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Et jonge volk
Et jonge volk hef bi'j tuien gien beste beurt e eniaakt,
al hoe j t natuurlek niet iedereene zik d'r wat vtin an te
trekken uk dat zegge. Et begon 'saovends al op de
televisie - daor waz~.cn een stel jongeluu tegen de
minister an 't sprekken. Zie wollen van die anparte
jeugdloonen af. Daor kon ik nog begrip veur hem-
men - at 'r twee etzelfde werk doet waorumme mot
dan d'n eenen meer verdienen as een ander. Een boer
krig meer veur een jonge koe as veur een olden, maor
hoe old of de boer is. daor wodt toch ok niet nao
evraogd. Maor die praot van die jonges - dat lek
mien nou niks. Die jonge was an 't vertellen dat e et
huus uut wol - op kamers gaon wonen. Maor hie ver-
dienen niet genog, d'r mos geld bi'j kommen en daor
sprok e de minister veur an. En de minister menen
dat e daorveur bi'j de bond mos wezen. Dat liekt
mien nou allemaole praot van niks. 't Is net of die
jonges denkt dat eur anwezigheid op disse wèèrld rech
gij op presentiegeld waor at ze goed van léven kont.
Non praof ze van een kamer, aover een paar jaor mot
'r een huus wezen - en daor hef een ander - wie dan
ok - maor veur (e zorgen! Wat ze daor tegenaover
denkt te presteern, en of dat wel ens neudig is, kump
niet an de praot te passé. De minister had eur ok uut
d'n dreum motten helpen. As ik in zien stoel hadde
ezcttcn zol ik eur uuteleg hemmen dat ze groot geliek
hadden at ze zik niet tekort leeten doen. Maor dat
alleene veur prestatie tegenprestatie evraogd kan wod-
dcn. En of ze dan bi'j moeder in huns blieft of op
kamers gaot wonen, daor hef een ander niks gien
boodschap an. 'Le hebt rech op wat ze verdient, en
hoe wied of ze daor met kommen kont mot ze zelf
maor uut probeer n. Dat zol ik eur ezeg hemmen, en
met die gedachten heb ik de televisie afezet en bun k
in bedde ekroppcn . . .

Toe ik d'n andrcn margen buuten kwamme mos ik
meteene weer an et jonge volk denken en he'k een
paar heel „onparlementaire" woorden gebruukt. 'k
Had daor an de and r e kante van de weg onder de
beume een banke staon, die ha k veur niks ekregen
en daor dan ok maor veur iedereene neerezet. Daor
hebt al verscheidenen mensen gebruuk van emaakt -

veural in disse zommer. De vrouw had al ezeg: „de
zommer is veurbi'j - i'j mot zien da j die banke veur
de winter weer ergens onderdak kriegt". Maor et
hoeft al niet meer. De jongeluu hebt weer es feest
ehad, en dan wodt et vake late. En in de tied dat de
olderen naor bedde wazzen en de hinder sliepen is
de banke uut mekare estampt of ebrokken . . .
Nee - de jongeluu hebt disse keer bi'j mien gien beste
beur t e emaakt! Non lees ik in de krant e dat 'r in de
Tweede Kamer ok al uoveer epraot is - niet speciaal
aover mien banke maor aover de baldaodigheid in 't
algemeen. D'n èènen wil ze gewoon met de latte op
de rugge - daor dacht ik eers ok an. D'n ander zeg:
,,daor zit volle meer achter, dat mo'w eers uutzuu-
ken" en daor zit ok wat in. Zol 't ok zoo können we-
zen dat ze bi'j eur feesjes, met al eur geblèèr en la-
waai toch wat mist? Net as soms et vee in et mooiste
gres nog naor rouwe rommel reupt'.' omdat ze et zat
bunt altied onder „leiding" te staon maor nou zelf
wat wilt bedenken en doen? Of heurt et gewoon bi'j
de leef tied as de wind bi'j de herfst?
Ik wol eur et veurdeel van de t wie f el gunnen, 'k heb
meteene een paar lotten van de Dambond enommen.
Die wilt een groote aklie onder de jeugd hollen - dat
gif eur de kans urn in die sport te laoten zien wat ze
kont. Ik von 't in elk geval um te beginnen een goed
idee - die baldaodigheid daor mot ze wat an doen.
„Niet met latten, maor met lotten", laor ze et daor
veurloopig maor op hollen . . .

d'n Oom.

NIEUWS
VAN DE
KERKEN

KERSTAKTIE VAN DE RAAD VAN KERKEN
Vlak voor Kerst pleegt de Raad van Kerken te Vor-
den-Kranenburg een Kerstgroet te brengen aan hoog-
bejaarden, zieken, bewoners van^iet bejaardencen-
trum en van de verpleegtehuizen^Jit wordt door al-
len bizonder gewaardeerd. Om dit mogelijk te maken
wordt in de periode van 10-15 december een aktie

gevoerd, een rondgang gehouden om deze Kerstgroet
namens de 'hele gemeenschap in Vorden en omgeving
mogelijk te maken. Wij vragen uw aandacht gaarne
voor deze aktie.

Ds. J. C. Krajenbrink, Hervormd predikant te Vor-
den, ontving vorige week het beroep naar de Her-
vormde gemeente te Hoogkerk, dat burgerlijk be-
hoort tot de gemeente stad Groningen. Hij heeft drie
weken tijd om het beroep aan te nemen of er voor
te bedanken.

GESPREKSKR1NGEN VAN DE
RAAD VAN KERKEN
Er „lopen" drie kringen. Wie nog mee wil doen, kan
kontakt opnemen met de sekretaris van de Raad van
Kerken, de heer Brinkman. Hij kan u wel verwijzen
naar een door u gewenste gesprekskring.

Gevonden:
Enkele dames-, heren- en kinderfiets(en); rood/zwarte
klompschoentjes; 3 sleutels; l huissleutel; zilveren
kettinkje; tas met schoenen en tafelbestek: foudraal
met sleutels; hond (Duitse staander); bankbiljet; lang
touw; tapijtstalen; wollen sjaal; katertje; zaag; porte-
monnee; groene damesfiets; bankbiljet; dameshorlo-
ge; dameshandschoenen; Ierse setter (hond); heren-
portemonnee; bromfietsplaatje; autoband.

Verloren:
Blauw wind jack; regenbroek; rood trainingspak; arm-
band; polshorloge; blauw jongensjack; herenporte-
feuille; gouden armband; regen- en sportbroek;
schooltas; katertje; want; bromfietshelm; motorzaag;
wandelstok; herenbril; collier; horloge; suède hand-
schoenen; bos sleutels; ochtendbs; koe (pink).
Deze voorwerpen zijn opgegeve^hssen 21 september
en 21 november 1973. InlichtingWaan het politieburo
(niet telefonisch).

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841

Openstelling gemeentehuis:
maandag t/m vrijdagochtend van 8.00-12.30 uur
en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur

Spreekuur burgemeester A. E. van Ar kei:
maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur

Spreekuur wethouder G. J. Bannink:
dinsdagmiddag van 16.00-17.00 uur

Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen:
vrijdagmorgen van l'0.00-12.00 uur

Deze week komen de volgende onderwerpen
aan de orde:
/. Openbare werken, kuituur en sport, maat-

schappelijk werk (uit de aanbiedingsbrief bij
de gemeentebegroting 1974):

2. Subsidie op woningverbetering;
3. Inwerkingtreding Algemene Politieverorde-

ning;
4. Inwerkingtreding Ie wijziging Brandbeveili-

gingsverordening.

ad l AANBIEDINGSBRIEF BIJ Dl
GEMEENTEBEGROTING 1974
Ditmaal behandelen we de onderwerpen open-
bare werken, k u l t u u r en sport, en maatschappe-
l i j k werk. zoals B&W die uiteenzetten in hun
eerdergenoemde aanbiedingsbrief aan de Raad.

Openbare werken
De verbetering van de wegen in de gemeente is
ook dit jaar voortgezet. Ze kwam een rekon-
st rukt ie van de Baakseweg tot stand. Met de
verbetering van de Schoneveldsdijk en de Del-
denseweg is een aanvang gemaakt. Verschillen-
de wegen hebben een oppervlaktebehandeling
gehad. We denken hierbij aan de Maalderink-
weg. de Zomervreugdweg, Kostedeweg (ged.),
Galgengoorweg, Larenseweg etc. De verlegging
en verharding van een gedeelte van de Ganzen -
steeg kwam gereed. Een gedeelte van de Dr.
Lulofsweg werd herstraat. Naarmate de wo-
ningbouw in de bestemmingsplannen vorderde
werden straten aangelegd, herstraat en trottoirs
aangebracht. De Helderboomsdijk werd gedeel-
telijk verhard en diverse zandwegen geschaafd.
Hoofd riolering werd aangebracht in een gedeel-
te van de Tndustrieweg en de Banenkamp.
In het bestemmingsplan „Centrum Zuid" kwam
het plein gereed. Op diverse plaatsen in de be-
stemmingsplannen en in het buitengebied wer-
den lichtpunten geplaatst. Bij de Ned. Her-

vormde kerk verrees een abri.flLi cirkelmaaier
werd aangeschaft voor de grorm; gazons.

Kultuur en sport
B&W geven in deze passage aan welke aktivi-
teiten en gebeurtenissen er in het afgelopen jaar
1973 hebben plaatsgevonden met instemming/
steun van de gemeente:

de verbouwing van het voormalige Nutsge-
bouw tot openbare bibliotheek en leeszaal;

- het voteren van gelden voor een noodtoneel
in 'het Jeugdcentrum;
het 60-jarig jubileum van de Achtkastelen-
tocht;

- de grote financiële steun aan het Vordense
verenigingsleven door toepassing van de
nieuwe subsidieverordening 1973;

- de verbouw van de voormalige kleuterschool
aan de Schoolstraat tot nieuwe kleedakko-
modatie/trainingszaal op het Gemeentelijk
Sportpark;

- de instelling van en de eerste bijeenkomsten
van de Sportraad;

- de eerste aanzet om te komen tot een
Dorpscentrum c.a. in Vorden.

