50 p.p.
7e Dagkaarten voor niet leden tot 18 jaar f 0,75
8e Donateurs minimum f 2,50 (geeft recht van

toegang tot het ijsbaan terrein, dus geen ge-
bruik)

M. Groen, voorzitter
J. F. Geerken, sekretaris
A. Schipper, penningmeester

De nieuwste | ; V l
Kingwale corduroy jeans,
uitlopende pijp

Fade Away, denim jeans,
nieuwe kleuren, wijde pijpen

'S l*
brede rib,

en

Lev/ Sfrouss dealer:

Wapen- en Sporthandel

NAartens
Zutphenseweg Vorden

Wij geven u op alle

* UURWERKEN

* GOUDEN- EN

* ZILVEREN SIERADEN

van 2 t.m. 11 november

10% korting
Speciale aanbieding in

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

700% garantie
en de beste service

En keus uit een fantastische kollektie !

JUWELIER - HORLOGER - OPTICIEN

ZUTPHENSEWEG 15 . VONDEN - TELEFOON 1605

Kilo SUIKER (max. 2 kg per klant) 100

PAK JOZO ZOUT van 29 voor 18

Blik UNOX GROENTESOEP van 108 voor 99

Blik UNOX KIPPESOEP van 1Q8 voor 89

Blik Unox TOMATEN SOEP van 108 voor 79

Pak SPAR VAOUUM KOFFIE van 228 voor 198

Pak SPAR SPECULAAS van 98 voor 89

Blik SPAR APPELMOES van 108 voor 85

Kuipje SPAR HALVARINE van 55 voor 45

Fles gesteriliseerde halfvette MELK van 74 voor 59

Box é, 12 flessen TILBURY PILS van 370 voor ... 328

2 pakjes COCKTAIL PRIKKERS van 52 voor ... 35

Kilo GOLDEN DELICIOUS 98

10 EIEREN nu met 30 cent korting !

150 gram HAM van 147 voor 11»

500 gram HB KAAS nu 328

10-11 nov.: Kilo MANDARIJNEN 169

Deze aanbiedingen gelden alleen in de Supermarkt !

REMMERS
SUPERMARKT
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

HOOGSTE VOEDERRENDEMENT

LAAGSTE VOEDERKOSTEN
dat is het waar het bij u om gaat, kies daarom meng-
voeders van de beste kwaliteit en samenstelling,
bereid onder

CLO KONTROLE
Bij buiklevering, franko bedrijf, zijn onze prijzen t.m. 17 nov. per 6000 kg:

Biq-Varkensmeel f 38,60 Baby B meel f 49,-
Big-Varkenskorrel f 39,20
Zeugenmed f 37,20
Zeugenbrok f 37,80
Dieet startkorrel f 45,-
Startmeel f 42,80

Baby B korrel f 50,60
Voll. legmeel f 40,60
Yoll. mestkuikenvoer

f 47,50
Brok A f 34,20
Energiebrok f 34,70

Bovenstaande prijzen zijn per 100 kg exklusief BTW. Bij betaling binnen
14 dagen 2% betalingskorting. Voor kleinere kwantums en zakgoed gelden
toeslagen en bij grotere afname extra korting. Bij afname van meer dan
100 ton per jaar wordt een bonuskorting gegeven tot maximaal 50 cent
per 100 kg. Bovendien kan nog een nabetaling plaatsvinden.

CAV.V. "VIERAKKER
van de A.B.T.B." WA
DORPSSTRAAT la WICHMOND TELEFOON 05754-237

Schoenenhuis Jansen
ONGELOOFLIJK, MAAK WAAK !

MODERNE
KNIELAARZEN
reeds vanaf
i 29,- f 39,-

NEE. GEEN IMITATIEMATERIAAL

maar zwaar leren
kwaliteitslaarzen!

Waar anders dan bij:

Schoenenhuis Jansen
H. SMEETS Dorpsstraat 34 Vorden



K N ALL

BEKERREK *«,,«
t 6 originele Engelse bekert
leuk om kado te geven

GEMS- WINKEL

Najaarsbehangen

Wat u op de T.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-
dag. Vraagt vrijblijvend inlichtingen!

Schildersbedrijf

H. WEUSTENENK
't Hoge 33 - Vorden

JA, DAT
ZEGGEN

JONGENS

\

Een eigentijdse pantalon of in tweed of in peau
de pêce of tinneroy of kamgaren of denim enz.
en dan een passende trui in vele variëteiten

Spullen genoeg bij:

Ook uoor beter

Wapen- en Sporthandel

ued, doeltre^

Zutphenseweg - Vorden

Voor:
Tijdschriften
Pocket»
Modebladcn
Auto- en hohbybkuh>n
Itiulio. on TV-bladen
naar:

s: ; \RENM AG AZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Doe-het-zelf
centrum
Harmsen

Schoolstraat 6
Tel. 1486 - Vorden

SIMCA1301
Zeer fraaie reis- en familiewagen. Door
combinatie van tijdloze begrippen als

als elegance, economisch gebruik en
comfort is de 1301 Special op en top

representatief.

