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IMIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN EN OMGEVING

Ouderavond
openbare
lagere school

Op de weer goed bezochte ouderavond van de openbare
lagere school dorp hield de heer L. Bolk, direkteur van
de Stichting Schooladviesdienst Oost Gelderland een in-
leiding over het doel en de werkwijze van deze stichting.
Deze schooladviesdienst, die nu met haar werkzaamhe-
den begonnen is, is van de 16 aangesloten gemeenten,
waarbij het gaat om 160 basis-, 120 kleuterscholen, 13
scholen voor buitengewoon en 60 scholen voor voortge-
zet onderwijs. Haar werkzaamheden richten zich in
deze beginfase vooral op het kleuter- en basisonderwijs.
Br zijn nu 9 personen in vaste dienst, waarvan 3 paeda-
gogische didaktisie, die de scholen dienen als adviseurs.
Voorts een psycholoog met 2 assistentes die zich rich-
ten op kinderen die moeilijkheden hebben bij het onder-
wijs. Dit zijn geen aparte diensten, maar alles werkt
nauw samen.
Bij de beoordeling van een kind met leermoeilijkheden
wordt een team gevormd dat bestaat uit het hoofd van
de school, de betrokken leerkracht, de schoolarts en een
deskundige van de stichting, waarbij eveneens de ou-
ders en het kind zelf geïnformeerd worden. Hierdoor
kan men tot een afgerond beeld van het kind komen.
Daarna komt men in overleg met de psycholoog tot een
konklusie en ontstaat er voor het kind een programma
wat ingepast moet worden op dezelfde school wat on-
derwijs en instelling betreft.

Zijn de moeilijkheden van dien aard dat het probleem
op de basisschool niet op te lossen is, dan kan het ad-
vies gegeven worden een school voor leer- en opvoedings-
moeilijkheden een zgn. LOM te kiezen. Deze LOM-scho-
len hebben een eigen beoordelingskommissie, die geheel
buiten de nieuwe stichting staat en een onafhankelijk
oordeel vormt. Een enkele maal is het ontwikkelings-
patroon van het kind zo laag, dat ook een LOM-school
geen oplossing biedt. Ook voor deze dermate zwak be-
gaafde kinderen zijn er passende scholen. Soms komt
het voor dat komplikaties ten gevolge van ziekte of
ongevallen ernstige gevolgen en problemen in het leer-
proces teweeg kunnen brengen. Zijn de leermoeilijkheden
ontstaan door moeilijkheden in het gezin zelf, dan wordt
de Stichting Geestelijke Volksgezondheid erbij ingescha-
keld.

Scholen kampen met problemen
De scholen zelf kampen momenteel met vele problemen
zoals o.a. het zitten-blijven, wiskundig rekenen, wereld-
verkenning inplaats van geschiedenis en aardrijkskunde,
integratie kleuter-basisschool.
Hierbij zijn vele vraagtekens te plaatsen, want we lopen
daarbij een risiko dat er een ontwikkeling ontstaat
waarvoor we nog niet rijp zijn. Op dit moment heeft de
stichting een begeleidingskursus uitgeschreven voor het
kleuteronderwijs op een vijftal plaatsen in de regio,
waarbij men samen een plan gaat opbouwen voor doel-
matige aanpak van diverse moeilijkheden.
De kleuterleidsters zullen bij het observeren van de kin-
deren veel informatie moeten zoeken, waardoor men
het kind kan „meten". Dit metingsonderzoek kon dan
op de basisschool nagetrokken worden. Zo'n preventieve
kant van het onderwijs kan de moeilijkheden zo vroeg
mogelijk opzoeken en er kan naar een uitvoerbare lesop-
vang gestreefd worden. Er moet een geleidelijke over-
gang zijn van kleuter- naar basisschool.

Wetenschappelijk verantwoorde wflze
De stichting wil hierbij alleen op wetenschappelijk ver-
antwoorde wijze experimenteren en niet met modepro-
dukten die gericht zijn op goedkope populariteit en een
grote kans geven dat men er straks alleen maar de
wrange vruchten van kan plukken, aldus de heer Bolk.

Afscheid onderwijzeressen
Na de inleiding van de heer Bolk volgde de gebruikelijke
agenda. De aftredende ouderkommissieleden de heren
J. Bosch en W. H. Martinus, werden herkozen terwfll
inplaats van de niet herkiesbare heer D. Bargeman ge-
kozen werd de heer R. A. Heuvelink.
Voorts werd besloten ook de lijstkollekte voor het Sin-
terklaasfeest en Kerstfeest af te schaffen en de betrok-
ken ouders dit te laten bekostigen. Een bijzonder woord
van dank werd gebracht aan de oud-kollektanten en
alle milde gevers, niet ouders, waarop altijd gesteund
werd.
Een zwaar agendapunt was dat, waar het ging om het
afscheid van twee onderwijzeressen. In de eerste plaats
betrof dit de oud-handwerkonderwijzeres me j. Hesselink
die om gezondheidredenen ontslag gevraagd had nadat
zij 28 jaar lang het vak handwerken had gegeven en in
de tweede plaats mevr. Van Gijssel-Bakker die na ruim
4 jaar als onderwijzeres aan de dorpsschool verbonden
te zijn geweest het nu als haar taak beschouwde zich
voortaan geheel aan haar huishouding te moeten wijden.
Zij werden bij dit afscheid toegesproken door de voor-
zitter van de ouderkommissie de heer Beek, het hoofd
der school de heer Brinkman en de sekretaris van VOO
de heer Van Dijk. Naast vele lovende woorden waren er
veel bloemen en kadoos die de waardering voor de beide
dames nog eens extra onderstreepten.
Met ingang van l december zal mej. Werlet de plaats
van mevr. Van Gijssel-Bakker innemen terwijl zo spoe-
dig mogelijk tengevolge van de stijging van het leer-
lingenaantal een achtste leerkracht aan de school ver-
bonden zal zijn waardoor evenals de eerste klas ook de
tweede klas gesplitst zal worden.
Verder gaf de heer Brinkman nog een overzicht van
alle schoolaktiviteiten die staan te gebeuren, waarna
de voorzitter de avond kon besluiten.

Zangsukses
Zondag heeft het Vordens Dameskoor onder leiding van
de heer Best uit Apeldoorn met sukses deelgenomen
aan het Nationaal Zangconcours uitgeschreven door het
UNDK Pleiade te Nijmegen. Het behaalde een eerste
prijs met 344 punten.
Het Vordens Dameskoor kwam uit in de Ere-afdeling
A. Als verplicht nummer werd gezongen In dulci jubilo
van Praetorins. Het vrije nummer was getiteld Daar
was een sneeuwwit vogeltje, van Hanwe. In Lent bij
hotel Het Witte Huis, hebben de dames het fraaie suk-
ses gezellig met elkaar gevierd.

EEN WAARDERENDE KNIPOOG VAN
PIET EN SINT

DOOR FRANKEREN MET ZEGELS VOOR
HET KIND !

Kollekte
De kollekte voor het Geestelijk Gehandikapte Kind heeft
het mooie bedrag opgebracht van ƒ 3.195,06.
Allen hartelijk dank hiervoor.

IN HENGELO en VORDEN
RUIM 560

WONINGZOEKENDEN
In de gemeente Hengelo G zijn ruim 300 woningzoeken-
den ingeschreven terwijl in de gemeente Vorden dit on-
geveer 260 mensen betreft, die zich als woningzoekende
hebben laten inschrijven.

Momenteel zijn er 128 woningen in aanbouw voor de
woningbouwvereniging Thuis Best, nl. 20 woningwetwo-
ningen in Vorden, idem 49 woningen in Hengelo G, 6
woningwetwoningen in Keyenburg. Verder zfln er 53
bejaardenwoningen in aanbouw t.w. 24 in Vorden en
29 in Hengelo G, terwijl bovendien 19 garages in aan-
bouw zijn t.w. 9 in Vorden en 10 in Hengelo G.

Dit waren enige mededelingen^^ gedaan werden bij de
gehouden vergadering van de woningbouwvereniging
Thuis Best Hengelo G-Vorden, welke in hotel Leemreis
te Hengelo werd gehouden en door een groot aantal le-
den van de woningbouwvereniging werd bijgewoond.

• ^*Wvreugde - namens het bestuur^Pftitsprak over de grote
opkomst om vervolgens mededelingen te doen dat de
woningbouwvereniging Thuis Best in het bestuur enige
mutaties heeft gehad. De bestuurssamenstelling is nu
als volgt: voorzitter E. L. v. d. Broek; sekretaris W. C.
Gieling; penningmeester J. W. M. Gerritsen; 2e voorzit-
ter J. W. Hulshof f; 2e sekretaris W. B. J. Lichtenberg
en de leden P. Tiesinga en W. Bielderman.

Over het kontigent woningbouwtoewijzingen kon voor-
zitter v. d. Broek mededelen dat voor 1972 in Vorden
10 woningwetwoningen en in Hengelo 15 premiewonin-
gen, terwijl voor het jaar 1973 in Vorden 20 premie-
woningen (bejaardenwoningen) en in Hengelo 15 wo-
ningwetwoningen zijn toegewezen. Aantallen waarvan
men niet bij behoeft te schrikken, als men bedenkt dat
er een groot aantal woningzoekenden in beide gemeen-
ten zijn waarvan uiteraard - ongeveer de helft buiten
de gemeente - zich als woningzoekenden hebben laten
inschrijven.

Ook werden mededelingen gedaan over de bouw van
fietsenrekken. De kosten hiervan zijn onder stichtings-
kosten opgenomen met betrekking tot bepaalde wonin-
gen, indien er voorzieningen worden aangebracht, zal
dit via de huur weer terug moeten komen. Ook wil het
bestuur in bepaalde gevallen verzachtende omstandig-
heden in aanmerking nemen bij het plaatsen van duiven-
hokken, dit om de zuivere duivensportliefhebbers in de
gelegenheid te stellen hun hobby uit te oefenen. Wel
werd er aan toegevoegd dat de vergunningen worden

ingetrokken wanneer blijkt dat de buurt overlast van
de duiven heeft.