Maatschappelijk werk
B&W schrijven dat ook in het jaar 1974 reke-
ning moet worden gehouden met een stijging
van de uitgaven in het kader van de uitvoering
van de Algemene Bijstandswet, de Rijksgroeps-
regelingen en de Wet Werkloosheidsvoorzie-
ning.
Opvallend is dat de meeste aanvragen om finan-
ciële bijstand betrekking hebben op bizondere
bestaanskosten zoals bv. de kosten van gezins-
of bejaardenhulp, terwijl in het najaar menige
uitkering wordt gedaan, op grond van de Rijks-
groepsregeling werkloze werknemers, aan zgn.
schoolverlaters ,die na het behalen van een
einddiploma (nog) geen werk 'hebben gevonden.
B&W hopen de goede betrekkingen met de
Stichting maatschappelijke dienstverlening „de
Graafschap Zuid" ook in 1974 voort te zetten.

ad 2 SUBSIDIE OP
WONINGVERBETERING
Evenals dat in de afgelopen jaren is gebeurd,
zal door het ministerie van Volkshuisvesting
ook deze winter weer de subsidie voor woning-
verbetering met 20%, worden verhoogd. Deze
extra 20% wintersubsidie wordt alleen dan toe-
gekend, indien de werkzaamheden in normale
werktijd worden uitgevoerd door bouwpatroons
en/of hun werknemers in de periode tussen /
november 1973 en l maart 1974. Indien de
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door de
betrokkene in zijn vrije tijd worden uitgevoerd,
blijft de gewone premieregeling van kracht.
Ter informatie volgen hierna de subsidiebedra-
gen, die op grond van de gewone premieregeling
door het Rijk worden toegekend:
a. Het vervangen van een

primitief privaat ƒ 240,—

b. Als a met het maken van
ruimte daarvoor ^T..... 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,—

g. Het treffen van voorzieningen die ertoe
strekken om een woning geschikt te maken
voor bewoning door (een) bejaarde(n) of
(een) minder valide(n) - dit geldt ook voor
centrale verwarming -: 20% van het totaal-
bedrag.

De Rijksbijdrage voor overige verbeteringen
aan woningen (o.a. in verband met de indeling
of van het woongerief) bedraagt max. ƒ 2.000,-
vermeerderd met éénderde deel van de hierbo-
ven onder a t/m f genoemde bedragen, voorzo-
ver deze op de verbetering betrekking hebben.
De hierboven genoemde bedragen worden met
25% verhoogd door de gemeente, terwijl het
Rijk de in de aanhef genoemde verhoging van
20%, geeft voor winterwerk.
Nadere inlichtingen betreffende de regeling
worden verstrekt door gemeentewerken. Tevens
zijn hier de benodigde aanvraagformulieren te
verkrijgen.

ad 3 DE ALGEMENF
POLITIEVERORDENING
De Algemene Politieverordening van de ge-
meente Vorden, die dateert van mei 1926 en in
de loop van de jaren vele malen is gewijzigd
wis echt aan vernieuwing toe. De gemeenteraad
heeft dan ook een geheel nieuwe verordening
vastgesteld. Deze verordening treedt in werking
on l december a.s.
In de verordening worden tal van onderwerpen
geregeld waarmee de burgerij vroeg of laat te
maken krijgt, o.a. veiligheid op de weg, maatre-
gelen tegen overlast, bescherming van de eigen-
dom, toezicht op plantsoenen, verontreiniging
van lucht, bodem en water, parkeerexcessen etc.
Het ligt in het voornemen een aantal van de be-
langrijkste hoofdstukken uit de verordening in
aparte afleveringen van deze rubriek te bespre-
ken.

ad 4 INWERKINGTREDING Ie WIJZI-
GING BRANDBEVEILIGINGS-
VERORDENING
Zoals u zich wellicht nog herinnert, is op 10
juni de zgn. Brandbeveiligingsverordening in
werking getreden. De Raad stelde op 23 okto-
ber jl. de wijziging ervan vast; Gedeputeerde
Staten van Gelderland hebben verklaard hier-
mee akkoord te kunnen gaan, zodat nu mede-
gedeeld wordt dat deze wijziging op l december
a.s. in werking treedt.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
K).(K) uur ds. D. Zinkstok (Deventer) Jeugddienst
19.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeijer
19.00 uur ds. G. O. N. Veenhuizen van Zutphen

R. K. KERK VORDEN
zaterdagavond 17.00 uur; zondagmorgen 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 19.30 uur

R. K. KERK KRANENBURG
zaterdagavond 19.00 uur; zondagmorgen 8.00 uur en
10.00 uur; door de week dinsdag en donderdag 8.00
uur en woensdag 19.30 uur

ZONDAGS DIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur - zondagavond 23.00 uur
dokter Sterringa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de dienst-
doende 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 van 19.00 tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de
konsistoriekanier Gereformeerde kerk Vorden, tele-
foon (05752) 2129; donderdags van 19.00 tot 20.00
uur kantoor Hengelo Gld. Kastanjelaan 15, telefo-
nisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00
uur, (05753) 1662

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

hoofd leid ster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: ge-
zinsverzorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp
mevrouw A. Swart-Peereboom; maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 9.30 uur konsistorie-
kamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., telefonisch
bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur
(05753) 1406

BEGRAFEN1SDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon
(05752) 1346; b.g.g. (05750) 12931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer
(05752) 1541; ook buiten kantooruren. Bij geen ge-
hoor kan het politieburo, telefoon (05752) 1230 of de
families Eijerkamp, telefoon (05752) 1386 en Klein
Hekkelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdag : 14—17.30 uur 14—17.30 uur
donderdag: 10—13.00 uur
vrijdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: And ré, zoon van G. Wesselink en A. W.
Hiddink; Nynke, dochter van J. Gotink en H. Weust-
man; Aaltje Frederike, dochter van H. J. Eggink en
J. M. Maris ;Astrid, dochter van H. Bosman en B.
H. Bogchelman.
Ondertrouwd: A. J. R. Roei vink en A. Klein Hesse-
link; G. B. M. Dammers en A. M. Besselink; P. D. J.
M. Franssen en A. M. T. W. Bijlmer; R. J. Vermeer
en M. W. J. Dolphijn.
Gehuwd: H. C. M. Boot en E. J. M. Nijenhuis; J. M.
Vruggink en G. Smit.
Overleden: W. A. Wonnink, 63 jaar, echtgenoot van
D. Derksen.

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

KOERSELMAN CASSETTES



Geschenk-idee:

4 STEDEN
PUZZEL

f300 stukjes) nu voor

Geschenk-idee:

PRACHT
SEMONE POP

nu voor

vlees en vleeswaren

Fricandellen
3 stuks voor

Slavinken
3 stuks voor

Biefstuk tartaar
3 stuks voor

Hachevlees
300 gram voor

Heerlijke magere Runderrolfade
500 gram NU

Runderstooflappen
500 gram voor

Hamlappen
500 gram voor

Wiener snitzeis
per 100 gram

Fijne vleeswaren:
100 gram LEVER 89
150 gram PALINGWORST 109
150 gram SNIJWORST 119

100 gram ECHTE ONGER. BOEREN METWORST ... 119
250 gram AMSTERDAMSE LEVERWORST 99

Geschenk-idee:

MOOI
KINDERSERVIES

zo/ang de voorraad strekt

Geschenk-idee:

EUROPA CUP
SPEL
nu voor

groente en f ruit

Kogelharde spruiten
per kilo

Malse kroppen sla
2 stuks voor

Panklare rode kool
500 gram voor

Kleiaardappelen
5 kilo voor

Chiquita bananen
per kilo ,

Navelsinaasappelen
(SPAANSE) per net ,

Zoete Spaanse dementi nes
(MANDARmiEN) per net

Fijjne^wijnperen
_ !.!!_ ^^^per kilo

UIT ONZE DIEPVRIES
Fricandellen
8 stuks voor

Kroketten
8 stuks voor 149

Campina

vruchten
van 495 voor

••
Dame Blanche IJS

liter van 295 voor ...

275

239
Legner Vieux
liter 990 - Oké 2e liter voor

Schotch Whisky
(CLUNY) van 1495 voor.

765

1295

Uit onze

SLIJTERIJ

Classe Royal Bier
Krat a 24 flesjes

Sandeman Port
(wit of rood) per fles

825

798
Profiteer van deze koopjes!
200 gram NESCAFE van 790 nu
De Betuwe TWEEDRANK
(diverse smaken) van 218 nu ...
Krat d 24 flesjes AMSTEL PILS
van 1224 voor
Victoria DUCHESSE BONBONS
van 195 voor
BIC BALPENNEN
nu 3 voor

Geurts CONFITURE JAM
diverse smaken, per pot
3/4 Hterpot AUGURKEN
nu weer .

Van Sint Nicolaas
Grote BANKETLETTER voor
Grote baal
KLEUTERTAAI voor
100% roomboter BANKETSTAAF
voor slechts
Nurdie PANTY's diverse maten
nu afgeprijsd voor
PALMOLIVE TOILETZEEP
4 stukjes van 215 voor

Unox extra gevulde
KIPPESOEP van 208 voor
Uit onze bloemenstelling
POT CRYSANT nu slechts .

Een verrukkelijke landwijn
MOSELBLUMCHBN per fles
Literkruik FRAMB.-BESSENWIJN
van 255 voor
CALVE SLAOLIE
van 208 voor
Friese Vlag goudband KOFFIEMELK
liter van 247 voor

Grote zak vol SCHUIMKRANSJES
voor slechts
Smarius SUIKER of AMANDEL-
K-HANSJES per zak
Koffer Witte Reus ZEEPPOEDER
van 475 voor .

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Met grote blijdschap en
dankbaarheid geven wij
kennis van de geboorte van
ons zoontje
ANDRÊ
G. Wesselink
A. W. Wesselink.Hiddink
Vorden, 26 november 1973
Rietgerweg 2

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij kennis
van de geboorte van ons
dochtertje
Aaltje Frederlfce
(ANNEMIEKE)
Dies en Jennto Eggink
Vorden, 26 november 1973
'De Hoge Weide'
Kostedeweg 7

Te koop een Solina elek-
tronisch orgel
Julianalaan 14 Vorden
Telefoon 1522

Jonge gehuwde vrouw zoekt
licht administratief werk of
typewerk voor enkele uren
per week; van goede refe-
renties voorzien. Brieven
onder nr 35-2 buro Contact
te Vorden

Te koop in goede staat
zijnde aardgas-geiser
Vaillant Superieur
Na 6 uur B. van Hackfort-
weg 28 Vorden

Afwezig:
W. F. HACCOU
tandarts - Vorden

Vrijdag 30 november

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Te koop in goede staat
verkerende handtakel,
hefvermogen tot 1000 kg
G. Lindenschot
Enkweg 18 Vorden

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

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Mevrouw Naessens
Willem Alexanderlaan 20
Vorden Tel. 1896
Vraagt zelfstandige hulp
voor 4 4 6 uur per week
Werktijden in overleg

MOETEN UW FOTO'S
VAKWERK ZIJN?