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden

AUTOBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden - Telefoon 05752-1256

Geweldige

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 £05 -

Kado
Bovendien een

AEG CITRUSPERS
waarde f 64,. KADO
Bij aankoop van deze stofzuiger

Niet wachten tot het te laat i* I

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Voor uw

famïl/e-,

handels- en

verenigings-

drukwerk

slaagt u zeker bij

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

VOOR

VOE BAL PffTIKELEH

Martens
steeds doeltreffend!

Vordense Winkeliers
Vereniging

KONTAKTAVOND

maandagavond 13 nov.

in de Konijnenbult te Vorden, aanvang 20 uur

Mevrouw M/and
Markt 71 Zutphen

zoeKt per l december prettige-

HUISHOUDELIJKE HULP
in gezin met 2 kinderen, 7 en 10 jaar
Niet beneden 17 jaar

Zaterdags vri j , werken m vertrouwde omgeving

Aanmelden na 6 uur

PROFITEERT NU NOG

t.m. dinsdag 14 november van onze

Jubileum-aktie
Bij iedere f 70,- aankoop

onfvangf u een cheque

van f 1,- kado .'

25 JAAR TEXTIEL EN MODE VAN

RAADHUISSTR.. VORDEN

RIJLAARZEN
een pracht

Sint Nicolaas

kado l

Nu nog in alle

maten voorradig !

Wij reserveren

ze gaarne voor u

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Zie onze grote tapijtkollektie
in onze showroom!
Wekelijks speciale aanbiedingen

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514
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Woningbouwvereniging Thuis Best
De algemene ledenvergadering van de woningbouwvereni-
ging Thuis Best Hengelo Gld.-Vorden welke onder leiding
van de heer E. L. v. d. Broek (Hengelo Gld.) in 't Wapen
van Vorden werd gehouden, was slechts matig bezocht. De
voorzitter gaf in zijn bestuursmededelingen te kennen, dat
het bestuur in de afgelopen periode een wijziging had onder-
gaan t.w. dat de heer Tiesinga (aftredend) werd vervangen
door de heer J. A. de Wijs (Hengelo Gld.).
In Hengelo Gld is de bouwvereniging gestart met de bouw
van 25 woningwetwoningen in het plan Regelinklaan. In
Vorden, aldus spreker, ligt de situatie voor wat de bouw
van woningen betreft, aanzienlijk moeilijker. Op de aanvra-
gen van het bestuur voor bouw van woningen te Kranen-
burg en Mcdler en op nog enkele terreintjes te Vorden
werd door B & W van die gemeente afwijzend beschikt na-
dat hierover overleg had plaatsgevonden met Volkshuisves-
ting te Arnhem. Vooral voor de woningzoekenden te Vor-
den is dit volgens de voorzitter, een zeer vervelende zaak.
Ingevolge de huurliberalisatie welke op l september jl. voor
de gemeenten Vorden en Hengelo Gld. is ingegaan, berust
thans de woningtoewijzing bij het bestuur der vereniging.
Het bestuur heeft hiervoor twee kommissies ingesteld nl.
een voor Vorden waarin zitting hebben de heren J. W. M.
Gerritsen en W. B. J. Lichtenberg en een voor Hengelo Gld.
met als zittende leden G. J. Hiddink en E. L. v. d. Broek.
Er wordt evenwel overe gedacht om op l september 1973
deze kommissie met een ledenraadslid uit te breiden.
Het bestuursvoorstel om de ledenraad te beperken tot het
statutaire minimum (30) werd na gehouden stemming niet
aanvaard. Het oude aantal (39 inklusief bestuur) blijft dus
gehandhaafd. Bij de hierna gehouden stemming voor ver-
kiezing van een aantal nieuwe ledenraadsleden bleek dat de
meeste van de 16 aftredende leden werden herkozen en als
nieuwe ledenraadsleden benoemd werden mevr. Bijlsma-
Scholtz en mevr. v. d. Heide-v, d. Ploeg (Vorden).
Het aanbrengen van een nieuwe centrale verwarmingsinstal-
latie in de 48 woningen in plan Boonk te Vorden verloopt
nog steeds niet zoals het bestuur zich dit had voorgesteld.
Vooral de werkzaamheden met betrekking tot de doorvoeren
vallen tegen.
Uit het jaarverslag kan het navolgende worden medege-
deeld: in 1972 kwamen in Hengelo Gld. gereed 24 woning-
wetwoningen, 25 premiewoningen en 6 woningwetwoningen
en in Vorden 20 wonigwetwoningen. Het totale aantal wo-
ningen bedraagt thans 877 woningen; hiervan werden in
1972 er 4 premiewoningen van verkocht zodat Thuis Best
thans 873 woningen bezit. Verder zijn in Vorden 24 en in
Hengelo Gld 29 bejaardenwoningen gebouwd welke de ver-
eniging beheert en exploiteert. Het totale bestand aan wo-
ningen waarover het beheer wordt gevoerd bedraagt thans
926. Tn Hengelo Gld werd in 1972 met de bouw begonnen
van 25 woningwetwoningen. Verder zijn in exploitatie ge-
nomen 10 garageboxen in Hengelo Gld. en 9 in Vorden.
Van de gemeente Hengelo Gld. werden nog 52 garages sinds
21 mei jl. overgenomen. Totaal aantal garages 71.
Het bestuur vergaderde 5 maal, het dagelijks bestuur 9 maal
terwijl er 2 ledenraadsvergaderingen werden gehouden. Het
nieuwe kantoor aan de Kerkekamp 23a te Hengelo Gld. kon
worden betrokken. Het aantal leden bedraagt tot op heden
387.
De stand van de financiën werd door de heer Gerritsen uit-
voerig toegelicht.