HUURHARMONISATIE

Zoals reeds uit kranten, radio en televisie vernomen is,
is de overheid van plan huurharmonisatie in te voeren.
Hiermee worden huren bedoeld van woningen die in de
laatste 5 jaar zijn gebouwd en de huren hiervan te
toetsen en op te trekken, e.e.a. met een vergelijking
van een hiervoor ontworpen puntenstelsel. De harmoni-
satie moet plaats vinden voor l april 1972.

Over de doorstroming in de^fctieenten Hengelo en Vor-
den drukte het bestuur zljn^eleurstelling uit over de
weinige aanvragen hiervoor. In totaal zijn er slechts
9 aanvragen voor doorstroming, iets wat zich zeker in
de toekomst zal gaan wreken. De doorstroming is juist
bedoeld om mensen met hogere inkomens ook naar
duurdere woningen te breng^fc&pdat de lagere inkomens
dan met huizen voor lagere^roren in aanmerking kun-
nen komen.

De verkiezingen en aanvullingen voor de ledenraad van
de woningbouwvereniging verliep bijzonder vlot. Er wer-
den twee nieuwe leden benoemd, nl. de heren B. Beert-
huizen en A. Schuurman.

De rondvraag leverde de nodige vragen op, o.a. het ver-
schil van de oorspronkelijke huren van de bejaardenwo-
ningen in Vorden en die zoals ze zijn bij de oplevering,
het verschil ligt hem veelal in de gestegen bouwkosten
en het hogere rentepercentage.

Voor de kosten voor huur e.d. van een bejaardenwoning
deed de heer Gieling nadere mededelingen, waarbij aan-
gehaald werd dat bij de meerdere kosten en een hoger
eigen vermogen van ƒ 6000,— er mogelijkheden voor
aanvraag van tegemoetkomingen van de bijstandswet.
Verder zal de ledenvergadering bij toerbeurt in Vorden
en Hengelo geschieden.

Een lid van Thuis Best, die buiten de gemeente woont,
stelde dat het voor leden buiten de gemeente heel moed-
lijk zal zijn eens een woning te kunnen huren, e.e.a. om-
dat het toch het gemeentebestuur is dat „ergens een
vinger in de pap houdt".

Het was al laat in de avond toen de voorzitter de aan-
wezigen dankte voor hun opkomst en hun bfldrage tot
een juist geheel in de woningbouwvereniging.

CASSETTES

Koerselman

wB*
Ongeval
Op de onbewaakte overweg in het baanvak van Vorden
nlaar Ruurlo is zaterdagavond een katastrofaal ongeluk
gebeurd waarbij twee slachtoffers zijn te betreuren.
Een Volkswagen bestuurd door de 19-jarige E. J. Tjoonk
uit Vierakker reeds omstreeks 10 uur 's avonds via de
onbewaakte overweg richting Almenseweg. Vlak voor
de overweg bemerkte hij waarschijnlijk niet de perso-
nentrein uit de richting Zutphen. De auto, die volgens
de machinist bijna stapvoets reed, werd door de trein
over een grote afstand meegesleurd tot voorbij de over-
weg Mispelkampdijk. De bestuurder van de auto en de
naast hem zittende mej. W. A. J. Bosman uit Vorden
werden uit de auto geslingerd en op slag gedood.
Bij de onbewaakte overweg in de Oude Zutphenseweg
heeft NS een knipperlichtinstallatie gebouwd doch deze
was nog niet geheel gereed en nog buiten werking. Het
uitzicht op deze weg is behoorlijk goed naar beide kan-
ten. Voor enige jaren terug werd de overweg om veilig-
heidsredenen enigszins verlegd. Van de auto bleef alleen
een hoop verwrongen staal over.

Expositie
De expositie die de 20 jaar bestaande kanarievereniging
De Vogelvriend te Vorden en Omstreken in het afgelo-
pen weekend heeft gehouden in zaal Schoenaker is in
alle opzichten een sukses geworden.

De vele bezoekers die de expositie bezochten, konden
genieten van de meer dan 200 vogels in alle kleurvaria-
ties. Behalve een groot aantal kleurkanaries in tien-
tallen variëteiten waren er de exoten, de grijze en witte
zebravinken, Japanse meeuwtjes, dwergpapagaaien,
rijstvogels, diamantduif jes, de amadines en grasparkie-
ten. Alles was het resultaat van kruisingen en kleur-
kombinaties waardoor de vogels die vroeger ge-impor-
teerd werden uit China, Japan en Mexico, nu door vele
liefhebbers - in Vorden telt De Vogelvriend ruim 50
leden . zelf worden gekweekt.

Vrijdagavond werd de expositie met een kort woord
geopend door voorzitter A. Kok die alle medewerkers
hartelijk dankte. HJj wilde een speciaal dankwoord rich-
ten tot mevr. Meenink en mevr. Eykelkamp die nauw
betrokken waren bij de voorbereiding. Ook de dames Be-
rendsen en Horsting en de heren K. en W. Meenink werd
dank gebracht voor het samenstellen van de katalogus.
De keurmeesters - de heer Alf erink voor de tropenvogels
en de heren Van Ginkel en Groothuis voor de kleur-
vogels - hadden geen gemakkelijke taak om hun keuze
te bepalen. Van elke vogel werd een beoordeling gege-
ven die door de inzenders uiteraard met grote belang-
stelling werd gevolgd.

Frankering bfl abonnement
Port payé
Vorden

HERVORMDE K3RK VORDEN
10.00 uur ds. J. H. Jansen viering H. Avondmaal

HERVORMDE KAPEL WILDENBORGH
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink 5e gebod, Exodus 20:12

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. N. Schelhaas te Lochem
19.00 uur ds. A. J. G. Dronkert te Geesteren-Gelselaar

R. K. KERK DORP
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
hoogmis

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur ea
10.00 uur hoogmis; in de week elke dag 8.00 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 u. tot zondagavond 23.00 u.
dr. De Vries, telefoon (05752) 1288
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelgk tussen
9.30 en 10.00 uur 'a morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bfl uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het Wflkgebouw, tel. 1487.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 's avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
A. Harmsma, telefoon (05752) 1277

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen '• avonds
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

SPREEKUUR MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
mejuffrouw M. Kersten, Het Elshof 7, Vorden (plan
Boonk), telefoon (05752) 1772
van maandag tot en met vrtydag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lensellnk
van maandag tot en met vrtydag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05753) 1216
donderdags van 10.30 tot 11-30 uur te Vorden Het Els-
hof 7, telefoon (05752) 1772

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 no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bfl geen gehoor kant het
politiebureau, telefoon (05752) 1230 of de families Eijer-
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

Geboren: Jantje Hermien, dochter van H. G. Beumer en
E. F. H. Eelderink; Martine Antoinette Saskia, dochter
van F. A. Ponstein en R. J. Arfman; Torn, zoon van H.
G. Wentink en J. F. Bosman; Herma Antoinette, doch-
ter van A. Smallegoor en G. H. Sloetjes.

Ondertrouwd: H. W. L. J. Ntfhute en C. M. J. Waarle.

Gehuwd: Geen.

Overleden: Willemina Aleida Johanna Bosman, 18 jaar,
dochter van J. G. Bosman en J. A. Hofsté; Evert Jan
Tjoonk, 19 jaar, zoon van D. J. Tjoonk en N, Arfman.,
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Kwaliteit
Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

3 stuks 98
SCHOUDERKARBONADE

500 gram nu slechts

MAGERE SPEKLAPPEN

RUNDERSTOOFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

500 gram lOO

500 gram £\/O

500 gram OwO

Laaf onze chef-slager uw diepvries vullen

VOOR- EN ACHTERBOUTEN '

HAM

GEKOOKTE LEVER

BOERENMETWORST

GEKOOKTE GELDERSE
alleen aan stuk

fege*? speciale prijzen

750 gram 99

700 gram 79

750 gam 89

200 gram 99

WEENSE WORSTJES

blikje a 8 stuks

LEVERPASTEI

2 x 200 gram

P.C.D. CHOCOLADEPASTA

jampof

RINSE APPELSTROOP

beker

ANANAS

fiferbfik

ROODMERK KOFFIE

Superunie 205

KOKINTJES DROP

grote zak

van 735 voor

nu voor

nu voor

van 79 voor

voor

van 98 voor

PELI MEUBELSPRAY

nu per spuitbus

Herschi

VRUCHTEN-

LIMONADE

per fles 75

elke 2e f/es

39

HERSCHI UP

liferfles

per fles 69

elke 2e fles

35

Colombo

KOFFIEMEiK

literfles

van 769 voor

149

Literflacon

BLEEKWATER

van 79 voor

59

Liferpof

AUGURKEN

van 735 voor

109

KOOP NU ALVAST UW

CHOCOLADE LETTERS
PER STUK 98 - ELKE 2e LETTER VOOR MAAR 49

Bij f 10,- bood-

schappen l pak

heerlijke

KQ0JES

voor slechts

59

VANILLE- OF

AARDBEIEN-

FOURRE

grote rol

75

Grote Smarius

ONTBIJTKOEK

van 89 voor

79

Smarius

GOUD-

SPECULAAS

van 725 voor

98

Pak a 9 plakken

TAAI-TAAI

per pak

49

Uit onze brooderie

DUITS
BROOD
PADERBORNER

EIFELBROT

OBERLANDER

van 87 voor

van 87 voor

van 777 voor

71

71

105

HEINZ

J AM POT VAN 198 VOOR 169
DIKmf m •«

SPECULAAS

2 plakken

voor slechts

75

Heerlijke

BOKKEPOOTJES

nu per pak

75

Maak zelf uw

gebak:

GROTE

TAARTBODEM

voor slecfifs

98

Heerlijk snoepje

AARDBEIEN-

FANTASIE

per bakje nu

98

Sinas- of citroen-

schijfjes, lekker

fris

SNOEPJE

nu per zak

59

Groente en Fruit
MALSE KROPPEN SLA

HARDE SPRUITEN

MOESAPPELEN

GOLDEN DELICIOUS

PANKLARE WORTELTJES

GEKOOKTE B l ET J ES

2 voor 59

kilo 98

2 kilo 89

2 kilo 98

500 gram 39

500 gram 35

Groente- en vleeftreklame geldig t/m
zaterdag

UIT ONZE DIEPVRIES:

PINGO HAANTJES

p/m. 7000 gram

IGLO VLEESCROQUETTEN

4 stuks van 99 voor

GREEN GOLD SPI NAZIE

600 gram per pak

GEDROOGDE PRUIMEN, ABRIKOZEN

OF APPELTJES per zakje

MAGGI KIPPESOEP

2 zakjes voor

MAGGI TOMATENSOEP

2 zakjes van 738 voor

KOUDE MELK INSTANT PUDDING

4 pakjes

'

298

79

89

69

98

108

99



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje en zusje

Hernia Antoinette
Wij noemen haar

RENATE
A. Smallegoor
G. H. SmaJlegoor-

Sloetjes
Anita

Vorden, 7 november 1971
De Haar 26

Voor de vele felicitaties,
bloemen en cadeaus, die wij
bij ons huwelijk mochten
ontvangen, zeggen wij een-
ieder hartelijk dank.