Dan uw reportages
en bruidsfoto's van

DOLPHIJN
Centrum - Vorden

Te koop witte kinderwagen
en reiswieg; trekhaak voor
Opel Rekord 1700 1971,
hobbelpaard; Mw. Weijers
Mispelkampdijk 6 Vorden

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

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

HMIirWirWtfWyyyiMiyMIr̂ ^

Steeds te leveren
alle soorten

ruwvoeders

Jan Franken
Hengelo Gld.
Tel. 05753-1295

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

Te koop r.v.s. afzuigkap
nieuw met garantie,
2 snelheden en verlichting
Leliestraat 10 Hengelo Gld
Telefoon 05753-1288
's Avonds na 18.00 uur

Super-benzine
79,8 cent

KEUNF
Nijverheidsweg 4 - Vorden
Telefoon 1736

(Inplaats van kaarten)

TIETE DE BOER
en
WILLEMIEN WAGENVOORT

geven u kennis van hun voorgenomen hu-
welijk, waarvan de voltrekking zal plaats-
vinden D.V. op 30 november a.s. om 14.45
uur in het gemeentehuis te Leek

Kerkelijke bevestiging door de weieerwaarde
heer ds Feenstra om 19.00 uur in de Geref.
Kerk te Leek

Oostwold, Hoofdstraat 261
Leek, Oldenoert 8
November 1973
Toekomstig adres: Hoendiep 24, Enumatil

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00-22.00
uur in hotel 'Boschhuis' te Leek

Het gemeentebestuur van Vorden heeft met ver.
slagenheid kennis genomen van het plotseling
heengaan van zijn opzichter

de heer W. A. WONNINK

Zjjn vele werkzaamheden gedurende 33 jaar in
het belang van de gemeente Vorden verricht,
vormen een dankbare herinnering aan deze
plichtsgetrouwe medewerker

Het gemeentebestuur van Vorden;

de burgemeester A. E. van Arkel
de sekretaris J. Drijfhout

Vorden, 21 november 1973

Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennis-
geven van het onverwacht overlijden van mijn
lieve man, onze lieve vader en opa

WILLEM ANTONIE WONNINK

op de leeftijd van 63 jaar.

Vorden: D. Wonnink-Derksen

Doetinchem: W. A. Wonnink
J. W. A. Wonnink-Jansen

Vorden: H. J. R. Bargeman-Wonnink
H. Bargeman

Terborg: J. G. W. Rietman-Pongers

A. Rietman

Vorden: W. J. H. Grootbod-Pongers
G. J. Grootbod

H. W. Bosch-Pongers

J. A. Bosch

en kleinkinderen

Vorden, 21 november 1973

Zutphenseweg 42

De begrafenis heeft op de Algemene Begraaf-
plaats te Vorden plaats gehad

Heden overleed na een langdurige ziekte, mijn
inniggeliefde vrouw, onze lieve moeder, schoon-
moeder en oma

AALTJEN VRUGGINK

echtgenote van Albert Jan Camperman
op de leeftijd van 69 jaar

Vorden: A. J. Camperman
Vorden: D. Olthof-Camperman

B. Olthof
Lochem: H. Camperman

T. Camperman-van Zuilekom
Barchem: J. Camperman

D. Camperman-Bannink
Vorden: A. Ribbers-Camperman

G. Ribbers
en kleinkinderen

Vorden, 26 november 1973
Onsteinseweg 14

De overledene is opgebaard in de aula van de
Verenigde Ziekenhuizen te Zutphen, Coehoorn-
singel 3. Bezoekuren dagelijks van 16-17 uur.
De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag
30 november a.s. om 13.00 uur in het Jeugdcen-
trum te Vorden, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op de Alg. Begraafplaats te Vorden om
14.00 uur

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

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

Openingstijden:

tot en met 31 december
elke woensdag en donderdag van 14.00-17.00 uur en
19.00-22.00 uur
elke zaterdag 14.00-17.00 uur

interieur-verzorging
wim polman b.v.

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

Heden ontvingen wij het droevige bericht, dat van
ons is heengegaan ons geacht medelid

do heer W. A. WONNINK

Zijn hulpvaardigheid en vriendschap zullen steeds
een dankbare herinnering blijven

Folkloristische Dansgroep
'De Knupduukskes'

Vorden, 21 november 1973

Zaterdag l december organiseert de

Buurfveremgtng Delden

EEN DROPPING

Vertrek 20.00 uur vanaf café
't Zwaan t je

Iedereen van harte welkom !

Vordense
Marktvereniging

Vrijdagmorgen tegen 70.00 uur is

Sint Nicolaas
op de markt
te zien!

HIJ HEEFT VERRASSINGEN VOOR
GROOT EN KLEIN

De groten moeten natuurlijk
kopers zijn

Op 21 november overleed tot onze diepe droefheid
onze bevelvoerder

de heer W. A. WONNINK

Zijn trouw en kollegïaliteit zullen bij ons in dank-
bare herinnering blijven

Personeel Vrijwillige
Brandweer Vorden

Vorden, 21 november 1973

Heden overleed plotseling onze geachte kollega,
de heer W. A. WONNINK

opzichter bij de gemeente Vorden

De prettige samenwerking en zijn goede leiding
zullen wij ons steeds herinneren

Het personeel
van de gemeente Vorden

Vorden, 21 november 1973

Welja
VRAAG SINT NICOLAAS
OM NIEUWE

vloerbedekking
Wij kunnen u uit voorraad leveren!
/ie onze tapyt-showroom

UW TAPIJTZAAK

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

Coöperatieve Raiffeisenbank "Vorden"
De leden worden uitgenodigd tot bijwoning van de jaar-
lijkse algemene ledenvergadering, te houden op donder,
dag 13 december 1973 's avonds half acht in zaal Eskes
Dorpsstraat te Vorden

AGENDA:

1. Opening
2. Notulen
3. Balans en resultatenrekening en vaststelling daarvan

Jaarverslag over 1972
4. Voorstel van het bestuur om het voordelig saldo bij

de reserve te voegen
5. Verkiezing van een bestuurslid

Aftredend de heer H. Tjoonk (herkiesbaar)
6. Verkiezing van een lid van de raad van toezicht

Aftredend de heer Joh. Regelink (herkiesbaar)
7. Voorstel tot opzegging van het lidmaatschap aan

uit het werkgebied vertrokken leden

8. Voorstel tot wijziging van statuten en huishoudelijk
reglement

9. Bespreking inzake het aangaan van een fusie met de
Boerenleenbank Vierakker en in verband daarmede aan-
passing van de statuten

10. Machtiging tot het doen verlijden van de notariële akte
van statutenwijziging

11. Mededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting

N.B. De balans en resultatenrekening over 1972, het ontwerp
voor de voorgestelde wijziging van statuten en huishoudelijk
reglement, alsmede de lijsten van kandidaten voor de vaka-
tures in bestuur en raad van toezicht liggen ten kantore der
bank voor de leden ter inzage tot na afloop der vergadering.
Tot 7 dagen voor de vergadering hebben tenminste 10 leden
der bank het recht de voordracht aan te vullen door een schrif-
telijke en ondertekende kandidaatstelling bij het bestuur in te
dienen. Het bestuur

Winst- en verliesrekening over 1972
LASTEN
Bedrijfskosten
Afschrijvingen
Vennootschapsbelasting
Voorzieningen
Voordelig saldo

1972
397.058,

34.274,
103.000,
56.800,

100.381,

1971
340.797,
40.167,
70.000,
51.000,
45.165,

BATEN
Rente
Provisie
Overige Baten

1972
639.562,
51.951,

1971
499.614,

47.427,
88,

691.513,— 547.129,— 691.513, 547.129,

Balans per 31 december 1972
ACTIVA
LIQUIDE MIDDELEN
Kas en Giro
Centrale Bank
Bankiers
EFFEKTEN:
DEBITEUREN:
Rekening couranthouders
Overige debiteuren
LENINGEN:
DEELNEMINGEN:
VASTE ACTIVA:
Gebouwen
Inventaris

1972 1971

248.671,— 189.588,—
14.227.087,— 12.328.062 —

55.265,— 6.801,—
1.149.985,— 1.214.840,—

1.966.236,— 2.227.642,
198.199,— 159.083,—

18.859.318,— 16.088.248,—
306.790,— 300.920,—

476.010,— 532.490,—
30.334,— 43.402,—

37.517.895,— 33.091.076,—

PASSIVA
ALGEMENE RESERVE:
RESERVE GEBOUWEN:
RESERVE EFFEKTEN:
STICHTING SPAARBANK

CREDITEUREN:
Rekening couranthouders
Overige crediteuren

VOORDELIG SALDO

1972 1971
977.710,— 885.988,-
377.406,— 410.561,-
190.861,— 190.861,-

32.011.880,— 28.303.713,

3.371.675,— 2.954.888,
487.982,— 299.900,

100.381,— 45.165,

37.517.895,— 33.091.076,—



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

Kassakoopje Gevuld Speculaas a 250 gram f 0,79
VLEES vers van het mes

o/f onze keurslagerij

Mag. malse riblappen
500 gram voor

Magere varkenslappen
500 gram voor

Doorr. runderlappen
500 gram voor

Frikandellen
3 stuks voor

Kroketten
3 stuks voor

Roomsnitzels
3 stuks voor

Paprikasnitzels
3 stuks voor

Wiener snitzeis
(flinke grote) per stuk

Grove en fijne rookworst
(uit eigen worstmakerij) per stuk

Heerlijke balkenbrij
500 gram voor ,

Groot soeppakket
(met kant en klare soepballetjes) voor

f5,68
f5,48
f4,78
f 0,98
f 0,75
f2,10
f2,10
•M,40
42,50
f 1,49
f2,45

UIT ONZEZUIVELAFDELING
Chocolade vla
:/2 liter van 65 voor f 0,59
Magere yoghurt I A "JC
(MET VRUCHTEN) './, liter van 87 voor W J * V

Magere melk f A fl Q
hele liter voor l \/| • W

Groente en fruit dagelijks vers
Mandarijntjes 1 kg ... f 1,78
Sla 2 krop f 0,88
Moesgoudreinetten11/2kg f 0,98
Stoofprei 1 kg f 0,89
Groenfe en^ro/frekfame geldig f.m. zcrferdag

Maandag: Gesneden rode kool 500 gram f 0,39
Dinsdag: Akookte bieten 500 gram . f 0,39

Dl iPVRI ES
Patat 1000 gram
Patat 500 gram

f 1,69
f 0,88

POT CRYSANT voor f 1,10
Eerste kwaliteit VLEESWAREN

uit eigen worstmakerij!
150 gram TONGEWORST

150 gram GEBRADEN GEHAKT

100 gram CERVELAAT

250 gram EIGEN GEMAAKTE LEVERW.

109
109
88
98

UIT ONZE BROODBOETIEK
LANG APPELGEBAK nu van 179 voor ... 159

SLAGROOMTAART voor 488

MOKKAPUNT van 280 voor 259

Naast onze sortering King Corn brood steeds

BrOOd van bakker Van Groningen

Betuwe GOLD AARDBEIEN JAM
normaal 188 voor 178, nu voor ..