Kulturele avond
De gezamenlijke organisaties Bond van Plattelandsvrouwen,
GMvL en Jong Gelre houden op woensdag 15 november
hun kulturele bijeenkomst. Was deze avond eerst gepland
voor de Bond van Plattelandsvrouwen, maar gezien het in-
teressante onderwerp is er besloten deze avond gezamenlijk
met de andere organisaties te houden.
De heer Van Leersum uit Twello zal deze avond een lezing
met dia's houden over het leven in Rusland. Ook echtgeno-
ten of andere belangstellenden zijn hartelijk welkom.

Ongeval
Op de Zutphenseweg in Vorden is een Ford Taunus perso-
nenauto uitgebrand. De auto werd door de rijkspolitie onaf-
gcsloten en onbeheerd aangetroffen. De politie die met, ei-
gen middelen de brand blustte, stelt een onderzoek in naar
zowel de eigenaar als naar het ontstaan van de brand.
Woensdagmiddag wilde B. uit Vorden vanaf de uitrit bij
garage Tragter aan de Zutphenseweg de rijbaan oprijden in
de richting Zutphen. Hij verleende echter geen voorrang aan
een uit die richting naderende personenauto bestuurd door
P. uit Vorden. Een botsing was het gevolg. B. moest voor
onderzoek naar het ziekenhuis in Zutphen worden overge-
bracht. Zowel de Simca als de Peugeot van P. werden
zwaar beschadigd.

Goed jaar Raiffeisenbank
In de jaarvergadering van de Raiffeisenbank Vorden, welke
in zaal Eskes werd gehouden, deelde voorzitter H. Wesselink
in zijn openingswoord mede dat de aanwas van spaargelden
in de eerste 10 maanden van 1972 bijna drie miljoen gulden
had bedragen. Het totaal der ingelegde spaargelden is hier-
mee de 31 miljoen gepasseerd.
Spreker herdacht het overleden bestuurslid E. Pardijs.
Uit het jaarverslag van direkteur G. J. Eskes tekenden wij
op dat het balanstotaal per 31 december 1971 ƒ 33.091.076,42
bedroeg. De resultatenrekening sloot met een totaal van
ƒ 547.128,58. De omzet in 1971 bedroeg 211 miljoen gulden.
Besloten werd het voordelig saldo van ƒ 45.164,90 bij de
reserve te voegen.
Het aftredende bestuurslid M. Groen werd herkozen even-
als het aftredende lid van de raad van toezicht H. J. Eggink.
Aan het slot van de vergadering werd de voorzitter bij mon-
de van de heer H. J. Eggink gelukgewenst met het feit dat
hij 25 jaar zit t ing heeft gehad in de bestuurskolleges. Hij liet
zijn woorden vergezeld gaan van een stoffelijk blijk van
waardering. Distriktsdirekteur van de Centrale Bank J. C
Hendriks overhandigde de jubilaris een legpenning.

'Aktuele Landbouwpolitiek'
Over bovengenoemd onderwerp sprak maandagavond in het
Nutsgcbouw voor de afdeling Vorden van de ABTB, CBTB
en GMvL de heer T. Tolman, lid van de Tweede Kamer der
Staten Generaal en woonachtig in Oldeholtpade in Friesland
en tevens bestuurslid van het Landbouwschap. Na door de
voorzitter van de GMvL, A. G. Mennink, te zijn ingeleic
behandelde spreker achtereenvolgens een drietal fases van
de landbouwpolitick.
Als eerste fase behandelde spreker de jaren 1960-1971 met
de landbouwpolitiek van de heer Mansholt, waarin de kleine
boeren moesten verdwijnen en wees daarbij op de verschui-

ving van de landbouwstand naar andere arbeid en industrie
van miljoenen mensen. In deze fase moest de ondernemer
iet doen. Spreker wees in de tweede fase t.w. de landbouw
van vandaag aan de dag, op het feit dat er thans in ons
and overwegend gezinsbedrijven zijn, waaronder wel hele
>rote bedrijven doch dat op de middengroepen meer gewicht
n de schaal werd gelegd.

De grote waarde in de landbouw noemde spreker de ruil-
verkaveling, welke hij met de benaming van 'vlaggeschip'
wilde betitelen. Men dient dit evenwel niet eenzijdig te be-
zien, want ook andere dingen moeten vervuld worden o.a.
de rekreatie. De loonstijgingen zijn niet achter de rug, aldus
spreker, de arbeidskrachten worden steeds duurder. Natio-
naal en internationaal dient men met de struktuurpolitiek
samen te gaan. In de ontwikkeling en sanering kan ieder
zijn eigen standpunt bepalen en wees spreker op de finan-
ciële begeleiding van landbouwers welke een ander beroep
oken. De landbouw in de toekomst noemde spreker als

derde fase en wees hierbij op de gebieden met veel natuur-
schoon (groene ruimte) waarvan ook de stedeling graag wil
profiteren (genieten van openbaar groen). Spreker toonde
zich een voorstander voor het totstandkomen van een 'land-
inrichtingswet' waarin dan ook bepalingen moeten worden
opgenomen waarbij de f inanciën kunnen worden geregeld,

rondaankoop door het Rijk gaat nog wel, aldus spreker,
doch het onderhoud daarvan heeft veel voetangels en klem-
men.
Na de pauze moest spreker een groot aantal vragen beant-
woorden. Voor deze eerste bijeenkomst in dit seizoen be-
tond een goede belangstelling.