Eef Schonewllle
Jenny Schonewille.

Kornegoor
Gorssel, november 1971
Rietdekkerweg 13

(Inplaats van kaarten)
Voor de vele blijken van me-
deleven tijdens de ziekte en
de deelneming na het over-
Hjden van onze lieve vader
en opa

DERK BARGEMAN
weduwnaar van
H. W. Bulten

willen wij allen zeer
hartelijk danken.

Uit aller naam:
Fam. G. J. Makkink

Vorden, november 1971
„De Heege" 6

Wie wil moeder met 3 klei-
ne kinderen l of 2 halve da-
gen in de week komen hel-
pen. Mevr. de Waard, Bea-
trixlaan 14, Vorden

Ter overname wegens ver-
trek: Kompleet gestoffeerd
woonhuis; Luxaflex; een
wastafel; 2-deurs linnenkast
en een kinderledikantje.
Te bevragen F. M. J. Wel-
link, Het Kerspel 2, Vorden
telefoon 1631

Te koop: Grijze Bambino
keukenkachel, olie met tank
200 liter, standaard en lei-
ding. De Steege 14 Vorden

VOORAL uw

Wapen- en Sporthandel

sleedt tocltrcffendl

Zutphenseweg Vorden

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

Foto ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en yrys

GEBR. WILLEMS
kleermakerij, Rozen-
hoflaan l, Zutphen,
telefoon 2264

Helemaal nieuw

Pret-
pakketten
van Talens
voor uren
kleurig
plezier

gauw gaan kijken

bij:

FA HIETBRINK
V orden - Tel. 7253

**OIOiOIOtOKMO^̂

GERRIT PARDIJS
en
WILJLY BRUIL

hebben de eer, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaatsvinden op donderdag 18 november om
13.30 uur ten gemeentehuize te Warnsveld.

KerkeUjke inzegening om 14.15 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Wichmond door de %
weieerwaarde h«er ds. C. Fortgens.

Vierakker, Beckenstraat l
Hengelo G, Aaltenseweg B 61
november 1971

Toekomstig adres: Beckenstraat l, Vierakker

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal
Ooncordia te Hengelo G.

:*)momomo»om^

Op 6 november 1971 werden plotseling van ons
weggenomen onze lieve kinderen

EVEBT JAN

19 jaar

Fam. D. J. Tjoonk
Schoolweg 2
Vierakker

en

zij werden

WILMA

18 jaar

Fam. J. Bosman
Mispelkampdijk l

Vorden

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op de
Algemene Begraafplaats te Vorden.

Plotseling werden uit ons midden weggenomen
onze lieve kleindochter en kleinzoon en neef en
nicht

WILMA BOSMAN en EVEBT JAN TJOONK

Winterswijk: A. J. te Kortschot
E. Hofsté

Vorden: J. E. Wissels-Bosman
J. Wissels

Hengelo G: C. M. Lenselink-Bosman
K. Lenselink

Harderwijk: W. J. Helder-Hofsté
J. H. Helder

Winterswijk: J. A. A. te Loo-Hofsté
A. J. te Loo

Schoondijke (Zl.) W. Bosman
S. Bosman-de Kramer

aohterneefjes en
achtemichtjes

Vorden, 6 november 1971

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
plotseling overlijden van onze lieve vriendin en
vriend

WILMA BOSMAN
en

EVEBT-JAN TJOONK

Zij hebben veel voor ons betekend.

Joke Tragter
Tonny Bloemendaal

Vorden, 6 november 1971

Met grote verslagenheid betreuren wij het plot-
seling verlies van onze combo-leden

WILMA BOSMAN
en

EVEBT-JAN TJOONK

Vordens combo:
Hope and Joy '70

Vorden, 6 november 1971

Met innig leedwezen geven wij kennis van het
overlijden door een noodlottig ongeval van

WILMA BOSMAN

in de leeftijd van 18 jaar.

Moge God haar zwaar getroffen ouders Zijn troost
schenken.

Bestuur, direktie en docenten
van de Prot.-Chr. Scholen-
gemeenschap te Doetinchem

Doetinchem, 6 november 1971

Dinsdagavond 76 november 7977

De heer J. v. d. Broek, gemeente-
architekt spreekt voor het Nutsde-
partement over

In het Jeugdcentrum, aanvang acht uur

SIMCA1100

Een wagen met alle voordelen van de
ideale Simca 1100 plus nog "toegevoegde
ruimte" extra. Elegante economie in

optima forma!

Vorden - Telefoon 1256

SIMCA

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

"steeds doeltreffendl

Zutphenseweg - Vorden

f iutoshop KlITZ
Tg. Galléestraat 48 - Vorden

SPECIALE AANBIEDING
IN ACCU'S

onze prijzen liggen tot 34% beneden
de normale prijzen en toch 2 jaar
garantie

AUTORADIO'S

kompleet met speaker en ontstorings-
set

72 V ƒ 770,-
72 V met voorkeuze druk-
knoppen f 780,—

Cassetterecorders
stereo ƒ 270,—

100 GRAM LUNCH WORST GRATIS BIJ
200 GRAM BOERENMETWORST

ELK 2e FLESJE TEAKOLIE HALVE PRIJS

HAANTJE a 900 GRAM van 325 voor 298

LITERSFLES SPAR SINAS 75

ELK 2e PAK SPAR KOFFIE 40 CENT GOEDKOPER !

l POT SPAR JAM van 124 voor 118

FLES WINNER KOFFIEMELK ... van 169 voor 155

5 ROLLEN DROP MINTA van 125 voor 08

l KIST a 15 KILO JONATHANS .. . .498

12-13 november:
KILO MANDARIJNEN 139

REMMERS
supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

uitnodiging
interesseert u zich

voor T. wodewie interieur,
kijk dan vry bij ons rond en
laat u inlichten over vele
nieuwe mogelijkheden.

Laat deze laatste kans
niet voorbijgaan!
Want \vy willen u nog éénmaal laten profiteren van de enorme pr^svoor-
delen op onze meubelen.

Wij hebben nog enkele

BANKSTELLEN
HUISKAMERS
SLAAPKAMERS
FAUTEUILS
BERGMEUBELS
AANBOUWMEUBELEN
KLEINMEUBELEN
SALONTAFELS
SCHEMERLAMPEN

Vrijdag 12 en

zaterdag 13 nov. a.s.

beslist de laatste

meubelaanbiedingen!

KOMT U OOK EENS
VRIJBLIJVEND
KIJKEN

WONINGINRICHTING

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

Wat vindt u van zo'n kleine f 10.000,- aan prijzen?
Dat kun je doen, als je met 80 winkeliers aan zo'n grote Sint Nico/aasaktie werkt.1

III f500,- f 250,- f100,-

10xf 50,- | | 20x f 25,-| |400xf2.50,- IN NATURA

Doe daarom uw inkopen in de komende Sint Nico/aasaktie in het verlichte Vorden. U maakt een goede
kans op één van deze prachtige prijzen/



Toelever i ngsindustr ie
Productontwikkeling en fabricage van

electrotechnische en fijnmechanische apparatuur.

In onze vestiging in HENGELO GLD hebben wij de beschikking gekregen over een
ruimte, die ingericht Is als montage-atelier.

Er zijn nog „open" plaatsen voor NIET technisch geschoolde medewerkers (sters)

die MANNENLONEN willen verdienen.
kunnen dit atelier ook bezetten.

Uit welke branche U ook komt, durf de stap te zetten, het werk is beslist NIET
moeilijk.

Voorwaarden voor goede verdiensten zijn:

- HANDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID DE WIL OM TE WERKEN

Gaarne willen wij u de gelegenheid geven meer te weten te komen over de moge-
lijkheden, die er in ons bedrijf voor u zijn zoals: de verdiensten, de sociale voor-
waarden en de werksfeer.

Komt gerust vrijblijvend even praten of bel even onder nr. 05753-1900 of 05440-2163
om een afspraak e.v. bij u thuis.
U kunt ook 's avonds terecht bij onze personeelschef, telefonisch te bereiken onder
nr. 05440-2285.

sttiüp) NEDAP - HENGELO GLD
Ruurloseweg 22

VRIJDAG 12 NOVEMBER 19."0 uur

klaverjassen bij
Café

de Boggelaar
Vordenseweg

INLEGGELD ƒ 2,50

Je haalt ze er direkt uit, die vitale
levenslustige en kerngezonde

Gazellerijders. Boordevol energiel
De één op een lichte sportf iets
en de ander op een stevige tourfiets

van Gazelle. Het is een kwestie
van smaak en temperament,

dat Gazellerijden. Want alle Gazelle-
fietsen hebben dat uitgekiende, dat
geselecteerde, dat nét even betere!