LUYCKS AUGURKEN
jampot van 145 voor

BOBADILLA SHERRY
per fles

MARTINI
nu per fles

AZET APPELSAP
per 2 fles

YIVO COLA
per fles

V IVO SINAS per 2 fles
met gratis jaarkalender

159
119
725
495
149
79
179

EDET CLOSETPAPIER
van 145 voor .

V IVO PILS
per krat a 24 fles

Van Nelle SUPRA SNELFILTER of
NORMAAL van 250 voor

NIBBIT PAPRIKA of NIBBIT
RINGS van 82 voor .

VIVO ZOUTE PINDA'S
500 gram ,

UNOX ROOKWORST
250 gram ,

UNOX ROOKWORST
350 gram ,

119
840
215
69

179
189
249

PICCOLO WORSTJES
pot a 6 stuks

FORMOSA ASPERGES
250 gram

ZURE HARING
300 gram

SMEERKAAS SLANKY
per 2 cups

HERO ERWTENSOEP
normaal 218 nu 208, bij ons

AMANDEL SPECULAAS
pak

ZOUTE STENGELS
a 100 gram

89
149
169
145
159
99
49

Ook zijn wij ruim gesorteerd 'in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig f.m. 3 dec. 7973
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Huisarts sprak voor
KPO
In zaal Schoenaker hield de Katholieke Plattelands
vrouwen Organisatie afdeling Kranenburg-Vorden
een druk bezochte maandelijkse bijeenkomst waarop
mevrouw Meijsen, huisarts te Kaalte, een duidelijke
inleiding hield over wat tegenwoordig voor de vrouw
en 'het gezin als toelaatbaar gedacht wordt. Na de
pauze had ze veel vragen te beantwoorden tot ieder
tevredenheid.
Meegedeeld werd dat de ekskursie naar mevr. Aalde-
ring in Groessen op 13 december a.s. rond is. Op 14
januari zal de kursus met naald, draad en weefsel be-
ginnen.

Kinderpostzegels
De vijfde en zesde klas van de openbare lagere school
dorp hebben voor een bedrag van ƒ 2.349,— aan kin-
derpostzegels en prehtbriefkaarten verkocht.

Nat. Jeugdfonds
De kollekte t.b.v. het Nationaal Jeugdfonds, welke
gehouden werd door de Zwem- en Polovereniging,
heeft in Vorden in totaal ƒ 961,— opgebracht.

Lezing NCVB
In zaal Eskes hield majwr v. d. Veer uit Leuvenheim
voor de leden van de NCVB afdeling Vorden een le-
zing over het onderwerp: „Macht en gezag in deze
tijd, jeugd en gezag, krisis jeugd en ouders".
Majoor v. d. Veer deelde de jeugd in drie leeftijdsfa-
sen in t.w. 10-14 jarigen, 14-18 jarigen en 18-25 jari-
gen. Bij de eerste leeftijdsgroep is van gezagskrisis nog
geen sprake. De puberteitsleeftijd moeten we als ou-
ders en opvoeders met een glimlach aksepteren. De
lichamelijke en geestelijke veranderingen in het kind
spelen een belangrijke rol. Er is dan ook een sterke
drang om volwassen te worden, waar ze nog niet aan
toe zijn. In deze leeftijd is er duidelijk sprake van ge-
zagskrisis. De ad olescen liegroep (18-25 jaar) groeit
naar de geestelijke volwassenheid. Geef het kind lang-
zaam aan meer vrijheeid om volwassen te worden.
De jeugd roept on toe: laat ons zelfstandig zijn en zie
ons voor vol aan. Wij moeten het kind het vertrou-
wen schenken, want vertrouwen krijgt men door het
te schenken, aldus majoor v. d. Veer.
Op deze, door allen gevolgde lezing, volgde nog een
korte diskussiee. De 'bijeenkomst stond onder leiding
van mevr. Berenpas-van de Kamp, presidente van de
afdeling Vorden.

65-plussers bijeen
Uitgaande van de plaatselijke afdeling van de KPO
werd in zaal Schoenaker een eerste bijeenkomst ge-
houden van 65-plussers. Zij brachten de dinsdagmid-
dag gezellig bij elkaar door met kaarten enz.
Besloten is nu om dit voortaan elke maand te gaan
doen in zaal Schoenaker. ledere 65-plusser is dus van
harte welkom. De eerstvolgende middag is op dinsdag
11 december a.s.

Sint Nicolaas
weer in Vorden
Ondanks de minder fraaie weersomstandigheden wa-
ren zaterdagmiddag vele ouders en kinderen naar het
station getogen om getuige te zijn van de aankomst
van Sinterklaas.
Terwijl de Pieten kwistig met pepernoten strooiden.
werd de Sint welkom geheten door het bestuur van de
Vorden se Winkeliersvereniging. Het bestuur sprak er
haar blijdschap over uit dat Sint Nicolaas ook dit jaar
weer Vorden wilde „aandoen". Alvorens de Sint
plaats nam in een open rijtuig om een rondgang door
het dorp te maken, moest hij eerst diverse kinderhan-
den schudden. Het deed de goedheiligman zichtbaar
goed al die blijde kindergezichten.
Bij 'het gemeentehuis werd de Sint een hartelijk wel-
kom toegeroepen door burgemeester A. E. van Arkel.
Na afloop van de rondgang arriveerde de Sint in het
Jeugdcentrum om een bezoek te brengen aan de kin-
deren. Ook de kinderen uit Kranenburg en omgeving
werden later op de middag door de Sint met een be-
zoek vereerd in zaal Schoenaker.

Diskussie-avond
Vakcentrales
Voor een goed bezette zaal Bloemendaal hebben de
gezamenlijke vakcentrales in Vorden t.w. NVV, NKV
en CNV, een aktuele film- en diskussie-avond gehou-
den over de ontwikkelingshulp.
Een inleidende film over de sociale wantoestanden
in India (Bombay), waarin met Amerikaans geld o.a.
een groot hotelgebouw werd gebouwd, maakte diepe
indruk. Dit geld werd verdiend met voedseelleveran-
ties aan India. Goedkoop, met veel vrouwelijke ar-
beidskrachten, worden hier grote hotels gebouwd om
het toerisme te bevorderen. De winsten komen weer
terug bij de Amerikaanse financiers inplaats van de
ontwikkeling der plaatselijke bevolking te steunen.
Dit is geen ontwikkelingshulp te noemen.
Hierop volgde een boeiende diskussie, waarin de her-
verdeling van de welvaart, ihet sociale beleid van mul-
tinationale ondernemingen in ontwikkelingslanden en
de bewustmaking van de mensen daar een belangrijke

rol speelden. Diskussieleider was de heer P. Jeuken
van de SOSV (Stichting Ontwikkelings Samenwerking
Vakcentrales). Er zal vanuit de vakbeweging druk
moeten worden uitgeoefend bij de internationale on-
dernemingen en kontrolemogelijkheden moeten wor-
den mogelijk gemaakt om daadwerkelijk goede ar-
beidsomstandigheden en een behoorlijk sociaal beleid
af te dwingen. Niet om de westerse wereld verder te
verrijken met de winsten door goeedkope arbeids-
krachten mogelijk gemaakt.
Dit waren de belangrijkste meningen die naar voren
kwamen. Men wil trachten om in Vorden een werk-
groep op te richten om mede het beleid van de vakbe-
weging in deze, te steunen en te verdiepen.
Met een dankwoord aan de heer Jeuken van de SOSV
en aan de aanwezigen voor de diskussie, eindigde de-
ze leerzame avond.

De Deurdreajers
wil uitbreiding
optocht onderzoeken
Het bestuur van de karnavalsvereniging De Deurdrea-
jers te Vorden-Kranenburg is een onderzoek begon-
nen bij de Vordense verenigingen om te komen tot
een uitbreiding van de karnavalsoptocht zoals die elk
jaar wordt gehouden op de zaterdag vóór de karna-
valsfeesten. Om de opinie bij alle mogelijke vereni-
gingen te peilen is een schrijven verzonden waarin de
besturen wordt gevraagd in principe mee te werken
aan dit onderzoek.
De Deurdreajers hebben de laatste jaren met mede-
werking van plaatselijke muziekverenigingen en enke-
le majorettegroepen uit de omgeving al in die richting
gewerkt, doch het bestuur van De Deurdreajers ziet
een reeële mogelijkheid om tot uitbreiding hiervan te
komen. Het zal ongetwijfeld bijdragen tot een nog
grootsere aanpak van één van de hoogtepunten van
het karnavalsfeest nl. de ontvangst door B&W met
de overhandiging van de sleutel van Vorden aan de
Prins ten teken dat het karnavalsfeest officieel is ge-
opend.
Bij deze officiële opening heeft de karnavalsvereni-

g altijd de steun van de gemeentelijke overheid ge-
had en daarom zou het bestuur ook graag zien dat
de verenigingen zich hierbij aansloten, wat dan weer
kan leiden tot een grotere samenwerking in andere
vorm. Voor Vorden als plaats zal dit ook plezierige
Iconsekwenties hebben daar er op deze dag dan onge-
twijfeld vele 'bezoekers zullen komen om dit mee te
maken. 4fc

doen echter door het slechte weer en te gehaast spe-
len kwam men niet tot een doelpunt. Ratti wel want
bij een uitval profiteerde Nijenhuis van de geboden
vrijheid en bepaalde de eindstand op l—3.

Motorsport

Wffireuuw
Voetbal

VORDEN l (zondag) VERLOOR IN ULFT

Het heeft Vorden l (tot nog toe ongeslagen bovenaan)
zondagmiddag in Ulft niet meegezeten tegen Ulftse
Boys. Toch konden de talrijke Vordense supporters
(2 bussen vergezelden het team) al snel juichen toen
Heersink met een fraaie boogbal scoorde O—1. De
ondergang van Ulft leek helemaal een feit toen drie
minuten later (er was toen vijf minuten gespeeld)
Nijenhuis een goed opgezette aanval doeltreffend af-
rondde O—2. Ulft, met de wind in de rug, kwam hier-
na geweldig opzetten. De Vordense defensie liet zich
evenwel niet verrassen. Tien minuten voor de rust
raakte Heersink geblesseerd. Vorden besloot tot aan
de rust met 10 man verder te gaan. In die periode
strafte Ulft een fout van doelman Meyer af 1—2.
Na de rust speelde Heersink aanvankelijk weer mee,
doch moest al gauw het veld weer verlaten terwijl ook
Stegeman uitviel. Bielanski en Hengeveld komple-
teerden het team. De thuisclub profiteerde van de
noodgedwongen omzetting in de Vordense ploeg en
scoorde na een kwartier tweemaal achtereen 3—2.
Tot overmaat van ramp raakte ook de Vordense aan-
voerder Te Velthuis geblesseerd zodat de geelzwarten
in de laatste vijftien minuten met 10 man verder
moesten. Nadat Kreeftenberg tegen de paal had ge-
schoten, werd vijf minuten voor tijd het pleit be-
slecht toen de midvoor doelman Meyer voor de vier-
de keer het nakijken gaf 4—2.