EHBO
Onder voorzitterschap van de heer J. J. van Dijk hield de
afdeling Vorden van de EHBO haar jaarlijkse ledenverga-
dering. Uit het jaarverslag van sekrctaresse mevr. Te Slaa-
v. d. Kooi blijkt dat het ledental (met geldig diploma) ge-
daald is,, veelal door vertrek uit Vorden.
Penningmeester Boers kon een klein batig saldo melden.
Grote uitgaven werden ook nu weer gemaakt voor de in-
standhouding van de verbandtrommels, de paraattassen en
de hulpverlening. De onlangs gestarte nieuwe kursus telt 16
deelnemers. Aansluitend op deze kursus zal een speciale
vervolgkursus op 8 achtereenvolgende maandagavonden wor-
den gegeven voor de oud-gedienden waarbij dan de EHBO
nieuwe stijl in zi jn geheel op het programma staat.
Tn het bestuur kwam geen wijziging, de aftredende leden
mevr. Heinen en de heren Boers en Wolsing werden bij
akklamatie herkozen. Het bleek dat enkele leden flink finan-
cieel nadeel hebben geleden door vervuiling en beschadi-
ging van hun kleding bij hulpverlening op straat en waar-
voor geen vergoeding werd aangeboden. Bij voorkomende
gevallen in de toekomst zal het bestuur hiervan gaarne di-
rekt melding ontvangen.

Uit de vaste kern zal één of meer ^Bpcn van vier worden
samengesteld om mee te doen aan ^nBO-wedstrijden in an-
dere plaatsen. De aanwezigheid van EHBO bij de diverse
sportevenementen werd uitvoerig beschouwd waarbij men
van zeer positieve tot zeer negatiev^conklusies kwam. Het
veelvuldig op het laatste nippertjp^^k beroep doen op de
EHBO kan tot gevolg hebben dat !̂ Ri niemand van de le-
den meer vrij kan maken. Daarnaast wordt soms als van-
zelfsprekend aangenomen dat de EHBO een gehele dag of
weekend ter beschikking staat en eventueel met patiënten
naar de dokter of het ziekenhuis rekt. Er zijn daarbij tal van
verenigingen die uit hun leden een eigen EHBO-verzorging
kunnen opbouwen. Het bestuur zal zich over deze gevoerde
diskussies hieromtrent nader beraden.
Het aantal rayonlezingen zal dit seizoen gering zijn, terwijl
de geplande onverwachte oefening om te zien in hoe snelle
tijd bij een denkbeeldige ramp onze afdeeling ert plaatse
daadwerkelijke hulp uit eigen kring kan bieden, door om-
standigheden uitgesteld moest worden tot het komende voor-
jaar.

Veilig Verkeer Vorden
Op de vergadering van het Veilig Verkeer afdeling Vorden
kwam uitvoerig de onlangs gehouden verlichtingskontrole
aan de orde. Deze kontrole kon gratis geschieden bij de
Vordense garages. In totaal hebben er 108 autobezitters aan
deelgenomen. Dat zijn er een kleine 70 minder dan tijdens
dezelfde aktic van het vorig jaar. Het bestuur van Veilig
Verkeer betreurt dit ten zeerste. Zij vraagt zich dan ook af
welke akties zij nog kan organiseren die bij het publiek aan-
slaan en waarvoor belangstelling bestaat. Zij wil zich daartoe
in de naaste toekomst richten tot de diverse plaatselijke ver-
enigingen in de vorm van een enquête of er belangstelling
bestaat voor quizavonden hetzij in onderling verband of van
verenigingen tegen eelkaar. Men denkt verder aan verkeers-
sleutelkursussen, filmavonden of welke nuttige aktiviteiten
dan ook welke kunnen leiden tot een betere en meerdere
kennis van de verkeerswetgeving in al haar geledingen.

50 jaar getrouwd
Op vrijdag 10 november a.s. hoopt het echtpaar G. J. Wun-
derink en M. W. H. Wunderink-ter Maten de dag te her-
denken dat zij voor 50 jaar in het huwelijk traden. Het gou-
den paar woont op 't Nijarve aan de Ruurloseweg te Kra-
nenburg.