Gazelle Safari. De topper in de Gazelle Economy-
class. Een lichte sprinter voor een ongelooflijk lage
prijs. Met remnaaf of knijpremmen met freewheel
en knijpremmen met 3-speed leverbaar. Kleu-
ren: zwart, groen, blauw, rood. Met lamp, slot,
jasbeschermer en standaard vanaf f 237,-

GAZELLE

Rijwielbedrijf

TRAGTER
Zutphenseweg 95 - Vorden . Telefoon 1256

H.H. Landbouwers

Wilt u
knollenqplukken?

Wij staan klaar met een nieuwe

Ho/a breedwerp/ge
kno//en0kkmac/i/ne

LOONBEDRIJF

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

CHR. GEM. ZANGVERENIGING

'Excelsior'
Dir. de heer P. Helmink

Uitvoering
op woensdag 77 november
n de Ned. Herv. kerk fe
f orden, aanvang 8 uur

Medewerking verlenen de zangkoren
uit Steenderen en Toldljk en een mu-
zikaal ensemble o.l.v. de heer
H. Schierboom.

Komt allen • Entree f 2,50

Vrijdag 12 en zaterdag 73

november ci.s. één van de

wéér suksesvo//e

weekenden
WONINGINRICHTING

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

Wat word iker
wijzer van
als ik een Amro
Privérekening
neem?

Op een Amro Privérekening krijgt u 21/2% rente.
Bovendien kunt u dan profiteren van alle
giromogelijkheden. Zo regelt de Amro Bank gratis
al uw betalingen: gas, abonnementen, huur enz.
Bij de Amsterdam-Rotterdam Bank kunt u natuurlijk
ook gebruik maken van al die andere Amro diensten.
U kunt een Amro Spaarboekje of Spaarrekening
openen (rente vanaf 41/2%).

Een Amro Lening opnemen.
Verzekeringen afsluiten.
Vreemd geld kopen. Enzovoort.
De Amro Bank wil graag een en ander
met u bespreken.
Wanneer komt u langs?

Giroservice?
De Amro Bank is ervoor.

Overhemdenreparatie
Vernieuwen van
boorden en
manchetten

Looman Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

uw verzekeringsman
uw vertrouwensman

A. GROOT JEBBINK
Prunushof 21, Velswijk
Zelhem. tel. 08344-4 H

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. r.m. T maar ƒ T 972 verzorgen wij uw binnen-
sch/Jderwerk m^subsidie ad ƒ 15,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen.

Voor een

sier/ijk

montuur

naar

FA KÖHLER-WISSINK
Horlogerie - Goud - Zilver - Optiek
Spalstraat 15 - Hengelo G

AdlchM-„U Pu"
mat blauwfl noppenzool. c*. 33,-
Adld«»-„Santl«flo"
met »chroefdopp«n. o.

Adldas-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroef doppen.
ca. v.a. 31.9O
Adldas-„Braiir
vanaf maat 28. met witte noppenzool
ca. v.a. 19,so

adidas
Wapen- en Sporthandel

Vorden

Charmante MODE

van nu i
Magnefieke mogelijkheden om te

kiezen.

Verrassend gevarieerd in prijzen en

modellen

M4NTELS

JAPONNEN

OVERGOOIERS

BLOUSES

ODE AAN DE MODE BIJ

Centrale verwarming
kunt u ook NU nog zelf
aanleggen

Laat ons een plannetje maken.

A. B. NIJENHUIS
Vorden - De Steege 5 - Telefoon 05752-1843



Donderdag 11 november 1971

Tweede blad Contact
32e jaargang no. 32

In een der lokalen van het Jeugdcentrum werd maan-
dagavond een ledenvergadering gehouden van de IJs-
vereniging „Vorden" onder leiding van voorzitter M.
Groen.
Na een kort openingswoord werd het woord verleend
aan de heer J. F. Geerken, sekretaris, die in zijn jaar-
verslag naar voren bracht dat er l bestuurs- en l leden-
vergadering in het afgelopen jaar werd gehouden. Alle
medewerkers aan de ijsbaan in het afgelopen seizoen
werden dank gebracht voor al hun werk in dienst van
de vereniging verricht. Gekonstateerd mocht worden
dat de ijsbaan een belangrijke funktie heeft voor de win-
torsportbeoefening van vele Vordenaren en daarbuiten.
De penningmeester, de heer A. Schipper, mooht weer
een voordelig saldo meedelen.
Inplaats van het afgetreden kaskommissielid de heer
G. Potman, werd benoemd de heer B. Wentink. Bij de
bestuursfcerkiezing werden de aftredende bestuursleden
t.w. de heren J. F. Geerken, B. Maalderink en A. J. Zee-
valkink herkozen.
Gezien de algehele kostenstijging werd op voorstel van
het bestuur besloten de kontributie enigszins te verho-
gen. De voorzitter dankte de afdeling Vorden van de
EHBO voor het beschikbaar stellen van de verbandkist
op het ijsbaanterrein. Spreker wenste dan ook dat dit
jaar hiervan weer gebruik mocht worden gemaakt.
In verband met de zeer lage waterstand werd uitvoerig
gesproken over het onder water zetten van de ijsbaan
welk werk zoveel mogelijk op l december a.s. zijn be-
slag moet krijgen. Het bestuur zal hieraan zijn beste
krachten geven.
Aangezien de rondvraag niets belangrijks opleverde,
dankte de voorzitter allen die tot het welslagen van
deze vergadering hadden meegewerkt.

DECEMBERMAAND: surprises, pakjes, véél post
mét kinderzegels een dubbele feestmaand !

Maandagmorgen had er in de buurtschap Medler een
ernstig ongeluk plaats waarbij twee personen werden
gewond. Een personenauto bestuurd door D. uit Bar-
chem reed vanuit een inrit bij de CLV Ons Belang de
rijbaan van de Ruurloseweg op. Hij heeft hierbij niet
bemerkt dat vanuit de richting Vorden een andere per-
sonenauto naderde nl. T. uit Doetinchem. Laatstgenoem-
de kon D. niet meer ontwijken en kwam frontaal in
botsing met deze wagen. Beide bestuurders werden naar
de Verenigde Ziekenhuizen te Zutphen overgebracht. De
toestand van D. liet zich nogal ernstig aanzien. Beide
personenauto's werden ernstig beschadigd.

EERSTE ZEGE VAN VORDEN IN DEZE
KOMPETITIE

Door voor de rust van het windvoordeel te profiteren
is Vorden er in geslaagd het bezoekende Ruurlo met
2—O te verslaan. De wedstrijd was voor beide ploegen
van groot belang i.v.m. de bezetting van de onderste
plaats. Ruurlo had tot dusver slechts één punt behaald
terwijl Vorden het tot twee gelijke spelen had gebracht.
Reeds direkt na de aftrap ontketende Vorden een fel
offensief waarbij met name Nijenhuis een rol van bete-
kenis speelde. Na plm. 10 minuten schoot Hendriksen op
doel. Doelman Half man kon het leer niet onder kontrole
krijgen waarna Buunk scoorde l—0. Vorden bleef door-
gaan en schiep zich goede kansen, waarmee te slordig
werd omgesprongen. Na 25 minuten spelen kreeg Vor-
den op rechts een corner toegewezen. De fraai door
Janssen in de doelmond gebrachte bal werd door Nijen-
huis ingekopt. 2—0. Na dit doelpunt liet de thuisclub
de teugels even vieren. Aanvallend moest het bij Ruurlo
veelal van Holtslag komen, die het evenwel tegen de
goed verdedigende aanvoerder Besselink alleen ook niet
kon klaren. De rust brak aan met de stand 2—0 in het
voordeel van Vorden.
Na de thee waren de eerste aanvallen opnieuw voor
Vorden. Hendriksen verzuimde in de tiende minuut een
prachtige voorzet van Nijenhuis af te ronden. Door de
deze middag sterk spelende Hengeveld behield de thuis-
club voorlopig het beste van het spel. Toen de Vordena-
ren evenwel duidelijk lieten blijken met de 2—O voor-
sprong tevreden te zijn, kon Ruurlo het spel verplaatsen.
Het laatste kwartier was dan ook duidelijk voor de be-
zoekers en waren zij een paar maal dicht bij een doel-
punt. Eerst bracht de lat redding terwijl doelman Ten
Have even later op fraaie wijze een van dichtbij afge-
vuurde kopbal uit zijn doel hield. Doelpunten vielen
er echter niet meer zodat de eerste overwinning van
Vorden in deze kompetitie een feit was.

VORDEN 2 BLEEF AAN DE LEIDING
De beide reserve-elftallen van Vorden en RKZVC uit
Zieuwent speelden op het Vorden-terrein een pittige
wedstrijd die verdiend door de thuisclub werd gewon-
nen. Eerst was het Veldkamp die scoorde terwijl v. d.
Logt de ruststand van 2—0 liet aantekenen. Na de rust
reduceerde RKZVC de achterstand tot 2—l door een
dubieuze strafschop te benutten. In deze tweede helft
werd de Vorden-speler Hendriksen wegens opmerkingen
tegen de scheidsrechter uit het veld gezonden.
Het derde elftal van Vorden dat tot dusver in de kom-
petitie uitstekend partij geeft, slaagde er in de lastige
klip Reunie 4 in Borculo te omzeilen. Met 3—l trokken
de Vordenaren aan het langste eind door doelpunten van
Bielanski, Golstein en Stegeman.
Het vierde elftal van Vorden kwam thuis niet verder
dan een l—l gelijkspel tegen Warnsveldse Boys 3. Nij-
enhuis scoorde het Vorden-doelpunt.
Het eerste en tweede team van de afdeling zaterdag

Laat KINDERZEGELS uw wensen voor 1972
benadrukken !

kwamen tegen elkaar in het veld waarbij het eerste
de overwinning behaalde.
Een samengesteld derde elftal trad aan tegen de Ratti-
junioren (A-elftal). De Kranenburgers zegevierden met
4—2.