RATTI (zaterdag) WON IN APELDOORN

Ratti ging zaterdag op bezoek bij PTT in Apeldoorn
en koos bij de toss de harde wind in de rug. Hier-
door konden zij wel snel aanvallen maar de passes
misten de precisie om echt gevaarlijk te worden voor
de PTT-defensie. PTT hield het spel kort en groe-
peerde zich op het middenveld van waaruit zij trach-
ten de Ratti-defensie op te rollen. Het gelukte echter
geen van beide partijen om tot scoren te komen in de
eerste helft.
In de tweede helft had Ratti niet alleen de wind tegen
doch ook de regen, waardoor de bal nog moeilijker
te bespelen werd. Na een kwartier kreeg de PTT-
rechtsbuiten de bal door slecht uitverdedigen en zag
de midvoor volkomen ongedekt voor doel staan het-
geen l—O betekende. Ratti toonde nu karakter en
begon systematisch PTT terug te dringen. Na enkele
goede aanvallen waarbij Nijenhuis eenmaal in het zij-
net schoot, profiteerde Ratti van de sportiviteit van
de PTT-grensrechter welke bleef vlaggen toen binnen
de 16-meterlijn hands gemaakt was door een verde-
diger. De toegekende penalty werd door Nijenhuis
feilloos benut l — 1. Dit doelpunt gaf de rust terug in
het spel en Ratti zette door. Arendsen ging goed door
op een een-twee kombinatie en voordat PTT besefte
wat er was gebeurd was de stand l—2. Hierna werd
het wat rommeliger want PTT wenste iets terug te

Nu de oriënteringsrit voor auto's en brommers zon-
dagmiddag niet door kon gaan, organiseerde De
Graafschaprijders in plaats daarvan een oriënterings-
rit per fiets. De start van deze rit (lengte 20 km) was
bij lunchroom De Rotonde terwijl de deelnemers fi-
nishten bij café Schoenaker. Ondanks de minder pret-
tige weersomstandigheden namen toch nog 33 perso-
nen aan deze rit deel.
De heren B. Berendsen en B. Horstink die de rit had-
den uitgezet, hadden verschillende opdrachten voor
de deenemers in petto. Nadat na afloop de snertmaal-
tijd alle eer was aangedaan, maakte de heer J. Rou
wenhorst de prijswinnaars bekend.

Waterpolo
In het overdekte zwembad te Deventer speelden de
heren van Vorden zaterdagavond tegen Proteus uit
Twello. Het werd een gelijkopgaande strijd. In de
eerste periode bleven beide defensies de baas over de
niet verrassend opgezette aanvallen. Gescoord werd
er dan ook niet. In de tweede periode ontketende
Proteus een veld overwicht. Ondanks goed verdedi-
gen moest Vorden in deze fase twee doelpunten toe-
staan. In de derde periode bleef de O—2 stand ge-
handhaafd. In de laatste periode verkleinde Rikkerink
de stand tot l—2. Zelfs had Vorden in de slotfase nog
volop de gelegenheid de balans in evenwicht te bren-
gen toen Proteus gedwongen was om met zes man te
spelen. De Vordense aanvallers treuzelden echter te
lang met schieten zodat het bij l—2 bleef.

Volleybal
De volleybalkompetitie distrikt de IJsselstreek krijgt
een steeds spannender verloop. In de gekombineerde
eerste klassen dames en heren wisten de koplopers
flinke winst te behalen en hun posities te verstevigen.
Bijzonder spektakulair was de 3—1 zege die het Vor-
dense Dash-damesteam behaalde op Isala 3, dat hier-
door enkele plaatsen op de ranglijst kelderde. De Vor-
dense dames voeren nog stee^^de ranglijst aan en
hebben zich een uitstekende •mngspositie verwor-
ven. Olympia dat nu achter Daslrde tweede plaats in-
neemt, handhaafde zich uitstekend door Wilp met
dezelfde cijfers te verslaan (3—1). DVC dat de rode
lantaarn draagt, schoot uit zijn slof en bracht WIK
uit Steenderen een onverwachte3—l nederlaag toe.
Verdere uitslagen in de eers^Hklas dames waren:
V&K l—Olympia 2 3—0; Isüa 3—DVC l 1—3;
SVS l—SVS 2 1—3.
Eerste klas heren
Dash l dat deze kompetitie hoopvol begon, moest nu
het hoofd buigen voor een sterk spelend Wilhelmina 2
de Zutphenaren wonnen met 3—0. De Vordense re-
serves, die dit seizoen debuteerden, kregen het zwaar
te verduren tegen Bruvoc 2, die ook met 3—O de
punten naar Brummen haalden. DVC maakte een uit-
stekende beurt door WIK uit Steenderen een 3—l
nederlaag te bezorgen. Isala 3 doet het beter dan het
damesteam, als koploper kon het geen fout maken
tegen Isala 4 3—0.
Derde klasse heren
Wilhelmina 4—Dash 3 werd een 3—0 overwinning
voor de Wilhelmina-heren omdat Dash niet kompleet
in het veld verscheen. Dash 4 won met 2—l van het
Keyenburgse DVO terwijl Aktief in eigen speelzaal
een verdiende 2—l zege behaalde op DVC 3.

Dammen
DAMCLUB VERLOOR VAN VRIENDENKRING

-iet eerste tiental van de Vordense damclub DCV
leeft in Nijmegen tegen de Vriendenkring een 14—6
nederlaag geleden. De individuele uitslagen waren:

. Hermelink—W. Wassink l—1; G. Hartman—B.
Nijenhuis 2—0; C. Hazen—A. Wassink 2—0; G.
Linssen—W. Heuvink 1—1; W. v. d. Berg—G. Dim-
mendaal l—1; N. Engelaar—S. Wiersma 2—0; J.
Zengerink—H. Klein Kranenbarg l—1; C. Engelaar
—H. Grotenhuis 2—0; J. Jacobs—J. Oukes 0—2; Th.
Herusen—fi. Wansink 2—0.

DAMCLUB WON IN DRUTEN

Het eerste tiental van DCV heeft de uitwedstrijd te-
gen DCL l uit Druten met 9—11 gewonnen waardoor
deze club tesamen met Voorthuizen en de Meteor uit
R heden zal moeten degraderen. De idividuele uitsla-
gen waren:
J. Akkermans—B. Nijenhuis O—2; T. Akkermans—
A. Wassink 1—1; G. Megens—W. Heuvink 0—2; J.
de Klein—G. Dimmendaal O—2; A. van Zoelen—S.
Wiersma O—2; T. Krevel—H. Klein Kranenbarg 2—
0; H. Cornelissen—H. Grotenhuis 2—0; J. Bekkers
J. Oukes 2—0; J. Vlaanderen—H. Wansink 2—0; A.
Grissel—B. Breuker O—2. Damclub Lent is in de
Hoofdklasse kampioen geworden.

ONDERLINGE DAMKOMPETHIE
Voor de onderlinge d amk om petitie van DCV werden
de volgende wedstrijden gespeeld: Masselink—Hoe-
nink 2—0; Ter Beest—Janssen 2—0; G. Wassink—
G. Hulshof O—2; B. Rossel—Lamers O—2; Breuker
—J. Lamers 2—0; B. Klein Brinke—W. Sloetjes O—
2; H. W. Esselink—J. van Dijk 1 — 1.
Bij de jeugd werden de volgende wedstrijden ge-
speeld: D. Hermens—W. Heyink 0—2; H. Teerink—
G. Brummelman 2—0; A. Berends—R. Bargeman O
—2; A. Grefhorst—E. Baank 0—2; B. de Bruyn^H.
Brinkerink l—1; P. Zoerink—A. Lammers 2—0; H.
Aalderink—B. Klumpenhouwer O—2; M. Hesselink
—G. Wolsing 2—0; P. Steenbreker—H. Beeftink 2—

0; E. Stokkink—A. Wentink 1—1; G. Gosselink—H.
Abbink 2—0; A. Abbink—R. Gosselink 0—2; R.
Lammers—J. Reuver l—1; H. Graaskamp—N.
Huetink 0—2.

DRIE VORDENAREN NAAR DE GELDERSE
ASPIR ANTEN KAMPIOENSCHAPPEN

Zaterdagmiddag werden in het Jeugdcentrum de laat-
ste wedstrijden gespeeld voor de kampioenschappen
dammen (aspiranten) van het distrikt oost. Zoals be-
kend werd tijdens deze voorrondes gespeeld in drie
poules. De poulewinnaars t.w. T. Harmsma (DCV
Vorden), G. Wassink (DCV Vorden) en T. Jansen
(DCV Vorden) zullen worden afgevaardigd naar de
provinciale kampioenschappen welke in januari zullen
beginnen in Arnhem. Tevens zal dan bepaald worden
welke speler kampioen van distrikt oost wordt. De
wedstrijden die genoemde Vordenaren voor de pro-
vinciale kampioenschappen selen zullen tevens voor
de oosteijke titel tellen.

De echte
Sint Nicolaas
De Sint is weer gekomen, uit het verre warme land,
Met vele zwarte Pieten, zijn staf stoer in zijn hand,
per boot, per auto, ja zelfs per paard,
begint hij Neerlands tocht, nog fier en onvervaard.

Hij komt voor groot en kleinen,
die lief zijn, soms ook stout,
hij komt voor alle mensen
ook al zijn ze nog zo oud.

Dit laatste is een vrome wens, van onze beste Sint,
die op zijn tocht in 't nachtelijk uur, vaak eenzame oudjes

vind
maar ach wie denkt aan hen, op dit grote feest,
bij boterletters, speelgoed en wat dies meer is in die geest.

Maar zwarte Piet, alleen op reis, in heggen en door steggen
ziet in menig huisje een man alleen, en wat moet hij

daar zeggen
of bij een moedertje jaren oud, die niemand meer heeft

die van haar houdt.

Hier stond de Pieterbaas wel even paf,
en zei, hier klopt iets niet, dit is niet af.

En daarom Piets verzoek aan heel de burgerij
aan alle gezinnen vrolijk en blij
't is een sterk en dringend verzoek
vergeet de eenzamen niet, in hun verscholen hoek.