De heer Wundcr ink die op 20 maart van het volgend jaar
80 jaar hoopt te worden, is geboren op 't Nijarve waar hij,
nadat de boerderij in 1921 werd herbouwd, het landbouw-
bedrijf van zijn vader overnam. Hij is een zeer grote lief-
hebber van de paardesport. Vanaf de opriching van de L.R.
De Graafschap in Vorden was hij lid, waarvan later vele
jaren als bestuurslid en nu ere-lid. Op talrijke concoursen,
cross-country's enz. in de Achterhoek en andere provincies
sleepte hij de eerste prijzen weg met zijn paarden waarvan
de zwarte Gelderse Nellie 11 - welk paard helaas in de oor-
log door de bezetter werd gevorderd - wel de grootste favo-
riet was. Tn Ruurlo was hij eens de enig overgebleven ruiter
van de 49 deelnemers. De liefde voor deze sport kreeg hij
van zijn vader, terwijl nu zoon Ben, die het bedrijf al enige
jaren heeft overgenomen, en kleinzoon Gerrit hun sporen
verdienen in de ruiterij. Verder was de heer Wunderink
meer dan 35 jaar lid van de aankoopkommissie van de
Vodense Marktvereniging.

Mevrouw Wunderink is nu 73 jaar en helpt haar scho
dochter met het huishoudelijke werk. Beiden genieten
goede gezondheid en hebben twee kinderen en vijf kl
kinderen.
Op vrijdag 10 november zal het gouden paar recipiëren
café Schoenaker van 15.00-16.30 uur.

Werktuigenvereniging O.A.B.
'Als de landbouwbevolking bewust mee wil werken om in
de tegenwoordige tijd van milieubederf, het mooie Achter-
hoekse landschap te behouden en een bijdrage wil leveren
aan de verbetering hiervan, zal men er goed aan doen om
rondom de stallen en mesthokken een beplanting van groep-
jes bomen aan te brengen. Met betrekkelijk weinig kosten
kan men dit realiseren. Staatsbosbeheer geeft gratis advie-
zen', aldus de Vordense gerneente-architekt v. d. Broek op
een door de werktuigenvereniging Ons Aller Belang Mcdler
en Omstreken gehouden najaarsvergadering.
In zijn inleiding gaf de heer v. d. Broek een overzicht van
de taken van gemeentewerken en de architekt (ook wel di-
rekteur gemeentewerken genoemd). De administratieve zijde
is o.a. de begroting, rapporten, bouwvergunningen etc. ter-
wijl de uitvoerende kant (dus de buitendienst) niet alleen
de technische zaken betreft maar ook toezicht op de werk-
zaamheden van gemeentepersoneel, bouw- en woningtoezicht
en verder het geven van adviezen aan B & W.
Op de najaarsvergadering van Ons Aller Belang, welke door
voorzitter L. Groot Bramel werd geleid, werd medegedeeld
dat in het nu lopende boekjaar 1972-1973 de vooruitzichten
bijzonder gunstig zijn. Er kan van een grote omzctvermecr-
dering worden gesproken, dit mede dankzij de aankoop van
een tweede opraapwagen in het voorjaar. Ook de derde ho-
gedrukpers waar de heer Eggink mee werkt voldoet goed.
De vereniging telt momenteel 42 leden met 373 ha grond
waarbij 6 abonnementsleden met 83 ha. In het afgelopen
boekjaar bedroeg de omzet ƒ 23.779,12 waarvan 64,4 pro-
cent door de leden en 35,6 procent van niet-leden. De heer
D. Klein Bleumink, die als administrateur afscheid nam,
werd dank gebracht. Hij werd opgevolgd door de heer G.
Klein Brinke.
Besloten werd om de automatische betaling per bank te sti-
muleren en bij alle leden door te voeren. Aan het bestuur
werd voorts voorgesteld om van achterstallige posten rente
in rekening te brengen na een bepaalde periode. Dit voorstel
zal op de eerstvolgende ledenvergadering worden behandeld.
Van de heer H. W. Mullink die ruim 12 jaar een bestuurs-
funktie heeft bekleed, werd afscheid genomen omdat hij
zich wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd niet meer
beschikbaar stelde. In zijn plaats werd gekozen ed heer J.
F. A. Zents.
De voorzitter dankte zowel de heer Mullink voor zijn pret-
tige samenwerking als de gemeente-architekt voro de leer-
zame avond.

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

KOERSELMAW CASSETTES

Raadsvergadering
Aan de orde is: 1) Opening. 2^JiiststeIling notu len van de
openbare raadsvergadering vaflWoktober 1972. 3) Ingeko-
men stukken. 4) Beroep op de raad door de heer M. Kr i j t ,
tegen het besluit van B & W geen medewerking te verlenen
bij het vestigen van een nieuw agrarisch bedrijf. 5) Aankoop
grond van mevr. O. M. baronesse van der Borch tot Ver-
woldc. 6) Voorlopige vaststelling bedragen ex art. 47, Ie lid
Kleuteronderwijswet 1971. 7) Vaststelling exploitatievergoe-
ding 1971 t.b.v. de bijz. kleuterscholen. 8) Voorlopige vast-
stelling werkelijke uitgaven openbaar lager onderwijs ex art.
55 der Lager onderwijswet 1920 over 1971. 9) Medewerking
ex art. 72 Lager onderwijswet 1920 t.b.v. de bijz. lagere
school aan Het Hoge, bij de aanschaf van rijwielstandaards
en betegelen van het speeltcrrein. 10) Verstrekken van lenin-
gen aan de woningbouwvereniging Thuis Best voor ge-
bouwde 10 en 20 woningen en toekenning jaarlijkse bijdra-
gen voor de exploitatie van deze woningen. 11) Aanmoedi-
gingsbedrag t.b.v. de Stichting Jeugdsociëteit. 12) Aanschaf
nieuwe Gestetner stencilmachine. 13) Overdracht grond aan
Het Kerspel aan de woningbouwvereniging Thuis Best. 14)
Subsidie Nederlandse Blindenbibliotheek. 15) Gemeentelijke
garanties hypothecaire geldleningen t.b.v. woningbouw. 16)
Gemeentelijke voorlichting. 17) Meubilair raadzaal. 18)
Voorlopige vaststelling gemeenterekening 1969. 19) Aanbie-
ding gcmeenterekening 1971. 20) Benoeming ambtenaar van
de burgerlijke stand. 21) Begrotingswijzigingen. 22) Rond-
vraag. 23) Sluiting.

Bejaardenmiddag Wichmond
Tn Wichmond is de bcjaardensoos de laatste woensdag van
de maand 29 november m.m.v. De Klepperklumpkes uit
Hengelo Gld. in het St. Ludgerusgebouw aanvang 2 uur.

Sehoolnieuws
Waarnemend voorzitter Mart inus opende deze ouderavond
van de openbare school met het verheugende bericht dat het
ouderfonds nu al een sukses genoemd kan worden. Na het
gebruikelijke vergadergedeelte kwamen de mededelingen van
het hoofd der school, de heer Brinkman aan de orde.
Hij memeoreerde de zeer geslaagde schoolrcisjcs. Tevens
deelde hij mee dat in de vakature mej. Kuiper is voorzien
door benoeming van mej. Okkels uit Zwolle. Nu de achtste
leerkracht per l januari a.s. vast benoemd kan worden is
een extra lokaal nodig geworden. Het Hackfortfccst zal op
woensdag 8 nov. gehouden worden. Het Sinterklaasfeest is
vastgesteld op 5 december. Een doorn in het oog van de
heer Brinkman is het snoepen van de jeugd. De weekend-
vervui l ing heeft geleid tot het op slot doen van het school-
hek tijdens de weekends. Voorts gaf hij een uitvoerige uit-
eenzetting over de nieuwe vorm van lezen. Tn december zul-
len de gebruikelijke kontaktavonden gehouden worden.
Na de pauze sprak de heer Spanhaak welke als sociaal pe-
dagogisch inspekteur aan Valkenheide verbonden is. Tn een
zeer knap betoog zette hij uiteen hoc onvolkomendhcden en
spanningen in een gezin kunnen leiden tot ontsporingen van
de jeugd en hoe getracht wordt dit weer in goede banen te
krijgen.

Turnen
UITVOERING SPARTA
De leden van de gymnastiekvereniging Sparta in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar houden zaterdagmiddag de jaarl i jkse gym-
nastiekuitvoering in het Nutsgcbouw.

Voetbal
(Zondag) Ratti-Vorden 2-5
De verwachting van vele voetbalenthousiasten ten aanzien
van de plaatselijke ontmoeting Ratti-Vorden, nl. dat beide
ploegen zich voor honderd procent zouden inzetten, is zeker
niet uitgekomen. Qua inzet had Vorden ongetwijfeld het
beste deel van het spel en dit resulteerde dan ook in een
2-5 zege voor Vorden. Al dirckt in het begin kon Koers de
score voor Ratti openen door een misverstand in de Vor-
dense defensie 1-0. Vorden l ie t zich niet ontmoedigen en de
Ratti-defensie kreeg het zeer moeil i jk. Na een kwartier kon
Hengeveld de gelijkmaker scoren waarna Stcintjes Vorden
aan een 1-2 voorsprong hielp . Nog voor de rust wist Vorden
de score op 1-3 te brengen door een kopbal van Nijenhuis.
In de tweede helft begon Ratti met een offensief wat resul-
teerde in een penalty toen Bijen in het strafschopgebied ten
val werd gebracht. Overbeek schoot feilloos raak 2-3. Even
later werd een penalty aan Vorden toegekend voor hetzelfde
vergr i jp , N i j e n h u i s schoot raak 2-4. Ratti kreeg nog grotere
achterstand toen de scheidsrechter opnieuw naar de stip
wees en Steintjes opnieuw raak schoot 2-5. Al met al een
zeer sportieve wedstrijd welke door de kundige arbiter goed
werd geleid.

(Zaterdag) Ratti-PTT 1-1
De wedstrijd was nauwel i jks begonnen of Ratti kon door
Dijkman een 1-0 voorsprong nemen toen hij een pass van
Rcindsen bekroonde. In de volgende periode had Ratti veel
pech. Reindsen kopte tegen de lat en Arendsen kwam cen-
timeters tekort bij een voorzet van Dijkman.
Na de rust probeerde PTT er alles aan te doen om de gelijk-
maker te scoren, wat pas in het laatste kwartier gelukte toen
de midvoor een geheide kans benutte 1-1. Ratti kreeg nog
een kans de zege te grijpen, maar de prachtig kopbal van
Jansen schroeide de lat.

(Zaterdag) Vorden-Almen 3-0
Vorden l speelde zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd
tegen Almen 3 welke resulteerde in 'n 3-0 zege voor Vorden.
Vorden 2 verloor met 2-0 van DZSSV 5. Vorden 4 afd. zon-
dag speelde met 1-1 gelijk tegen Be Quick 4. Vorden 6 won
met 2-1 van Brummen 7.

VOETBALPROGRAMMA
SPORTVERENIGING RATTI
Socii l -Ra t t i 1; Ratti 2-Drempt Vooruit 3; Steenderen 3-
Ratti 3.

VOETBALVERENIGING VORDEN
Vorden 1-Ulftse Boys 1; Markelo 3-Vorden 2; Vorden 4-
Dc Hoven 4; AZC 6-Vorden 5; Vorden 6-AZC 5. Afdeling
zaterdag: Vorden 1-DZSV 4; SKVW 5-Vorden 2.

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS
Op zondagmiddag 19 november a.s. organiseert De Graaf-
schaprijders haar jaarlijkse wildrit. Er wordt gereden volgens
een eigen eenvoudig reglement welke bij de start verkregen
kan worden. Voor deze gezelligheidsrit zijn aparte klassen
voor beginners en routinicrs.

SUPPORTERSVERENIC.INC JAN OOSTERJNK
Deze supportcrsclub belegt donderdag 9 november een le-
denvergadering in het Jeugdcentrum. Tijdens deze vergade-
ring zal de mogelijkheid worden besproken tot het organi-
seren van een ba/ar, feestavond etc. Op 25 november organi-
seert de supportcrsclub een oliebollenaktie.

Dammen
Hel tweede tiental van DCV speelde met 10-10 gelijk tegen
ZDV 2 uit Zutphen.

ONDERLINGE DAMKOMPETITIE DCV
Harmsma-Dimmendaal 0-2; Oukes-Wansink 2-0; Nijenhuis-
Wicrsma 2-0; Ter Bcest-A. Wassink 0-2; W. Wassink-La-
mers 2-0; Breuker-l lessel ink 1-1; Dimmendaal-Rossel 2-0.

Damrubriek
In de nog volgende 33-28 opening verkrijgt wit voordeel
doordat 'zwart wit naspeelt', d.w.z. zwart doet dezelfde po-
sitionele zetten. Dit gebeurt als volgt:
1) 33-28, 18-23 2) 39-33, 12-18 3) 44-39, 7-12
4) 3126 (dit is een zwakke zet maar wordt gedaan om de
nog volgende kombinatie mogelijk te maken) 4) . . . . .
20-25? 5) 28-22! 17x28A 6) 33x22,
18x27 7) 32x21, 16x27 8) 34-30, 25x34
9) 40x16 + 2.
A5) . . . . 18x27 6) 32x21, 16x27 7) 34-30, 25x34
8) 40x16 + 2.

De oplossing van ons vorige probleem is:
39-34, 29x47; 36-31, 26x46; 27-11, 16x38; 48-42, 46x40;
42x33, 47x29; 45x1.
Goede oplossingen ontvangen van Tj. Harmsma en G. Was-
sink.

En nu het nieuwe probleem:
zwart

Wit voert een winnende kombinatie uit.

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

METSELSTEEN : nandvorm, vormbak, sfrengpers

Kleur, formaat en kwaliteit naar keuze Levering franco

ilSTEENHANDElJ jSTEENDEREN

•L Kantoor-showroom: Bronkhorsterweg 3 - Telefoon 05755-396
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"CCNCORDIA"
Hengelo (Gld)

Zondag 12 november

DANSEN
muziek:
Sang und Klang
met zang van Cecil

3 bars vol sfeer

en gezelligheid

H.H. LANDBOUWERS
wilt u de hoogste prijs
voor uw
NUCHTERE
VAARS. OF
STIERKALVEREN
dan naar

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Te koop gevraagd
SLACHTKIPPEN EJN
S1.AUHTKOJN1JNEJM

J. Bruggeman
H. Fostelweg 12 - L.ocnem
Telefoon 05730-lööU

of als u sterven moet

Ie Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos
4:12); 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 Bijbel
2e Bezoekt evangelisatiesamenkomsten
3e Luister naar de bijbelse onderwerpen van de

EVANGELISCHE OMROEP

HUSH PUPPIES
voor dames en heren

EEN MODIEUZE KOLLEKTIE

VOOR VEEL WANDELPLEZIER!

WULLINK
VOORAAN IN
SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

Vorden

Voor twee

aktieve,
vlotte dames
eventueel gehuwd

is in onze zaak een plaats vrij /

/ij, die hiervoor in aanmerking willen
komen, nodigen wy gaarne uit
voor een gesprek

Sollicitaties aan:

Telefoon 08340-23230

Bond van Plattelandsvrouwen

Geld. Maatschappij van Landbouw

Jong Gefre

Kulturele avond
op woensdag 15 november 's avonds
7.45 uur in de zaal van 't Wapen
van Vorden (F. P. Smit)

Spreker de heer Van Leersum uit Twello die een
lezing met dia's zal houden over het leven in
Rusland

Echtgenoten en verdere belangstellenden
hartelijk welkom! De besturen

ZONDAGMIDDAG 12 NOVEMBER

Kompetitiewedstrijd

VORDEN l -
ULFTSE BOYS l

Aanvang 14.30 uur

Gemeentelijk Sportpark

KALK ZAAIEN BEHOEFT
GEEN PROBLEEM MEER TE ZIJN !

Door aanschaffing van een

kalkstrooier
zijn wij in de gelegenheid het
kalkslakkenmeel e.d. voor u te
strooien

H. J. Bosman
Vorden - Larenseweg 5 - Telefoon 05752-1874

SORBO
huishoudprodukten

Vraagt: U

CHAUFFEUR-

MAGAZIJNELEDIENDE
ter opleiding voor besteldienst
door geheel Nederland
Rijbewijs BCDE

Sollicitaties te richten aan ons adres:

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

DANSEN
zaterdag 11 nov. in zaal

'T WAPEN VAN VORDEN
(F. P. SMIT)

Met medewerking van de

BEATGROEP ERUPTION

en

DISCOTHEEK LITTLE LIFE

AANVANG 7.30 UUR

FRUIT IS GEZOND !

COX EN GOUDREINETTEN

HAND- EN STOOFPEREN

LOMBARTS

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

Fruittee/tbedri/f

MEDLER

Architectenbureau

VAN HOUTE
Nieuwstad 47, Vorden

GESLOTEN
van 14 november tot 20 december

GROOT
PRINSENBAL

op zaterdag 11 november
in zaal Schoenaker, Kranenburg

AFSCHEID VAN
PRINS HERMAN DE EERSTE EN GEVOLG

Muziek DE FLAMINGO'S

19.30 uur

CARNAVALS-
VERENIGING

DE DEUR§
DREAJERS
VORDEN-
KRANENBURG

Voor

dames-,
heren- en

kinderpullovers
UW ADRES

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Elke dag

een extra voordelige panklare
groenteaanbieding
Zie raambiljet:

Don. y2 kg Hutspot 49

Vrijd. % kg Geschrapte worteltjes 50

met peterselie

Zat. Vz kg Witlof Ie soort $3

10 spaanse sinaasapp. nieuwe oogst J 59

Mnd. MJ kg Hart zuurkool

en 250 gram Unox Rookworst samen J Q9

Di. M; kg Gesneden Andijvie 45

Wnd. l/2 kg Koolraap panklaar 39

BLOEMEN :
elke zaterdag weekendaanbieding

Het adres voor uw bruidsboeket.'

UW VAKMAN BLOEMIST:

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

SCHILDERSBEDRIJF

J.M.Uiterweerd
(iodiplomeerd Mr. Schilder Nat. Schildersschool

MET VAKMANSCHAP VERZORGEN WIJ:

* Schilderwerk
* Behangwerk
* Moderne wandbekleding
* Muurbespufting
* 5/erp/esster
* Technisch en kfeuradviezen

Vanaf l december tot l maart 1973 ontvangt u
weer een premie van t lt>,- per manaag :
Minimum omvang ö dagen

Vraagt inlichtingen of bel
05752-7523 voor een afspraak
VOKDEN - KITUKLOSEWEG 35

GEMEENTE VORDEN
Openbare aanbesteding
Burgemeester en Wethouders di-r ^ tMiuu-n te Vor-
dcii zullen op dinsdag 28 november 1972 des
namiddags 4.00 uur ten gemeentehuize openbaar
aanbesteden:

hef verbouwen van
de o.f. dorpsschool fe Vorden

(in hoofdzaak bestaande uit het verbouwen en
uitbreiden van de toiletten) in massa en percelen.
Bestek en tekeningen te verkrijgen, zolang df
voorraad strekt a f 20,— per stel op het kantoor
van gemeentewerken Vorden van 9.00—12.00 uur
v.m. (franko toezending na ontvangst van f 21,-)
Restitutie f 5,— per stel bij ongeschonden inle-
vering op de dag van aanbesteding.

Inlichtingen worden tot en met 22 november a.s.
verstrekt op buro gemeentewerken Vorden
dagelijks van 9.00—12.00 uur v.m.

Vorden, november 1972

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

De burgemeester,
Van Arkel
De sekretaris,
Drijfhout

GEMEENTE VORDEN

TE KOOP
Een goed onderhouden 2-klassige, verplaatsbare

HOUTEN KLEUTERSCHOOL
zonder inventaris, staande aan de Schoolstraat 16
te Vorden.

Nadere inlichtingen worden verstrekt op het buro
Gemeentewerken te Vorden, dagelijks tijdens de
kantooruren, telefoon 05752-1841, alwaar tevens
een nadere omschrijving kan worden verkregen.
Het gebouw moet binnen 3 weken na ontruiming
zijn afgebroken en van het terrein zijn verwijderd.
Dit zal omstreeks de jaarwisseling zijn.

Inschrijving dient te geschieden aan ons kollege
vóór l december a.s., onder schriftelijke opgave
van het te bieden bedrag.

Vorden, november 1972

Burgemeester en wethouders van Vorden,

de burgemeester,
Van Arkel
de sekretaris,
J. DrtJfhout

Donderdag, vrijdag en zaterdag
Runderlappen 500 gram 350

Riblappen 500 gram 490

Mager braadvlees 500 gram 525

4 Gelderse Schijven 210

Voor de boterham
Gebraden gehakt 100 gram

Boterhamworst 150 gram ...

Pekelvlees 100 gram

Kookworst (aan stuk) 250 gram

65
83
85

130

Op dinsdag 14 november
tegen inlevering van deze bon

500 gram Verse Worst ... f 2,50

Rund- en varkensslagerij

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