RATTI l — SVGG l 0—1

In eigen home heeft Ratti het niet kunnen klaren tegen
de ongeslagen koploper SVGG; de bezoekers uit Meche-
len wonnen slechts met O-—1. Hoewel de puntjes naar
SVGG gingen, mag gezegd worden dat Ratti het groots-
te gedeelte van de wedstrijd heeft beheersd. Vooral in de
eerste helft kwamen de bezoekers sporadisch op de
Ratti-helft. De felle wind steunde de groen-witten in
hun poging om te scoren maar verder dan een schot
van Huitink tegen de lat en een harde bal van Polman
in de handen van de keeper kwam de thuisclub niet.
Na een half uur forceerden de bezoekers een van hun
weinige doorbraken die een vrije trap tot gevolg had.
Het schot ging rakelings over de lat. Vlag voor rust
ontstond er nog een paniekerige stiuatie voor het Ratti-
doel waarbij Schoenaker evenwel resoluut opruimde.

Nog maar nauwelijks was de tweede helft begonnen of
de gasten scoorden. Vanaf zeker 30 meter gaf Heuks-
horst een loeihard schot waarop doelman Huitink totaal
verrast geen reaktie op gaf O—1. Ratti liet het er niet
bij zitten en probeerde zich kansen te scheppen. Die
kwamen er voldoende. Maar ondanks diverse indirekte
en direkte vrije trappen lukte het niet om tegen te
scoren. Zelfs in de laatste minuut werd een doelrijpe
kans onbenut gelaten. Het bleef tenslotte O—l in het
voordeel van SVGG, een geflatteerde uitslag daar een
gelijkspel beter de verhouding had weergegeven.
Op eigen terrein heeft Ratti 3 een kleine maar ver-
diende l—O zege behaald op plaatsgenoot Vorden 5. Het
enigste en winnende doelpunt werd vlak voor het einde
gescoord door Hoebink.

rijdende speciaalzaak
HENGELO - ENSCHEDE

DEMONSTREERT DONDERDAG 11 NOV.

VORDEN: markt 16.00-18.30 (B;
RUURLO: bij rijwielhandel Mekking 19-21 uur

Sint Nfco/acrsaanbf'edfng:
HUSQVARNA zig-zag ƒ 570,— voor ƒ 5I9f —
U ontvangt tijdeüjk voor uw heel oude naaima-
chine ƒ 40,—, ƒ 60,— tot ƒ 100, bij aankoop van
een RICCAR zig-zag ƒ 298 tot ƒ 698,— voor vol-
automaat 13 uitvoeringen 5 jaar garantie.

ELNA - BERNINA - HUSQ-
VARNA - RICCAR EN ZIG-
ZAGS AL VOOR

f 209,
met een perfekte service.

Wenst u toezending van prospektus of een de-
monstratie bij u thuis ? Even een kaartje zonder
postzegel Huiskes naaimachines Hengelo of En-
schede is al voldoende. Voor een dubbeltje kunt u
ons ook bellen 05400-17575 . 05420-11112 of
05407-2028

Het eerste herenzevental van Vorden, spelend zonder
Parmentier, heeft zaterdagavond de eerste wedstrijd
voor de winterkompetitie tegen WZC l uit Wijhe met
3—l verloren. De ontmoeting werd in het overdekte
zwembad te Zwolle gespeeld.
Direkt na de afworp ontketende WZC een fel offensief.
Na amper een minuut spelen werden van beide teams
een speler uit het water gezonden. In deze periode nam
WZC een l—O voorsprong toen de Vorden-defensie ver-
zuimde tijdig weg te werken. Even later had Vorden
pech toen Eggink de paal trof. Halverwege de eerste
helft werd opnieuw een speler van WZC uit het water
gezonden. Ondanks een nummerieke meerderheid slaag-
de Wijhe er toch in de stand op 2—O te brengen. Na dit
doelpunt drong Vorden fel aan, hetgeen al snel resul-
teerde in een doelpunt van Sikkens 2—1. Even later
kreeg Eggink op links de bal keurig vrij. De WZC-
doelman wist het harde schot evenwel met een snelle
reaktie tot corner te verwerken. Ook een prachtig schot
van Gotink werd door de Wijhe-doelman gestopt.

In de tweede helft hadden de Vordenaren het beste van
het spel. De aanvallen werden evenwel te gehaast op-
gezet zodat de nauwkeurigheid verloren ging. Toch had-
den de Vordenaren een doelpunt verdiend. Tot tweemaal
toe schoten achtereenvolgens Eggink en Oudsen tegen
de lat, terwijl een vrije worp van Elbrink eveneens niet
het gewenste resultaat opleverde. De Vordenaren bleven
aandringen waardoor de defensie bij tijd en wijle ver-
waarloosd werd. Dit kwam Vorden duur te staan want
halverwege de eerste helft werd de linksvoor volkomen
vrijgelaten zodat een doelpunt niet uit kon blijven 3—1.
In de resterende minuten verdedigde WZC bekwaam en
gafi het deze voorsprong niet meer uit handen.

Biljarten
UITSLAGEN KOT

In klasse Cl van het biljartdistrikt Zutphen en Omstre-
ken deed het Vordense KOT l uitstekend werk door de
uitwedstrijd tegen DLS l met 3—4 te winnen. Welis-
waar moest de Vordenaar Klein Hekkelder 297 (198)
zich na 25 beurten tegen Bosman 207 (207) gewonnen
geven. Pardijs won na een spannende strijd in 36 beur-
ten van Lauckhart 128 (119) Pardijs 233 (233). De
laatste partij tussen Wijnbergen 128 (128) en Ten Have
114 (96) werd na 40 beurten in het voordeel van W.ijn-
bergen beslist.
In klasse C2 boekte Carambole l thuis een fraaie 7—O
zege op KOT 2 door welk resultaat Carambole nu lijst-
aanvoerder is. KOT 3 won van Pelikaan l met 5—2.
In klasse C3 boekte KOT 5 een kleine zege op Pelikaan
2 5—4 terwijl De Pauw 3 met dezelfde cijfers KOT 4
versloeg.
In klasse C4 won KOT 5 van Notenkrakers 3 met 6—3.

Het is nóg beter kinderzegeU te plakken dan te
ontvangen !

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS

Zaterdag 13 november wordt in Venray gestreden om
het kampioenschap van Nederland oriënteringsritten
(auto's). Evenals bij de motoren zijn leden van de Vor-
dense auto- en motorclub De Graafschaprijders ook hier
weer van de partij. Het clubteam van De Graafschaprij-
ders bestaande uit W. H. Rouwenhorst; C. H. Kerkziek;
G. J. van Ark; J. Luyten en J. J. Weyers zijn in deze
kategorie nl. kampioen van Gelderland geworden en
daardoor gerechtigd om mee te dingen naar het kam-
pioenschap van Nederland.
Individueel mag de heer W. H. Rouwenhorst als kam-
pioen van Gelderland eveneens om het kampioenschap
van Nederland van start gaan.

Dammen
ONDERLINGE DAKOMPETITIE DCV

Door vrijdagavond van Wassink te winnen is het Smeenk
gelukt om uit de onderlinge damkompetitie van DCV
als kampioen tevoorschijn te komen met Wassink op de
tweede plaats.
De overige resultaten waren: Oukes—Wassink O—2;
Grotenhuis—Wansink O—2; ^^link—Van Dijk 2—0;
Hulshof—Breuker O—2; Lamers—Sloetjes O—2; Offe-
reins—Dimmendaal O—2; Ter Beest—Hoenink 2—0;
Heuvink—Smeenk O—2.

Bij de jeugd werden de volgende wedstrijden gespeeld:
Teerink—Korenblik 2—0; B^fcpman—Bosboom 2—0;
Lamers—Bosboom 2-—0; Buun^-Bosch O—2; Bolink—
Lammers 2—0; Verkerk—Wassink 2—0; Arfman—Wol-
sing O—2; Teerink—Eskes 2—0; Klein Brinke—Meys
O—2; Buunk—Korenblik 2—0; Arfman—Lammers O—2;
Bosboom—Steenbreker O—2; Eskes—Bosoh O—2; Wol-
sing—Teerink O—2; Bosboom—Bolink O—2; Verkerk—
Masselink O—2; Bargeman—Klein Brinke O—2; Buunk
—Teerink O—2.

Uw kerstpost voor het buitenland
mét de zegels uit kinder (NEDER)land !

Jeugdsoos open iedere vrijdag-, zaterdag-
en zondagavond vanaf 19.30 uur.

ledere vrijdag weekmarkt

ledere dinsdagavond bridgen bij hotel
Bakker te Vorden

Elke zaterdagmorgen trimmen bij pick-
nick-plaats Wildenborchseweg

Kindercantorij (leeftijd 8-12 jaar) zater-
dagmorgen 11.15-12 uur katechisatielc-
kaal Kerkstraat 15

8, 9, 10, 11, 12 en 13 november:
Kollekte Jeugdsociëteit

11 nov. Bejaardenkring 13.45 uur jeugdcentrum
11 nov. Gemeente-avond Herv. kerk in het Jeugd-

centrum, Insulindelaan
13 nov. Prinsenbal carnavalsvereniging De Deur-

dreajers in zaal Schoenaker
16 nov. Nutsavond in het Jeugdcentrum
17 nov. Verg. Herv. vrouwengroep
17 nov. Uitvoering Chr. Gem. Zangver. Excelsior
m.m.v Toldijk en Steenderen -f muziekensemble
20 nov. Jong Gelre bromfietscross, trekkerbehen-

digheidswedstrijd en dropping
20 nov. Bal voor gehuwden en verloofden

in 't Wapen van 't Medler
20-21 Tentoonstelling vogelver. Ons
nov. Genoegen in het jeugdgebouw
23 nov. NCVB
24 nov. KPO demonstratieavond
25 nov. Bejaardenkring 13.45 uur jeugcentrum
29 nov. NVEV St. Nicolaasavond zaal Langeler
9 dec. Jong Gelre propagandafeestavond in

hotel Bakker
10 dec. Balgooien, schieten Café Eijkelkamp

T.T.V. Medler
11 dec. Jong Gelre propagandafeestavond in

hotel Bakker
18 dec. Bal voor gehuwden en verloofden

in 't Wapen van 't Medler
20 dec. NVEV Kerstavond in zaal Concordia
21 dec. NCVB Kerstfeest
21 dec. Kerststukjes maken in het Jeugdcentrum

's middags en 's avonds
22 dec. Kerstfeest Jong Gelre in ,,'t Wapen van

Vorden"
8 jan. Nieuwjaarsbal Jong Gelre in „'t Wapen

van Vorden"
18 jan. Nutsavond in hotel Bakker
22 jan. Feestavond v.v. Vorden in café-rest.