Tik even aan het venster, en zet dan op de stoep
een HELE DIKKE LETTER of een MACHTIGE GROTE KOEK
maak gauw een rijm, hoe gebrekkig het zij
weet heus waarde vrinden, de Sint is dan erg blij.

Dat u dacht aan dat oudje, daar ginds, op die hoek
deze goede daad van u komt in geen enkel boek
maar wel geeft het u het genoegen, dat u spontaan
op St. Nicolaasavond iets voor een ANDER heeft gedaan.

STRUIKROVER

Iedere dinsdagavond bridgeclub in hotel Bakker,
ledere dinsdagavond training volleybal vereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Elke woensdagavond Badmintonclub in het Jeugdcen-
trum.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
Iedere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal.
ledere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Elke vrijdagmorgen weekmarkt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen m het Jeugdcentrum.
Vrijdagavond gevorderden Nutsmelodicaclub.
Zaterdagmorgen beginnelingen blokfluit; gevorderden
blokfluit; beginnelingen melodica.
Elke zaterdagmorgen trimmen bij picknickplaats te
Wildenborch.
Elke zaterdagmorgen kindercantorij in het katechi-
satielokaal Kerkstraat 15.
Elke zaterdagmiddag padvinderij bij het troephuis;
verkenners en welpen.

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

1 dec. Dropping Buurtvereniging Delden
2 dec. Dansen bij Concordia - Evening Stars
6 dec. Herv. Vrouwengroep Linde
9 dec. Dansen bij Concordia - La Mara

10 dec. EHBO rayonlezing
12 dec. Kaartavond v.v. Vorden in de kantine
13 dec. KPO exkursie
13 dec. Bejaardenkring 13.45 uur, Jeugdcentrum
16 dec. Dansen bij Concordia - Bel Canto's
18 dec. Kerstfeest NCVB
18 dec. Bejaardenmiddag KPO
19 dec. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen zaal Smit
20 dec. Kerststukjes maken met Floralia Nutsdepar-

tement Vorden
20 dec. Herv. Vrouwengroep Wildenborch

De besturen van de vereniging worden verzocht bon
aktivitciten aan ons door te geven dan kunnen deze
in deze rubriek worden gevoegd.



BROOD?
Natuurlijk van uw Warme Bakker /

Ook voor uw

Boterletter en Specu/aas

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1384

Voor een

slee
of schaatsen
Leuk als St Nieolaas-kado !

Henk van Ark
Burg. Galléestraat - Vorden - Telefoon 05752-1554

Verzekeringsmaatschappij
zoekt

medewerker
om als bijverdienste een bestaande portefeuille
te behartigen in deze omgeving

Brieven onder nr M.'ï-l buro Contact - Vorden

Een grote sortering

* ZEEP

ir EAU DE COLOGNE

* AFTERSHAVE

* TOILET ARTIKELEN

Vindt u bij:

Drogisterij - Parfumerie
Schoonheidssalon

„De Olde Meulle"
(J. M. van der Wal & Zn)
Dorpsstraat - Vorden
Telefoon 05752-1301

Komt u rustig binnen kijken,
U kunt ideeën opdoen!

Leuke sortering India artikelen
Grote verscheidenheid sierflessen
vanaf f 45,-
Apart mandenwerk
Allerlei voorwerpen Spaans hout
Leuke wandversieringen
Flora keramiek
Byouterieeën en portemonnees
Koperen en tinnen voorwerpen
Aparte soorten glaswerk
Fonduestellen vanaf f 8,45
Prima personenweegschaal
van f 19,95 voor f 14,95
TEVEEL OM OP TE NOEMEN !

't Is KOERÜELMAN
waar Sint slagen kan!

BEST BROOD
dat brood dat u haalt bij SCHURINK !

Neem proef met onze specialiteiten

Gelders Tarwe
i

< Heer l i jk vloerbrood)

En ons nieuwe artikel
BIOLOGISCH DYNAMISCH

Volkorenbrood
Kom es an en bestel tevens uw

^ BOTERLETTEK
^ CHOCOLADE LETTERS
^ EN ST NICOLAAS.ARTIKELEN

Volop voorradig!

A. G. Schurink
Burg. Galléestraat 46 - Vorden - Telefoon 1877
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Geef voorrang
aan de Jubileum

VORDENSE SINT NICOLAAS -AKTIE

Want in Vorden
bepaalt u zelf
uw eigen prijs!
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l/a/? Aar f e welkom
Sint Nicolaas

m onze ,

kunstnijverheids
winkel
Gewoonweg een gezellige

KIJK-KIES ZAAK

Ken ding is y.eker:
u raakt niet uitgekeken

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314

— RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

PUMA

sport-
en trimschoenen
Een fijn kado van Sint !

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4

's Maandags de gehele dag geopend

Vorden

VOOR

Minisets
Bijzettafels
Poefs
Kapstokken
Sierkussens
Schilderijen
Lektuurbakken
Rookstandaards

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

IA
CM fl>

25 jaar Vordense Winkeliersvereniging - 25 jaar Vordense Win25 jaar Vordense Winkeliersvereniging - 25 jaar Vordense Win

DE TONEELVERENIGING

„Vordens Toneel"
zoekt enkele heren

die serieus het toneelspel
willen beoefenen

Kom eens praten en geef u op bij de regiseur
H. HOLSBEEKE - Enkweg 24 te Vorden
of bij een der andere leden



Gems aanbiedingen
die niet in het schoentje passen
maar u toch van pas kunnen komen
Kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Koffiepercolator automatisch
voor wel 12 koppen koffie, roestvrijstaal 65,—
Koffiezetautomaat filtersysteem
voor 10 tot 12 koppen koffie, nu van 159,— voor 129,—
Koffiemolen Inventum met slagmes, van 29,50 nu 24,50
Tafelgrill apparaat met draaispit, zeer lage prijs 159,— nu 99,50
Allessnijder snijdt brood kaas vleeswaren groenten voor maar 75,—
Broodrooster automatisch
maakt een oude snee brood weer vers, van 60,— voor 45,—
Haardroogkap regelb. temperatuur met vloerstatief ,,Kalorick" 55,—
Haarboy kammen of borstelen en drogen tegelijk
„Inventum" van 47,50 nu 42,50
Ladyshave van Philips in luxe uitvoering nu van 57,75 voor ... 49,50
Stofzuiger modern sledemodel
met sterke motor, kompleet met onderdelen 149,—

AEG STOFZUIGER VAMPYR in twee uitvoeringen
Model 2002 met 575 Watt motor 189,—
Model 2002 S met 800 Watt motor 230,—
Naast het voordeel van deze lage prijzen ook nog kans op een
prachtige prijs waaronder weekendreizen en bijvoorbeeld een
avond uit naar Paul van Vliet met diner. Vraag inlichtingen bij ons.

Wasemafzuigkap met verlichting, twee snelheden, 60 cm breed 279,—
Oliegevulde radiator kompakte uitvoering
2000 Watt, met wielen, handgreep en thermostaat 249,—
Ventilatorkachel met temperatuurbegrenzing
2000 Watt, kompleet met snoer 49,95
Scheerapparaat Philips driekop
voor een leuke kadoprijs van 79,—

REMINGTON SCHEERAPPARATEN
met niet goed, geld terug-garantie. Mocht u na vier weken thuis
proberen niet van de scheerkwaliteit overtuigd zijn dan stuurt u
het apparaat terug.
Remington shavers Selectro 3 en SF2
109,50 kontantprijs nu 95,—

Grote elektrische apparaten
Droogtrommel inhoud 2*/2 kg droog wasgoed
instelbare droogtijd voor kast- of strijkdroog van 403,— nu ... 335,—
Droogtrommel als vorige maar nu voor 4 kg van 559,— voor ... 465,—
Vaatwasmachine doet met groot gemak de afwas, van glas tot
pan, verschil, merken o.a. AEG, Erres en Indesit, prijzen v.a. 649,—
Wasautomaten, waar u jaren plezier van zult hebben!
AEG volautomaten vanaf 730,—
Erres volautomaten vanaf 670,—
Indesit laag in prijs 425,—

Koelen en vriezen
Koelkast tafelmodel, inhoud 140 liter, merk Philips 334,— nu 245,—
Koelkast 170 liter kastmodel, 2 sterren, Philips, van 539,— nu 355,—
Vrieskisten in alle maten vooral de kleine inhoud is handig voor
uw gezin. Kist van 200 liter 587,— nu 450,—

Beeld en geluid
Televisie zwart-wit apparaat met 61 cm beeldbuis en handige
drukknop kanalenkiezer. Voor maar 498,—
Televisie KLEUR grootbeeld kleurentoestel met 66 cm beeld
of klein beeld met 51 of 56 cm beeldbuis. Wij bieden u een
ruime keus en goede inruilmogelijkheid.
STEREO F.M. radio kompleet met boxen,
aansluiting voor hoofdtelefoon, vanaf 499,—
Stereo radio platenspeler kombinatie
geluidsboxen inbegrepen, prijs vanaf 648,—
Stereo cassetterecorder uitvoering in witte slijplak met bijpas-
sende boxen nu van 653,— voor 550,—

Stereo set, bestaat uit een versterker 9 Watt met boxen, merk
Philips 385,—. Speciale prijs 285,—
Stereo platenspeler met boxen in moderne uitvoering
nu van 325,— voor 279,—
Stereo langspeelplaten vanaf 4,95
Draagbare radio met F.M. royale keus voor u, topmerken vanaf 75,—
Cassetterecorder met draagtas, mikrofoon, batterijen
en cassette van 169,— voor 138,—
Platenspeler mono met versterker, vanaf 138,—
Tafelradio Erres mono met F.M 176,—
Compact cassette speelduur 60 minuten 2,75
Compact cassette speelduur 90 minuten 3,95
Recorderbanden op spoelen van 18 15 en 13 cm
prijzen 10,25 8,50 7,95

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN
Fonduestel ,,Kabé" emaille met receptenboek
in kadoverpakking 72,50 47,50
Strijktafel „Brabantia" tijdelijk 29,90
Medicijnkastje met slot nu van 47,90 29,50
Pedaalemmer rood emaille met roestvrijstaal
deksel. Top-kwaliteit 29,75 22,50
Isoleerkan televisiekan, 1 liter 21,50
Wandrek voor boeken twee dragers met drie planken 19,95
Rolveger „Leifheit" speciale prijs 19,95
Personenweegschaal vanaf 15,95
Badbox voor de vuile was en u kunt er op zitten van 18,80 ... 14,50
Kookwekker tot 60 minuten 12,95
Curvelino afvalbak met tuimeldeksel in hippe tinten 7,60 4,95
Flessendrager luxe plastic voor vier flessen 3,95
Koelkastdozen set van vier 3,—
Kleerhanger luxe bekleed 1,50