„'t Wapen van Vorden"
22 jan. Prinsenbal carnavalsver. De Deurdrea-

jers in zaal Schoenaker
29 jan. Feestavond volleybalvereniging DASH
11 febr. Jeugdavond in de f eestsalon Schoenaker
12 febr. Carnaval voor gehuwden in de feestsalon
13 febr. Kindercarnaval ('s middags) in de feest-

salon
13 febr. Optreden TV-artiesten ('s avonds) in de

feestsalon
14 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Groot carnaval in de feestsalon
15 febr. Nutsavond in het Jeugdcentrum

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

Prachtige
meubelen
in klassiek
en modern

de grootste sortering met werkelijk
'betaalbare'prijzen vindt u bij:

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIYIINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752-1514



DEEL 7 — 12 november 1971
ONS NIEUWE STRIPVERHAAL

HET BISON DUEL
. JJfLDRff VÏHDT HIJ fff EW TtmïffPlOOl...

£#/ [tnachtkm! Vdn hïeruH
kwik nïet misga*->*. ,^*<?r\

Dit i/Ie es moet o/? ?w l<3atiï mormaan
bestemming zijn'-nndery üde

bedorvenf

ttoll'laton*
flUFFfflO dill PffKKHfr. M$ 6H6ÏN6 Zflf WN
HBT HfW. t PR J OP DE MÏDDffG Üfl&N& KLRRR.
1/ffr Nier JE oeseuiKw WK MRO
Ve ee sre s rum H WROfH M&&NOMÏH.

flffu oe BOOM of R fcud
WOW OVER

Raadsvergadering
der gemeente Vorden
GEMEENTE VORDEN KOOPT NUTSGEBOUW

Er is de laatste tijd veel gesproken en geschreven over
het Nutsgebouw waarvan, zoals bekend, de exploitatie
met ingang van l oktober jl. is stopgezet. Omdat daar-
door geen toneeluitvoeringen etc. meer mogelijk waren
is er in Vorden een komité opgericht tot behoud toneel-
akkomodatie.

Dit komité heeft onlangs een uitvoerige open brief aan
de raad en pers gezonden waarin gepleit werd voor be-
houd toneelakkomodatie en in welke brief bepaalde
suggesties werden gedaan. Vorige week verscheen in
de pers de mededeling dat B & W van Vorden de raad
het volgende voorstel zou doen:

a. Aankopen van het Nutsgebouw en bijbehorende
grond voor ƒ 60.000,— teneinde daarin na verbouw
een openbare bibliotheek en leeszaal te huisvesten.

b. ƒ 5.000,— uit te trekken voor het laten opmaken van
een verbouwplan zodra bekend is wanneer het aan-
gevraagde rijkssubsidie zal afkomen.
Tot aan het tijdstip dat één en ander klaar is willen
B & W het Nutsgebouw om niet in beheer aan het
bestuur van het Jeugdcentrum overdragen, dit omdat
de toneeluitvoeringen etc. in Vorden door kunnen
blijven gaan. Verder gaan de gedachten van B & W
uit naar een overleg met het bestuur van het Jeugd-
centrum om de grote zaal van het Jeugdcentrum uit
te breiden met een toneelakkomodatie.

Over dit voorstel van B & W heeft de voorzitter van
het Nut, de heer A. Harmsma, een open brief aan de
raad gezonden en waarover men uitvoerig in de krant
heeft kunnen lezen. De heer Harmsma stelt daarin o.a.
voor wel het Nutsgebouw aan te kopen, zodat het ge-
bouw ten algemeen nut kan blijven worden aangewend
en om daarna met alle betrokkenen en belanghebbenden
een hearing te houden over de vraag: Wat gaan wij als
gemeente met dat gebouw doen en welke konsekwenties

moeten we daarbij aanvaarden, bv. de vorming van een
Stichting Vordens Dorpscentrum, bestaande uit het
Nutsgebouw plus het Jeugdcentrum, waarin onderge-
bracht de openbare bibliotheek, een toneelzaal en een
goede muziekrepetitiezaal, onder een bestuur waarin ook
de gemeente haar vertegenwoordigers heeft zitten naast
die van het Jeugdcentrum, het Nutsdepartement en an-
dere verenigingen of groeperingen.

Alvorens het voorstel van B & W dinsdagavond ter dis-
kussie werd gesteld, gaf burgemeester A. E. van Arkel
namens het kollege antwoord op de binnengekomen open
brieven van het aktiekomité behoud toneelakkomodatie
en dé open brief van de voorzitter van het Nut. Tevens
lichtten B & W hun voorstel uitvoerig toe. We hebben
gemeend het antwoord van B & W in zijn totaliteit te
moeten publiceren om ook het kollege gelegenheid te
geven haar standpunt uiteen te zetten.

Tijdens de algemene beschouwingen bij de behandeling
van de gemeentebegroting voor 1971 is er uit de raad
duidelijk naar voren gekomen, dat er ook op het gebied
van sport, rekreatie en kuituur investeringen moeten
worden gedaan, daar wij op dit terrein dreigen achter te
gaan lopen. Ons kollege zowel in zijn vroegere als in
zijn huidige samenstelling heeft het mede hierom nodig
geoordeeld aan deze zo belangrijke onderwerpen meer
aandacht te besteden.

Niet miag echter uit het oog worden verloren, dat er in
het verleden op het terrein van de sport enkele voor-
zieningen tot stand zijn gekomen, die de toets der kri-
tiek zeker kunnen doorstaan. Wij denken hierbij aan de
gymnastiekzaal, het zwembad, en de sportvelden. Een
woord van dank aan de vorige raad en het toen zittend
kollege van B & W achten wij hier op zijn plaats.

Door oorzaken van verschillende aard, waarbij wij den-
ken aan het gestaag toenemen van het inwonertal van
onze gemeente (de 7000-grens is begin dit jaar over-

schreden) het door het voorontwerp-wet op de biblio-
theken zeer aktueel worden en de wens uit de raad om
ook het kulturele niet te vergeten, kwamen de pogin-
gen tot het stichten van een openbare bibliotheek en
leeszaal op gang. In dit verband wijzen wij ook op het
lofwaardig initiatief van het Nutsbestuur in 1964 om
tot de oprichting van een dergelijke instelling te komen.
Onderzoekingen hebben aangetoond, dat er een goede
kans bestaat binnen afzienbare tijd tot realisering van
een bibliotheek en leeszaJal te komen. De toestand van
de gemeentefinanciën laat dit toe.

Uit de reakties uit de raad bij het verstrekken van sub-
sidies in het verleden t.b.v. het Nutsgebouw, is duidelijk
gebleken dat de raad op deze manier niet wilde door-
gaan met het verlenen van subsidies in exploitatiete-
korten. In de raadsvergadering van 15 december 1970
stelde de raad een subsidiebedrag van ƒ 2.500,— voor
het Nutsgebouw beschikbaar onder de uitdrukkelijke
voorwaarde, dat dit de laatste keer was, dat de subsidie
wordt verleend onder de huidige omstandigheden. Als
vereiste kwam daarbij ook naar voren, dat er één be-
stuur op brede basis voor het Nutsgeobuw en het Jeugd-
centrum gevormd moest worden.

Waarschijnlijk mede door deze uitspraak van de raad
hebben de beide organisaties in de afgelopen zomer on-
derhandelingen gevoerd om tot eenheid te geraken.
Jammer genoeg zijn deze pogingen op niets uitgelopen
met als uiteindelijk resultaat, dat het Nutsbestuur tot
opheffing van het gebouw per l oktober jl. heeft beslo-
ten.

Het dagelijks bestuur van de gemeente wil geen oordeel
vellen over de onderhandelingen noch over het resultaat
daarvan. Doch wel het algemeen belang dienend heeft
ons kollege verbinding gelegd tussen het beschikbaar
komen van een gebouw en de redelijke kansen voor de
stichting van een bibliotheek en leeszaal, zich bovendien
realiserend, dat door de opheffing van het Nutsgebouw
de gemeente niet meer aangesproken kan worden voor
tekorten van twee gebouwen.

Indien door deze bestenimingsverandering van het Nuts-
gebouw „grote zaalruimte" verloren gaat, is het toch
goed begrijpelijk, dat aandacht wordt geschonken aan
de brief van het aktiekomité tot behoud van toneelakko-
modatie. Ook hier heeft ons kollege als voorbereidend
en uitvoerend orgaan van raadszaken geen kans tot
vooroverleg gekregen.
Nochtans willen wij naar aanleiding van die brief op-
merken, dat het ons als zeer redelijk voorkomt, dat dit
komité blijk geeft begrip te hebben voor de moeilijke

Een schryfgrage kraal in De Meern
tobde nogal met frankeren
haar zuster vloog aan en kraste:
voortaan mét kinderzegels korresponderen

situaties van beide organisaties door niet te pleiten voor
een bepaald afdwingend behoud, doch voor de mogelijk-
heden in het algemeen en aldus ook blijk gevend, dat
zelf de gemeente Vorden toch wel gebonden is aan een
bepaald budget.
Door in ons prae-advies u voor te stellen te besluiten:

a. de exploitatie van het Nutsgebouw gaande te hou-
den tot de nieuwe toneelakkomodatie aanwezig is en

b. het Jeugdcentrum de helpende hand toe te steken
een op het gebruik afgestemde toneelvoorziening te
realiseren hebben wij gemeend aan de wensen van

dit aktiekomité zoveel als in deze situatie mogelijk is
tegemoet te komen.

Van deskundige zijde is ons meegedeeld, dat een kom-
binatie bibliotheek-leeszaal annex toneelzaal niet moge-
lijk is en in strijd zou zdjn met de rijkssubsidievoorwaar-
den, waardoor hun derde vraag niet gehonoreerd kan
worden.

Doordat thans wederom - als kennelijk tijdsverschijnsel
. een open brief van de voorzitter van het Nut, de heer
Harmsma, het licht heeft mogen aanschouwen, merken
wij het volgende op:

a. Voorziening oefenruimte muziek
Hierover heeft ons kollege zich uitvoerig beraden bij
de samenstelling van het voorstel dat voor u ligt.
Besloten is dit punt nader te overleggen met het be-
stuur van het Jeugdcentrum, de provinciale biblio-
theekcentrale, de architekten van beide gebouwen en
de deskundigen van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten.
Een beraad dat door ons kollege als een essentieel
punt wordt beschouwd bij de realisering van diverse
plannen, doch vooral bij de plannen vervat in dit
prae-advies t.a.v. de toneelakkomodatie.

b. Eerdere beslissingen t.a.v. de subsidiëring
Vóórdat het besluit tot opheffing van het Nutsge-
bouw was genomen, stonden we voor de subsidiëring
van twee openbare gebouwen, die samen een te ge-
ringe voedingsbodem van bestaan hadden. Het aan-
halen van vroegere uitspraken van het gemeentebe-
stuur door de voorzitter van het Nut geven er blijk
van dat de situatie door hem niet onderkend wordt.
Deze uitspraken waren „juist" in de voorbije situatie
doch zijn „thans" achterhaald door de opheffing van
het Nutsgebouw.

c. Nog enkele slotopmerkingen over de open brief in
het algemeen
Ons kollege heeft geen behoefte in te gaan op de
overige stellingen in de open brief, daar deze noch
van essentieel belang zijn noch nieuwe gezichtspun-
ten naar voren brengen en zelfs hier en daar on-
juist zijn. Zo stelt de voorzitter van het Nut in zijn
open brief aan het begin het volgende:
„1. Op 31 oktober 1970 stuurden wij een brief aan de
gemeenteraad welke brief kennelijk nooit bij u is
gearriveerd."

Deze brief is door de gemeenteraad behandeld in de
raadsvergadering van 15 december 1970. Deze brief
heeft bij de raadsstukken ter inzage gelegen en is
zelfs geheel letterlijk opgenomen in ons prae-advies
van l december 1970. Het staat een ieder vrij zich in
een open brief tot de overheid te wenden, doch die
overheid verwacht dan wel van de opsteller dat
door hem de nodige zorgvuldigheid in acht wordt
genomen.

Aldus het kollege van B & W.

DISKUSSIE

Hierna kwam er in de raad een langdurige diskussie
op gang waarbij mr R. A. v. d. Wall Bake (VVD) na
een uitvoerig' betoog zei het eens te zijn met hot voor-
stel van B & W betreffende aankoop Nutsgebouw; ak-
koord te gaan het gebouw te bestemmen voor leeszaal
annex bibliotheek. Hij maakte hierbij de restriktte wel
de ruimte open te laten dat wanneer de leeszaal-biblio-
theek er om financiële redenen niet mocht komen, aan
het Nutsgebouw een andere bestemming te geven. De
heer v. d. Wall Bake achtte het in dit stadium te vroeg
om zich uit te spreken voor uitbreiding van de grote
zaal van het Jeugdcentrum met toneelakkomodatie. Hij
zei de financiële konsekwenties niet te kunnen overzien
en sloot zich verder aan bij de zinsnede uit de brief van
de heer Harmsma inzake de toneelakkomodatie nl. „het
in breder verband overleggen".

De heer Bosch (PvdA) was voor het aankopen van het
Nutsgebouw; voor het uittrekken van de ƒ 5.000,— voor
het laten opmaken van een verbouwplan maar wilde ver-
der niet gaan. Wel was hij voorstander, evenals de heer
v. d. Wall Bake, het onderzoek af te wachten dat de
Vereniging Nederlandse Gemeenten momenteel in Vor-
den instelt inzake behoefte sportakkomodatie etc.

De heer Lichtenberg (KVP) was van mening dat B & W
de enige juiste koers had gevaren. Ook de heer Men-
nink (CHU) toonden zich blij met het voorstel van B &
W. Uiteindelijk werd het voorstel van B & W zonder
hoofdelijke stemming aangenomen.

Duidelijk in de diskussie werd wel dat met betrekking
tot de toneelakkomodatie in Vorden in de toekomst nog
wel het één en ander zal worden gezegd en geschreven.
Enfin eerst het rapport van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten eens afwachten.

Ongeval
Dinsdagmiddag is de 62-jarige heer E. Pardijs (Lange
End) in de gevaarlijke S-bocht bij Huize Wientjesvoort
aan de Ruurloseweg op tragische wijze om het leven
gekomen. De heer Pardijs die vanuit de richting Kra-
nenburg per fiets naar huis ging en zijn paard aan de
leidsels meevoerde, kwam doordat het paard schrok
van een achteropkomende vrachtauto met aanhanger,
te vallen en kwam tegen de zijkant van de vrachtwagen
bestuurd door B. uit Hasselt. Door de opgelopen verwon-
dingen overleed hij ter plaatse.



(Nagekomen familieberichten)

Door een noodlottig ongeval werd plotseling uit
ons midden weggenomen mijn lieve man, onze
geliefde zorgzame vader en opa

EVERT PARDIJS

op de leeftijd van 62 jaar.

Vorden: M. A. Pardijs-Pardijs

D. J. Pardijs
T. Pardijs-Nijhof

H. J. Pardijs
A. J. Pardijs-Wuestenenk

Dieren: T. W. Zeevalkink-Pardljs
A. Zeevalkink

en kleinkinderen

Vorden, 9 november 1971
„'t Lange End" Wildenborchseweg 7

De rouwdienst zal worden gehouden in de Ned.
Hervormde kerk te Vorden op zaterdag 13 nov.
aanvang 11.45 uur.

Hierna zal de teraardebestelling plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Vorden om 13.00 u.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
het Jeugdcentrum, Insulindelaan te Vorden.

Heden werd door een noodlottig ongeval uit ons
midden weggenomen onze geliefde zwager en oom

EVERT PARDIJS
echtgenoot van M. A. Pardijs

in de ouderdom van 62 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden: G. Bouwmeester-Pardijs
H. Bouwmeester

D. Pardijs
J. G. Pardijs-Wuestenenk

H. J. Pardijs
A. H. Pardijs-Wuestenenk

neven en nichten

Vorden, 9 november 1971

Heden werd na een droevig ongeval plotseling
uit onze familiekring weggenomen onze lieve
broer, zwager en oom

EVERT PARDIJS
echtgenoot van M. A. Pardijs

op de leeftijd van 62 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Hengelo G: M. Langeler-Pardijs
H. Langeler

Kutten N.O.P.: Wed. M. Groot Roessink-Pardijs
Almen: D. Pardijs

G. Pardijs-Norde
Wijnbergen: G. Hagelstein-Pardijs

H. W. Hagelstein
Warnsveld: A. H. Eggink-Riefel

H. J. Eggtnk

Vorden: T. J. Momberg-Pardijs
G. W. Momberg

Almen: W. L. Pardijs
S. Pardijs-Aalderink
neven en nichten

Vorden, 9 november 1971

Zeiljack's, Anoraks, Poncho's
Fietscapes, Regenpakken
en -broeken

in de modekleuren, water- en wind-

dicht, ijzersterk, gelaste naden

Wapen- en Sporthandel

Martens
swdo d

Zutphenseweg . Vorden

2 kg Jonathans 89

]/2 kg geschrapte worteltjes
met peterselie

1/2 kg vers gesneden boeren-
koof, panklaar

39

69

WEEKENDAANBIEDING

extra voordelig:

Mooie cycfaam ......... 798

TT w vakman-bloemist:

Bloemen - Planten - Groente - Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1334

We ontvingen zojuist:

Hardstikke leuke
meisjeslaarzen
De moeite waard om direkf te komen kijken

WULLINK
VOORAAN IN
SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4

Vorden

Reklame!
Donderdag, vrijdag en zaterdag:

Haas-, rib- en schouder-
karbonade

Rauwe lever

Doorregen
runder/appen

Gehakt

Verse worst

500 gr. 310

500 gr. 150

500 gr. 345

500 gr. 225

500 gr. 260

Boferhamworsf 200 gr. 80

Grove sni/worst 200 gr. 140

Rund- kalfs- en varkensslagerij

M. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat 32 Telefoon 1470

IJSBAAN VORDEN
Het bestuur van de IJsvereniging
„Vorden" deelt mede, dat de leden-
kaarten binnenkort worden aange-
boden. 4fc
Nieuwe leden kunren zich opgeven
bij H. G. Harmsen „Doe-het-zelf cen-
trum" Schoolstraat.
Na 4 december 1971 worden de prij-
zen van de ledenjffljarten met 50%
verhoogd.

De tarieven voor het seizoen 1971—1972 bedragen
als volgt:

1. Ie gezinslid ƒ 6,—.
2. Verdere gezinsleden tot 18 jaar ƒ 2,— p. pers.
3. Echtgenotes van gezinsleden die gebruik ma-

ken van de baan eveneens ƒ 2,—.
4. Alle andere personen van 18 jaar en ouder

ƒ 6,— per persoon.
5. Gezinskaart (man, vrouw en 3 of meer kin-

deren beneden 18 jaar) ƒ 12,50.
6. Dagkaarten voor niet-leden van 18 jaar en

ouder ƒ 1,50 per persoon.
7. Dagkaarten voor niet-leden tot 18 jaar ƒ 0,75
8. Donateurs minimum ƒ 2,50 (geeft recht op

toegang tot de ijsbaan, dus geen gebruik.