GLAS EN AARDEWERK
Glasservies dertigdelig vanaf 37,40
Gebakstel dertiendelig porselein 19,95
Vlamvaste schotel Jena 2000 van 26,— 19,95
Koffiefilterkan glas met filter, inhoud één liter 7,95
Wijnglazen model Gilde zes stuks voor 6,95
Vlaflip glazen op voet, drie voor 4,95
Kop en schotel engels porselein vanaf 4,95
Soepkoppen in diverse maten en decors vanaf 1,50
Kop en schotels ruime keus in aardewerk, porselein en glas v.a. 1,50

GEREEDSCHAPPEN
Lijmtangen twee stuks van 22,95 voor 18,55
Pompschroevendraaiers voor maar 12,95
Tangenset met een zijsnijtang en draadafstriptang.
Of een kombinatietang met punttang 12,95

11,95
8,75
7,70
8,65
5,40
5,95
4,05

Beugelzaag boomzaag
Zaaggarnituur normale prijs 13,50 nu
Dopsleutelset in etui van 13,30 nu
Graskantschaar leuke prijs 11,50 voor
Snoeischaar voor struiken en bloemen
Handzaag lengte is 18" ofwel 45 cm
Waterpomptang prijs normaal 8,15 nu

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
AEG slagboormachine 12 mm met hand- en tafelcirkelzaag
hulpstuk, geweldige kwaliteitsaanbieding van 435,— nu 367,—
AEG zelfde boormachine met hout-, staal- en muurboren.
Schuur- en polijstonderdelen voor de prijs van 242,—
Ejtffcmachine Black and Decker, twee toeren 13 mm bo^kt
4^™Vatt. Tijdelijk met cirkelzaaghulpstuk samen voor 1̂ ^— nu 168,—
Decoupeerzaagmachine zaagdiepte tot 38 mm, verstek 45° ... 99,—
Cirkelzaagmachine zaagdiepte tot 35 mm 99,—
Vlakschuurmachine schuurzool 92x185 mm 99,—
DEZE DRIE BLACK AND DECKER APPARATEN
K^T U TEGELIJK KOPEN VOOR ^ 285,—
Doe uw inkopen vroegtijdig, dof voorkomt
fe/eursfe/f/ngen en wij nebben meer tijd voor u /

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

EMPO
RIJWIELFABRIEK
H. B. EMSBROEK B.V. - VORDEN

Wy zoeken medewerkers, die onder-
staande werkzaamheden voor ons
kunnen verrichten, of hier eventueel
voor opgeleid wensen te worden

HET LASSEN
EN /OF SOLDEREN
van rijwielframes en verdere
onderdelen

HET BIEZEN VAN FRAMES
EN VORKEN

HET MONTEREN
VAN RIJWIELEN

Sollicitaties zowel schriftelijk als
mondeling kunt u richten aan:

AFDELING PERSONEELSZAKEN
Enkweg 17 te Vorden

PRACHT KOLLEKTIE

* KOFFERS
* TASSEN
* LEDERWAREN
* EN REGENKLEOfNG

Momenteel grote voorraad en
scherpe prijzen

Echt iets voor Sint!

Lederwaren - Woninginrichting

Bert Lammers
Burg. Galléestraat 32 - Vorden - Telefoon 1421
NA 200 METER WINKELCENTRUM

Kostuum allure

EMPO
^OX-X'X'X'X'X- X'.'-X-X-v-

Maar met Total rijdt u
toch het zuinigst!

TANK HET BIJ

NIEUWSTAD — VORDEN

KOOP OP DE MARKT !

Speciale truien-aanbiedingen

DAMESTRUIEN
uitzoeken f 15,- 2 voor f 25,-

HERENTRUIEN
uitzoeken f 19,75

KINDERTRUIEN
(alle maten)
uitzoeken f 11,95 2 voor f 20,-

Verder: blouses - overgooiers

vesten - spencers

Dit alles vindt u by TEXTIELHANDEL

SCHEPERS
ledere vrijdagmorgen op de Vordense Markt!

Prachtig gesneden kostuum» van een
superieure kwaliteit. Rustige mode-
aksenten geven het een zekere allure.
Een pak dat u nooit In de steek laat

Trefpunt van mode voor morgen

Zaterdags tot 5 uur geopend

VOOR MOOIE EN GOEDE

kadoos
kunt u bij ons goed terecht!

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 Telefoon 2122

Ze zijn er weer de

kolenhaarden
met diverse kapaciteiten tot 400 m-

Vraagt inlichtingen:

Henk van Ark
Burg. Gallrrstraat - Vorden - Telefoon 05752-1554

Voor Sint Nicolaas vindt u bij ons

een bijzonder grote sortering

luxe tassen
en portemonnees

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Graag willen wij

Sint Nicolaas
helpen

om keus uit onze
vele artikelen
te maken!
Zie onze etalages

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Een goed idee
KADOOS VOOR DE WINTER l

VOGELVOEDERHUISJES
in berken-, larik- en eikenhout
VOGELVOEDERTAFELS
in larikhout

VERDER VOLOP KEUS IN:

Vogelkooien met kanaries of
parkieten
Hamsterkooien met hamsters
Viskommen met goudvissen

GROTE SORTERING IN<

•fa Aquaria en tropische vissen
•fa Hondenmanden, hondenbedden

en hondenstretch
fa Hondenriemen, hondenbakken

enz.

Voor de 'late' vissers nog volop hengelsport-
artikelen

Voor nuttige en 'levende' geschenken naar:

KLUVERS'
VOEDER EN VISSPORT

Vorden Zutphenseweg 53 tel. 05752-1318



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

super klopboor 1431H

HENGELO (GLD)

Zondag 2 december
Muziek:

Evening Stars

3 tors ooi gezelligheid

SINT NICOLAAS-BAL MET ATTRAKTIES !

* boort in het hardste beton
en steen

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

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

Uw dealer:
WELKOOP

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

straat 14 - Vorden Stationsweg 20

Opruiming behang 1973
4//es moet weg voor de helft van de prijs !

Er moet plaats gemaakt worden

voor de nieuwe kollektie 1974

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. Uiterv/eerd
Meester Schilder Ruurloseweg 35 — Vorden — Telefoon 05752-1523

BESPAAR
UW PROEFRIT-BENZINE
123.448 rijvaardige Nederlanders hebben al proefgereden in
uw Simca 1000

en zij rijden er nog in... nog altijd bijzonder enthousiast over
het vele waarin elke Simca 1000 zich onderscheidt:

5 modellen
(waarvan de 1000 LS de
meest economische)

opvallend waardevast
('t is een Simca ... dus hoge
inruilwaarde)

ruimte voor 4 personen geweldige wegligging
(volwaardige 4-deurs
gezinsauto)

(ideaal voor natte, gladde
wegen)

zuinige doordouwer lenige wendbaarheid
(rijdt ± i op 14 bij 100 km
snelheid)

(fijn voor 't parkeer- en
bochtenwerk)

WAAR VINDT U
ZOVEEL AUTO VOOR
ZO'N LAGE NIEUW-
PRIJS:

SI M CA 1000 LS
vanaf f 6.343,-

De Simca 1000 LS en GLS (944 cc)
zijn tegen meerprijs ook
semi-automatisch leverbaar.

Prijzen inclusief BTW -
Vijf modellen in de

Simca
Simca
Simca
Simca
Simca

1000
1000
1000
1000
1000

LS
GLS

Simca

Special
Rallye
Rallye

1
2

1 000 serie :

944
1118
1294
1294
1294

cc
cc
cc
cc
cc

44
55
60
60
82

DIN
DIN
DIN
DIN
DIN

pk
Pk
Pk
Pk
pk

v.a. f
f
f
f
f

6.343,-
6.830,-
7.221,-
7.221,-
8.641,-

af importeur.

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

Discoteam
OEKIE

Presenteert

Popgroep
ERUPTION
Zaterdag l december
Aanvang 79.30 uur

LUDGERÜSGEBOUW - WICHMOND

Snoep verstandig eet een appel!

GOLDEN DELICIOVS

GOUDREINETTEN
vanaf f 9,- per kist

COX ORANGE
HAND- EN STOOFPEREN

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

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

EN TOCH . . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg • Vorden - Telefoon 05752-1514

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlek naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Volop

benzine
Verkrijgbaar bij:

KEUNE
Nijverheidsweg 4 - Vorden - Tel. 05752-1736

Hotel Langeler
Spalstraat 5 - Hengelo Gld - Telef. 05753-1212

Zaterdag l december a.s.

BAL
voor gehuwden
en verloofden

MET ATTRAKT1ES !

Aanvang 7.30 uur Orkest: 'THE MODIANS'

GROTE
PAARDEN-
MARKT

Sint Nicolaasmarkt

Woensdag 5 december t<> Hongelo (i

Aankoop levende have voor de verloting

Marktvereniging

Sportieve geschenken
geven vreugde

Adidas sportschoenen
Lederen en plastik voetballen
Sport- en vrijetijds kleding
Luchtbuksen en luchtpistolen
Rijkleding, caps, zweepjes en sporen
Ruime keuaw In boeken rn romans
voor jagers ruiters «>n natuurvrienden
Manchetknopen, dasspelden,
armbanden, sjaals enz. met jacht-
of ruitermotieven

WAPEN EN SPORTHANDEL

„teedr doeltreffendl

Zutphenseweg Vorden

Vu/pennen - Tafelspelen
Kalenders - Agenda's
Boeken - Pockets enz.
EEN BOEK HOORT ERBIJ !

S i n t . Nirolaas-kudoos voor jong en oud vindt u bij

IJork- ««n Kantoorboekhandel

HIETBRINK
Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1253
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Energiebesparing?

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

dan is een

Irisette donsbed
wel de oplossing.

Het is een nieuwe slaapgewoonte,
maar, wel behaaglijk.

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

Uw Irisette-dealer

interieur-verzorging
wim polman b.v.

DORPSSTRAAT 22, VORDEN
TEL. 05752-1314

— RIJKSSTRAATWEG 108
TEL. 05750-17332
WARNSVELD

Voor een enorme kollektie

speelgoed
alle bekende merken - voor jong en oud

KOERSELMAN
Burg. Gal/éesfraaf Vorden

Trekkingsavonden
Sint Nicolaas-aktie van de
Vordense Winkeliersver.
INLEVERINGSADRES WAARDECOUPURES :

IJssalon Boersma, Dorpsstraat 6 te Vorden.

WAARDEBEPALINGSAVONDEN:

Deze vinden plaats in de grote zaal van hotel Bakker op:

donderdag 29 november 20.00 uur PR/JZENPOT f 2000,-

maandag 3 december 21.15 uur PRIJZENPOT f 3500,-

vrijdag 7 december 21.15 uur PRIJZENPOT f 2000,-

Let u wel op:
wordt u de eerste avond niet beloond, dan speelt u automatisch mee in
de volgende ronden.

WAARDEGELDIGE COUPONS:
deze worden de winnaars, voor zover niet op bovenstaande avonden
aanwezig, per post toegezonden.

VERZILVERING WAARDEGELDIGE COUPONS:
bij de deelnemende winkeliers.

GELDIGHEID WAARDECOUPONS:
tot en met 31 december 1973.

Koop nu in Vorden
er zijn nog forse bedragen
te verdelen!

S/a nog een vlug uw slag en vraag in de
winkels naar de waardebonnen, mis-
schien behoort u fof de gelukkigen!

Inwoners van Vorden!

Vrijdag 30 nov. staan wij op de
markt met 'n zeer grote sortering

SPECULAASKOEKJES 50Ü gram f 1,60
SPECULAASBROKKEN 5 stuks f 1,35
SPECULAASMOLENS 12 voor f 1,10
GEVULDE SPECULAAS 2 plakken a 700 gram f 2,—

Baronie CHOCOLADE LETTERS
geen f l,— maar nu f 0,70

CHOCOLADE MENAGERIE 250 gram f 1,45
Grote zak KLEUTERTAAI f 0,90
SIGAARTJES 250 gram f 0,90
CHOCOLADE SIGARETTEN 3 doosjes f 0,90

vis < xtra attraktie:
( I e k w a l i t e i t ) .r)()0 gram f2,30

Zie verder onze grote sortering

Cnoco/oferie - Snoep - Koekjes - Cake enz.

AIJos tf-Ri-n A B N O R M A A L LACJK I'RIJ/KN < -n i*>rsto kwali tei t !

T. W. Bref houwer
TOLSTRAAT 43 AALTEN

Met blijdschap geven wij
kennis van de geboorte
van onze dochter
NYNKE

Jan Gotink
Minie Gotink-Weustman

Vorden, 27 november 1973
BjMBidenborchwcg l

VoWr uw blijken van mede-
leven welke wij mochten
ondervinden tijdens de
ziekte en na het overlijden

jnijn lieve man en onze
(vader en opa

•* • » ' '1ARSFN
betuigen wij allen onze
oprechte dank

Uit aller naam:
G. E. Garsen-ter Maten

Wichmond, nov. 1973
't Oortwien

GEEF EENS WAT ANDERS!

Geef een kadobon voor een

scho0iheids-
behandeling

Drogisterij - Parfumerie
Schl^heidssalon

^D?cDe Olde Meulle"
(l. M. van der Wal & Zn)
Dorpsstraat - Vorden
Telefoon 05752-1301

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

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

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

•

textiel en mode
/chooldermcin

Hoera, de Sint is weer in het land.

Koop en geef met gulle hand.

Al weet hij alle zaken nog niet goed,

Er is er één die hij niet vergeten moet.

Zoveel verschillende artikelen in een zaak,

Dan is de keuze altijd raak!

lYI A NT ELS EN CO ATS

A
von echt loden

ARDEWERK
_ J AC H T SERVIEZEN
KUITERSPORT
_ ARTIKELEN
TURN. EN
_ TRAININGSPAKKEN
ENORME SORTERING m
- l TRUIEN EN VESTEN
|M OBLESSE
^ VERREKIJKERS
SJAALS EN MUTSEN

Zutphenseweg 15a - Vorden - Telefoon 05752-1272

Speciaal voor Sint Nicolaas

LEI IKK

Kindertasjes
vanaf t 4,90

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODK

Dorpsstraat 4 Vorden

's Maandags de gehele dag geopend

Hervormde Kerk
TE VORDEN

JEUGDDIENST
A.s. zondag om 10 uur

Voorganger:
D» D. Zinkstok uit novmt.rr

Thema: 'Welvaart-Welzijn'

TOT ZIENS

P.S. Er is ook dienst om 19.00 uur

Een doos visitekaartjes

is ook een leuk kado .'

DR! KRERIJ

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

Er zijn 2 adressen waar u lekker kunt eten:
HET UWE EN HET ONZE

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Médler - Tel. 6634

Leuk kado?
NIEUW!

MANIQUICK
elektrische nagelvijl

f 37,50
Drogisterij Parfumerie
Schoonheidssalon

'De O/de Meulle'
Dorpsstraat 9 - Vorden

Tr koop jonge Blachthanen
± 3 a 4 kg
D. Klein Bramel, Hengelo G
Het Stapelbroek 2 Tel. 7209

Te koop beste dragende
vaars a.d. telling 2 dec.
H. Weenk, Vorden
Zoniervreugdweg 5

Te koop 20 gebruikte kan-
tinestoelen staal met
houten leuningen en zitting
l f 2,50 per stuk
Kerkstraat 24 Keyenburg
Tel. 05753-1864

Meisje van 14 jaar zoekt
werk voor zaterdags
Ria Lois 'nk, Virrakker
Virrakkersestraatweg 15
Tel. 05750-12755

Te koop voeraardappelen
evt. thuis te bezorgen
lage prijzen
D. M. Wullink D 136
Hengelo Gld Tel. 1427



Bruidsjaponnen

A.s. Bruidjes
Dagelijks komen er bij bruidahuia
BEIJER-BESSELINK
de nieuwste creaties binnen.
U kunt het zelf ook zien

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

Beltrum bij Bruidshuis

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

Comp/èfs en
4vondjaponnen

Gaarne volgens afspraak, telefoon 05448-222, ons vakkundig personeel
kan u dan in alle rust adviseren

Beltrum ligt ong. 5 km van Groenlo en ong. 10 km van Kuurlo

?
BEIJER-BESSELINK

het toonaangevende bruidshuis in de

omgeving l

l Slijterij-Wijnhandel SMIT
l
l

DORPSSTRAAT 10 — VOHDKN — TKLKFOON 05752-1M\

Het sukses: Jonge Ganzeboom 8.95
Martini Vermouth 4.95
Stock Vermouth 4.95
Catto Whisky iets bijzonders! 14.95
Hierbij een luxe waterkan KADO

Uit onze wijnafdeling:
Pérola Port Douro - 5.95
Rosé Wijn 3 flessen 8.95
Vinestrel Extra
een zachte Bourgogne 6.30
Chateauneuf du Pape 1969 9.75

Energiebesparing

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

merk gordijnstoffen

U moet het toch eerst gezien hebben !

is groter dan u
denkt

* PLOEG-
STOFFEN

* BOUSSAC-
STOFFEN

* DECOR-
TREND
STOFFEN

* CUM LAUDE
STOFFEN

inteneur-verzorging
wim polman b.v.

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

Geen benzine
in de tank,
Geef een
bfb/f'of/ieefc-
abonnemenf
a/s geschenk/

Openbare Bibliotheek
Dorpsstraat 3 Vorden

Wij hebben voor u nog een ruime sortering

RESTANTEN
BEHANG
en wel

voor de helft van de prijs.'

De speciale verf winkel op het Hoge te Vorden:

H. Weustenenk
Schildersbedrijf-Behangersbedrijf Telef. 1377

Oh, kom er eens kijken
Vader en moeder, kom
met uw kinderen
want in onze winkel staat
KEN MOOIE POP
Zij kan slapen en mamma
zeggen.

Vis uw kind haar naam raadt,
krijgt /,y die pop persoonlijk
van Sint Nicolaas kado!
Briefjes met poppennaam en je
adres voor dinsdag 4 december
inleveren

Sint Nicolaas is in onze zaak
aanwezig op zaterdagmiddag
van 2-5 uur; maandagavond
7-9 uur; dinsdagavond 7-9 uur(

D.A. drogistrrij - parfumerie

TEN KATE
Zutphenseweg 2.- Vorden - Telefoon 05752-2219(

GEMEENTE VORDEN
AFKONDIGING

P Politieverordening, Brandbeveiligings-
verordening en Verordening opslag gas-,
huisbrand- en stookolie

Burgemeester en Wethouders van Vorden brengen
ter openbare kennis, dat Gedeputeerde Staten van
Gelderland de ontvangst hebben bericht van de
volgende verordeningen en de wijzigingen daarop:
a. de Algemene Politieverordening, vastgesteld bij
Raadsbesluit d.d. 27 maart 1973, nr 15, gewijzigd
bij Raadsbesluit d.d. 23 oktober 1973, nr 5;
b. de Brandbeveiligingsverordening, vastgesteld
bij Raadsbesluit d.d. 27 maart 1973, nr 16, gewij-
zigd bij Raadsbesluit d.d. 23 oktober 1973 nr 6;
c. de Verordening opslag gas-, huisbrand- en
stookolie, vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 27
maart 1973, nr 17.

Genoemde verordeningen die l december a.s. in
werking treden, liggen vanaf heden gedurende 3
maanden ter gemeentesekretarie afd. Algemene
Zaken, voor een ieder ter lezing en zijn, tegen be-
taling der kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.

Vordon, 28 november 1973

Burgemeester en Wethouders van Vorden,

de burgemeester,
A. E. van Arkel
de sekretaris,
J. Drijf hout

Vordense Winkeliers
Vereniging

WINKELSLUITING
ZON- EN FSE3TDAGEN '73

Vrijdag 30 november koopavmid t.m. 9 uur

Zaterdag l dercmber t.m f> u u i -

Maandag 3 december koopavonrl t.m. 9 uur

Dinsdag 4 december koopavond t.m. 9 uur

Woensdag 5 december t.m. 4 uur

Komt u ook eens vrijblijvend kijken

naar onze keurko//ektie

Sint Nicolaas
geschenken
in textiel en mode
VOOR HET HELE GEZIN .'

textiel en mode
/chooldermcin

raadhuisstraat tel. 1367 vorden

A.s. donderdag, vrijdag en zaterdag

f3,98
f4,98
f6,25
f 10,50
f 1,40
f 1,78

DOORREGEN RUNDERLAPPEN
500 gram

RUNDERROLLADE
500 gram vanaf

BIEFLAPPEN
500 gram ,

RIBLAPPEN 500 gram 568
l kilo

SNITZELS
100 gram

HAMBURGERS
3 stuks

Voor de boterham
150 gram HAM 143

150 gram KALFSPASTEI 104

100 gram PAARDEROOKVLEES 109

100 gram PEKELYLEES 93

150 gram BOTERHAMWORST 89

250 gram KOOKWORST (stuk) 140

RUND- EN VARRENSSLAGERU

B. G. VLOGMAN
Nieuwstad 14 Vorden

Toen 't hem goed ging,
dacht ie niet

aan adverteren.

Toen het wat slechter werd

begon hij er over te prakkizeren . . . .

Toen het heel slecht ging,
had ie geen geld meer om
te advertereren l
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