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

N.B. Er worden gegadigden gezocht voor het be-
heren van de kantine op de ijsbaan. U kunt zich
opgeven bij één der bovenstaande bestuursleden.

nieuw

STRIJKVRIJE
LAKENS EN SLOPEN

altijd c^ad op bed...
een hde week lans

KOM SNEL KIJKEN EN OVERTUIGT U BIJ:

H. LUTH
Nieuwstad - Vorden

Zoek uw voordeel
VERSE HAANTJES
EN KIPPEN
VERSE EIEREN
10 voor ƒ 1,30

Poeliersbedrljf

Rossel
Hengeloseweg 69
PETROLEM BESTELLEJM

1736 bellen!
KEUNE - Vorden

alttjd goedkoper
Tel. 05752-1736 - Vorden

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317
Gevraagd: Koperen of tin-
nen ketels en kannen, 100
tot 350 gulden per stuk;
enige klokken 1000 tot plm.
1750 gulden per stuk;
kabinetten, kasten, kisten,
tafels, oude geweren, kra-
lensnoeren, tegels.
Verder voorwerpen van ko-
per, tin, goud of zilver.
Bericht aan: De Panne,
Borkeld 46a, Holten

Zie onze
speciale aanbieding!

250 gr. specufaas 89
500 gr. echte specu/aasbrokken 798
250 gr. crmande'specu/aas 95
Kofff'especu/aas per pak 90
Dubbele banketstaat 89
Gevu/de specufaas 98 of 115
200 gr. borstplaat roomfondanf HO
200 gr. choco/ademanagen'e T 20
200 gr. Ede/weis-managerie 170
250 gr. drop, alle soorten 775
200 gr. rumbonen 98
200 gr. rumkogels 98
200 gr. ijscups 98
200 gr. ananaspunfjes 98
200 gr. wa/noofbonbons 745
300 gr. vrucnfenkoekjes 700
250 gr. Enge/se wi/ngums 775

Zie verder onze grofe sortering koekjes, cakes, kren-
febrood, gebak enz. enz.

En afs kfap op de vuurpijl zeer grofe
sortering

choc.letters
Baron/e, 700 gram van 90 cenf

nu voor 70 et
ledere vrijdag op de markt te Vorden

T. W. Brethouwer
AALTEN

Afscheid

prins Hans

de Eerste

De carnavalsvereniging De Deurdreajers te Vorden-
Kranenburg zal ter gelegenheid van de sluiting van het
carnavalsjaar 1971 op zaterdag 13 november a.s. het
traditionele grote Prinsenbal houden.

Om elf minuten over acht zal Prins Hans de Eerste
met zijn gevolg voor de laatste maal zijn intrede houden.
Om 11 minuten over 11 zal hij de Raad van Elf en Dans-
marietjes eervol uit hun ambt ontslaan waarna hij zelf
de scepter neerlegt.

UNIEKE ORANJEKALENDER 1972

Zi lveren- jub i leum-ka lender van Pro Juventu te

Zo maakte Prins Hans de Eerste
zijn intrede tijdens de opening
van het carnavalsseizoen 1971

Dat een en ander met veel ceremonie en met de gebrui-
kelijke toespraken gepaard zal gaan kan men aan De
Deurdreajers wel overlaten. Onder muzikale leiding van
de Prinsenkapel zal deze avond een waardige afsluiting
van het carnavalsseizoen 1971 worden.

De Deurdreajers maken op zaterdag 22 januari 1972 hun
nieuwe Prins bekend op het Prinsenbal in zaal Schoen-
aker waarmee dan het nieuwe carnavalsseizoen begint.

Ten bate van
tal van kinderen,
die extra zorg
nodig hebben.
Een kwestie van
hart tegen hard.

Naam

Adres

'F

Een kostelijk
bezit. Zowel in
het particuliere
als in het
zakelijke vlak een
treffende attentie.

Woonplaats

wenst toezending van
i i (aantal) Oranjekalenders 1972 met

n
Nederlands calendarium

•n/of
(aantal) Oranjekalenders 1972 met

vlertalig calendarium:
Engels, Frans, Duits en Spaans

Belde soorten a f 4,75 (bezorgingskosten tot en met
31 oktober f 0,75 extra, daarna f l,—)
Het bedrag Is overgemaakt op

POSTGIRO 517400
KALENDERACTIE PRO JUVENTUTE

STBUS 71 01-AMSTERDAM-TEL. (020) 790949
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Shell petroleum
DE BESTE BRANDSTOF VOOR UW OLIEHAARD

EXTRA LAGE PRIJS

GOEDE SERVICE EN SNELLE LEVERING

OLIETANKS 1200 LITER ƒ 125,— exkl. BTW

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1261

grotenhuys
warmtetechniek

centrale verwarming
gas- en oliestook-
installaties
warmwatervoorziening
en sanitair

Landelijk erkend gas- en waterfitter
Wichmondseweg D 126a - Telefoon 05753-1885 - Hengelo Gld.

ZONDAG 14 NOVEMBER

THE
WOODPECKERS

CORDJA
HENGELO (GLD. L

• ^^^

3 BARS VOL GE IELUGHEID

U doet ons een groot plezier
door uw advertentie

s.v.p. zo vroeg mogelijk te bezorgen!

Te koop gevraagd:
SLACHTKIPPEN EN
SLA CHTKONIJNEN
door

J. Bruggeman, pluimvee-
slachterij Lochem
H. Postelweg 12, telefoon
05730-1560

Muziekles aan huls
OP ELEKTRONISCH
ORGEL, ACCORDEON,
GITAAR

is uw adres:

J. H. Bokkinga
Groen van Prinstererstr. 34
Zutphen, tel. 05750-7006

Tevens orgels te
huur

Te koop: l goed lopend
Volkswagenbusje met ruiten
tevens: prima leren jas z.g.
a.n., grote maat.
Te bevr. H. Uenk, Nieuw-
stad 65, Vorden, telefoon
05752-1515

Vrijdag en zaterdag:

l bos mooie
kaschrysan-
ten f 2,25

B/oefnisferij

V/efimezichf
Nieuwstad 57
Tel. 05752-1987

Te koop: Jaarsma kolen-
haard, Ldndeseweg l Vorden

Verloren 2 nov. 's morgens
voor 12 uur kinderhelmpje
in de Van Heeckerenstraat
naar Dorpsstraat. Bomer,
Den Bramel 51, Vorden

Als u zekerheid
wilt, kom dan
werken bij
Coveco in Borculo
Coveco is een vleesverwerkende industrie met een zes-
tal fabrieken.

In Borculo staat één van de fabrieken van Coveco.
De vraag naar onze produkten neemt toe Daarom heb-
ben wij medewerkers nodig.

Coveco biedt ZEKERHEID:

de zekerheid om een goed loon te verdienen
de zekerheid van vast werk
de zekerheid van beste sociale voorzieningen
en
de zekerheid van een zekere toekomst.

Bovendien:

— gratis werkkleding en ook nog gewassen
— elke week voordelig vleespakket
— reiskostenvergoeding.

Als u dit alles wilt, kom dan bij ons werken.
In een vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag meer
over het werk en de voorwaarden

U kunt uw interesse kenbaar maken op de volgende
manieren:

— een telefoontje voor het maken van een afspraak
(05457-1241)

— overdag naar ons toe komen. De portier wijst u de
weg

— dinsdagavond van 19.00-20.30 uur aan ons bedrijf.

Ons adres is: Parallelweg 21, Borculo.

Coveco werkt wereldwijd

EET HU FRUIT

COX ORANGE

GOLDEN DELICIOUS
LOMSARTS CALVIL

GOUDREINEJ
hand- en stoofperen

Zaterdag 5 kg Go/den De-

IIcious ?n plastic zak ƒ 2f —

ledere zaterdag van 8-12 uur verkoop in de
schuur van 't Medler.

Fruitteeltbedrijf Medler
H. HUITINK

welkom
Voor de
wintermaanden
AN7I-ROEST in spuitbussen

voor toepassing tegen roest bij auto's
landbouwwerktuigen, fietsen enz.

ANT1-VORST in spuitbussen

autoruiten, voorkomt be-

antf-condensdoeken
antï-condens

ANTI-VRIES
in bussen van l en 5 liter

VAM S/CftTU/NCOMPOST
helpt uw tuin de winter door !

volledige bemesting
bescherming tegen vorst

TÜRFSTROO/Sf L EN TUINTURF
in zakken van plm. 80 liter inhoud

V.L.C.

De Graafschap
Hengelo Gld., Linde, Ruurlo, Vorden

Af d. landbouwwinkel

n plaatje

dat moet t
meer doen

Een fijne plaat is altijd een attente surprise.
Een persoonlijk gebaar. Kortom, een kado
dat je best zélf zou willen krijgen.

vanaf ƒ 4,95

Gf MS VORDEN
ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

snelle mode

voor mannen van nu

Dit is een zeer vlotte car-coat met half ingezette
50-50 raglan-mouw in uni-tweed, en vele kleuren.
Voor mannen die snel leven.

139.-

RAAOHUISSTR.. VORDEN

CARNAVALS-
VERENIGING

DE DEUR-
DREAJERS
VORDEN-
KRANENBURG

Zaterdag 13 november

groot prinsenbal
in zaal Schoenaker te Kranenburg
m.m.v.

Prins Hans de Eerste
en de Prinsenkape/

Aanvang 20.00 uur

EEN KADO

DAT DAMES VAAK

HEEL GOED ZAL PASSEN
treft u beslist in onze uitgebreide
afdeling modieuze

tassen
U tast niet mis voor iets

waar elke „zij" met smaak

blij mee zal zijn

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden


