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Jongen en Olden
De veurige keer hek et veur de jongen openommen.
Umda'k von dat mien èvenolders wel es wat gouw
klaorstonnen met eur oordeel. Maor um eerlek te blie-
ven wik nou ok veur de olden opkommen. Die mot ze
mien ok niet heelemaole kleineern.

Wie weinig eleerd hef hoeft nog neet dom te ween.
Denk maor es an dat olderwetse beeste voern. 's Mar-
gens kregen de beeste strooheksel met geweikte raap-
koeken en angemaakt krachvoer. Alles wier deurmekare
ereurd en dan mangels d'r aoverhen. Volle werk, maor
et heurn zoo van olds heer. Dat was deur de jaoren zoo
egruuid. Laot nou achteraf de wetenschap d'r achter
kommen dat die maniere van voern niet te verbettern
was !

Petjen af veur die olden die kwelleke lézen of schrieven
konnen en van gien veurlichting wissen. Zie mossen al-
les zelf uutzuuken en brachen et een heel ende. Tegen-
woordig laot ze zik alles veurzeggen, en dan meent ze
dat ze et wet.
Wi'j bunt zelf ok jonk ewes, en wat he'w neet espot
met et schrieven van de olden. At et cacao mos ween
schreven ze kakow. Um ow rot te lachen, dat ha'w op
schole wel anders eleerd. En nou komt 'r geleerde men-
sen waorat de medsters met ontzag nao luustert, en die
zekt dat die heele olden met eur kakow de tied wiet
veuruut wazzen. Dat eur maniere van schrieven de
goeie maniere was. En alles wat ze ons op schole d'r
van verteld hebt geet naor de lompezak. Lao'w die zak
in eere hollen - daor geet nog wel meer in.
De jongen hebt zik van alle soorten pekskeszeepe laoten
anpraoten. En nou komt ze d'r achter dat gruune zeepe
en soda net zoo goed bunt en volle goedkoper. Maor et
mot eur eers ezeg wodden, de olden zollen et zelf be-
dach hemmen. Waor zit 'm dat nou in? Daor is wat
met onze scholen. Et is an de vakluu um dat uut te
zuuken.
Wa'k ok een keer de zak in zie gaon dat bunt die
veekeuringen - wat kont ze zik daor druk met maken.
De boern haalt eur beste koe of pinke uut de stal en dan
mot 'r expres vremde keerls kommen um te zeggen of
de koe van A nog ietskes - al is et maor iets - better
is as de koe van B. En of de koe van C et wint. At ze
d'r niet goed uut kont kommen, kump d'r een arbiter
die et in hoogste instantie uutmaakt.

Een jaor of wat eleen he'k d'r ok effen bi'j estaon. D'r
wier net een groep rondeleid veur de ogen van de keur-
meister. Heel veurzichtig - et geet 'r dan umme „zik
te laoten zien". Daor kont ze niks gien bokkesprongen
bi'j gebruuken. ,,O", heurn ik inens - daor gebeurn wat.
Eén van de beeste had de rugge krom ezet, stok de stat
achteruut en klats klats . . . net of e in huus was. En
daor mossen de andren dan weer deursloffen! Et was
gien gezichte - zoo in de strijd um de hoogste eere !
Mossen ze bi'j Ajax—Feyenoord es doen - dan zoi es
wat heurn. Maor at de nood op et hoogste is, is de
redding op handen. Een jonge keerl sprong naor veurten
- grep een wis stroo, -veègen hendig et achterwerk
schoone en drukken de stat op zien plaatse. De koe
werken goed met en zat de rugge weer rech. De jury
had net de andere kante uutekekken, de optoch ging
wieter.
Zie, zooiets blif niet bestaon. Umdat et niks gien zin
hef. Maor de jongen hebt te lange eleerd um dat zelf
te zien. En van ons nemt ze et neet an. Dat doet ze pas
at et op schole ezeg wodt.
Et wachten is op een lankheurige meister.

d'n Oom.

Jeugdsoos

SOLflf •k m
Z I L V E R W I T E D E L S T A A I .

Koerselman CASSETTES

Geslaagd
In Den Haag slaagde onze plaatsgenote mevr. D. v. d.
Wal-Buszkamp voor het diploma schoonheidsspecialiste
A en manikuren.

Chr. Vrouwenbond
Wegens ziekte van mevrouw Wigman uit Doesburg, die
voor de afdeling Vorden van de Ned. Chr. Vrouwenbond
in zaal Eskes een kookdemonstratie zou geven, trad in
haar plaats de heer Van Roekei uit Zelhem voor het
voetlicht met „verhalen en dia's over de Achterhoek".
Interessant was het om in deze welvaartstijd te horen
en te zien hoe primitief men vroeger in deze streek ge-
woond en geleefd heeft. Dat het toen ook niet altijd rus-
tig was, bleek wel uit de verhalen welke zich, lang ge-
leden, rondom onze kastelen hebben afgespeeld.

Na behandeling van het huishoudelijk gedeelte, waarin
o.a. de presidente meedeelde dat de Kerstvergadering op
14 december a.s. zal worden gehouden, volgde dank aan
allen die tot het welslagen van deze bijeenkomst hadden
meegewerkt. De opkomst van de dames was zeer goed.

Dat de Jeugdsoos in oen behoefte voorziet, bewijst wel
de groeiende belangstelling hiervoor van de Vordense
jeugd in al zijn schakeringen. Het aktieve bestuur is
bezig een programma samen te stellen dat klinkt als
een klok.
Woensdag l december start de bloemschikcursus onder
leiding van mevrouw v. d. Geest. Zaterdag 11 december
worden er slapsticks gedraaid met o.a. Charley Chaplin,
Stan Laurel en Olivier Hardy enz. enz. Zaterdag 15 ja-
nuari treedt in het Jeugdcentrum op de Amerikaanse
rockgroep Django, bekend o.a. van het televisieprogram-
ma Boingggk. Zaterdag 29 januari wordt de film Easy
Rider gedraaid.
Nog iets over de onlangs gehouden kollekte t.b.v. de
Jeugdsoos. De opbrengst van deze kollekte bedroeg
ƒ 969,-- waarvoor wij de gehele Vordense bevolking onze
dank betuigen.

Komt u gerust
eens binnen l

En kijkt u maar
rond naar die
prachtige
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DORPSSTRAAT 22.VORDEN
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Waterschap
Baakse Beek

Ruurlo, 29 november 1971.
Met veel waardering nam ik kennis, dat in het nummer
van 25 november jl. in „Contact" aandacht is besteed
aan het besprokene op de vergadering van het gekom-
bineerd kollege van het waterschap van de Baakse
beek. Over het algemeen is wel eens te weinig bekend
omtrent hetgeen een waterschap doet ten behoeve van
de ingelanden die de waterschapslasten moeten betalen.
Het bestuur van het waterschap van de Baakse beek
stelt het daarom zeer op prijs wanneer de pers door
haar publikaties er aan medewerkt dat de ingelanden
meer inzicht kunnen krijgen in hetgeen geschiedt.
Uit uw publikatie is mij evenwel gebleken, dat omtrent
het begrip „ruilverkaveling" een misverstand bestaat.
De uitvoering van een ruilverkaveling (waarbij een
komplete herstrukturering van een gebied plaats vindt
en o.m. percelen worden geruild, wegen worden aange-
legd en de afwatering wordt verbeterd) behoort niet tot
de taak van een waterschap. Een zodanige ruilverkave-
ling is bijvoorbeeld de ruilverkaveling „Warnsveld" die
ook een deel van de gemeente Vorden beslaat. De ver-
betering van de ontwatering geschiedt daarbij uiteraard
in overleg met het waterschap, dat na afloop van de
ruilverkaveling eigendom, beheer en onderhoud van de
waterlopen krijgt toegewezen. Het waterschap van de
Baakse beek heeft uitsluitend de zorg voor de water-
huishouding in zijn gebied, dat zich uitstrekt van achter
Lichtenvoorde tot aan de IJssel. Het gaat daarbij zo-
nodig over tot de verbetering van bestaande waterlopen
of het aanleggen van nieuwe. Zo zijn in het gebied
Wiersse-Medler in de loop van dit jaar door het water-
schap werken uitgevoerd om een einde te maken aan
de in het verleden aldaar geregeld voorkomende water-
overlast. Een ruilverkaveling heeft daar niet plaats ge-
vonden. Het volgend jaar hoopt het waterschap het ge-
bied Wolfersveen ter hand te nemen; daarbij is dus
evenmin sprake van ruilverkaveling.
Het misverstand is waarschijnlijk ontstaan, doordat de
verbetering van de Veengoot in de afgelopen jaren ge-
paard is gegaan met een vrij groot opgezette vrijwillige
onderlinge ruil van percelen, waartoe het waterschap
het initiatief heeft genomen toen de gronden, benodigd
voor de verbreding van de Veengoot, werden aangekocht.
Een echte ruilverkaveling heeft echter ook daar niet
plaats gehad. Ik moet hier nog aan toevoegen, dat een
grondruil als toen heeft plaats gevonden, slechts uit-
voerbaar is bij een werk als de verbetering van de Veen-
goot, waarbij slechts betrekkelijk weinig eigenaren be-
trokken waren.
In de hoop dat u deze brief in „Contact" zult willen
publiceren, verblijf ik,

hoogachtend,
Mr R. A. van den Wall Bake,

watergraaf

Rektifikatie
In ons verslag van de rondgang van Sint Nicolaas vo-
rige weck, stond vermeld dat de muziekvereniging Sur-
8um Corda als nieuw uniform een beige-oranjekleurige
jas had. Dit moet zijn: geel jasje, manchetten zwart,
revers donkergroen. Onze korrespondent zal wel zo on-
der de indruk zijn geweest van al die mooie uniformen
van beide korpsen, dat wij hem deze kleine details niet
kwalijk nemen. Red.

Schoolnieuws
HET KATHOLIEK ONDERWIJS VANDAAG EN
MORGEN
„Het is een volstrekte noodzaak dat er tussen school
en gezin een echte levendige belangstelling bestaat, een
goede verstandhouding, wil het onderwijs goed tot zijn
recht komen. Als er kortsluiting ontstaat tussen beide
dan is het kind altijd de dupe". Aldus drs A. J. de Beurs
internationaal onderwijsdeskundige, verbonden aan het
Centraal Bureau voor het Katholiek Onderwijs te Den
Haag, op de donderdagavond gehouden kontaktavond
van de Stichting St. Antoniusscholen te Kranenburg.
Voor een talrijk en 'aandachtig gehoor gaf spreker een
uiteenzetting over het huidige katholieke onderwijs. Hij
wees er op dat dit onderwijs, in vergelijking met het
buitenland, een unieke plaats inneemt. In andere Euro-
pese landen moet het bijzonder onderwijs zich nl. zelf
bedruipen terwijl dit in Nederland - na de gelijkschake-
ling met het openbaar onderwijs in 1920 - niet meer het
geval is.
Spreker ging hierna dieper in op de motieven van de
ouders om hun kinderen naar een katholieke school te
sturen. Uit een onderzoek is gebleken dat niet het ge-
ven van godsdienstlessen, het leren e.d., maar veeleer
het doen en laten - het getuigen - van het onderwijzend
personeel de doorslag geeft. Tegenwoordig echter is
het niet meer zo gemakkelijk om op een school een be-
paald stempel te drukken zodat deze voor iedereen her-
kenbaar is. Zoals bisschop Simonis onlangs zei ,zou het
kunnen zijn dat we to^^eien naar een pluriforme
school binnen de gemeensSiap.
De heer De Beurs gaf ook zijn visie op de toekomst van
"•f t katholiek onderwijs. Hij waarschuwde om de ogen
wijd open te houden voor de gevaren van de maatschap-
pij, waarvan de grootste bedrijging is dat de mens zijn
menselijkheid dreigt te vo||̂ zen.
Na een korte pauze werc^mgebreid van gedachten ge-
wisseld naar aanleiding van gestelde vragen. Onder
meer kwamen aan de orde het samengaan van school
en gezin, de ouderkomité's, de verhouding openbaar,
prot.-christelijk en katholiek onderwijs, de gemeen-
schapsschool, de problematiek met betrekking tot de
afstanden van huis naar school e.a.
De waarnemend voorzitter van het schoolbestuur, de
heer H. Havekes, die de leiding van deze avond had,
dankte de spreker voor zijn kundige uiteenzettingen.
Hij deelde mede dat er op korte termijn een ouderavond
zal worden gehouden waarop de oprichting van een ou-
derkomité zal worden besproken en of de eventuele uit-
breiding van het bestuur. In verband met een drietal
vakatures zal dit moeten worden aangevuld. Naast de
kandidaten die het bestuur op deze bijeenkomst - die
in de tweede helft van januari zal worden gehouden -
zal voordragen, kunnen de ouders dit tot voor de aan-
vang der vergadering doen. Op deze ouderavond zal te-
vens een inleiding over een aktueel onderwerp worden
gehouden en komen diverse andere schoolzaken ter
sprake.

Nutsdepartement
Zoals reeds vermeld is in het Nutsblad van november
en in de advertentie elders in dit blad, wordt op 21 de-
cember a.s. door de Nutsfloralia een middag en een
avond gegeven waar u zelf, onder deskundige leiding
van de heer Spjegelenberg kerststukjes kunt maken.
Zie voor nadere gegevens de advertentie in dit blad.

Waterpolo
OKK l WON VAN VORDEN
Zaterdagavond speelde het derde zevental van Vorden
(heren) voor de eerste maal een kompetitiewedstrijd en
wel tegen OKK l uit Eerbeek. In deze ontmoeting die
in Deventer werd gespeeld, hadden de Vordenaren twee
invallers. OKK nam al snel een O—l voorsprong toen
de linksvoor handig profiteerde van een dekkingsfout in
de Vordense achterhoede. Nadat de bezoekers tot O—2
waren uitgelopen, had Vorden pech dat Verstoep uit
een corner tegen de lat schoot. Vlak voor de rust werd
de stand op O—3 gebracht.
Na de rust ontspon zich een gelijkopgaande wedstrijd
met kansen voor beide ploegen. Uit een voorzet van
Denkers reduceerde Verstoep de achterstand tot 3—1.
Vorden kreeg na dit doelpunt nog enkele mogelijkheden
de aehterstand in te lopen. Gescoord werd er echter niet
meer.
De jeugd van Vorden kwam zaterdagavond, eveneens in
Deventer, uit tegen de Berkelspringers uit Almen. Door
fouten in de achterhoede nam Almen al snel een O—2
voorsprong, waarna Huiskes een goede kans onbenut
liet. De bezoekers profiteerden vervolgens van het feit
dat Knol voor een minuut uit het water werd gezonden:
O—3. Nadat de Berkelspringers tot O—4 waren uitge-
lopen, scoorde Mengerink tegen uit een strafworp l—4.
In de slotfase scoorden beide teams nog eenmaal zodat
het einde aanbrak met de stand 2—5.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE K*3RK VORDEN
10.30 uur ds. A. L. C. Stelwag, Eefde Jeugddienst
(dit keer half elf !)
19.00 uur ds. J. H. Jansen dienst van woord en weder-
woord

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. B. K. Breeman te Dinxperlo
19.00 uur ds. W. Jeroense te Silvolde

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 en
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. Lulofa, telefoon (05752) 1255
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 'B morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
consulten bij uw eigen huisarts van 9-9.15 uur.

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

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00
uur en de komende week van 'a avonds 19.00 uur tot
's morgens 7.00 uur:
J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00-18.00 uur.
Zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen 's 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 vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
en donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur

SPREEKUUR GEZINSVERZORGING
HENGELO GLD - VORDEN

mejuffrouw H. M. Lenselink
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur
te Hengelo Gld Bekveld D 16, telefoon (05V53) 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.fe. (05750) 2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder no. (05752)
1541, ook buiten kantooruren. Bij 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

BURGERLIJKE.
STAND

(««'boren: Remke Alexander Constantijn, zoon van J. B.
A. Vreman en M. G. Hassink.
Ondertrouwd: F. J. Lindeboom en W. Bosman.
Gehuwd: G. J. Wentink en G. J. B. Slagman; J. Wei-
graven en B. F. M. Overboek; B. G. Stegeman en B. J.
Holsbeeke.
Overleden: Adriana Wilhelma Baronesse van Wester-
holt van Hackfort, 78 jaar; Harm Jan Gremmer 86 jaar.

BRANDENBARG'S CITROEN

De Sint dronk hef ruim
honderd jaar geleden af /



SUPERMARKT
PRESENTEERT:

Kwaliteit
Service

Lage prijzen

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN ftö

3 sfuks v/O

HACHEEVLEES Oftrt

500 gram 4LOO

RUNDERSTOOFLAPPEN f%f\f%

500 gram £.v/ü

Herschi

CASSIS

/iferf/es

van 709 voor

59

DIXAP

goed voor 3 liter

appe/sap

van 275 voor

169

Luyck

SLASAUS

gezin sf /es

van 279 voor

169

Gezinsf/es

APPELSAP

69

elke 2e f/es

30

Arigoni

TOMATEN-

KETCHUP

nu per f/es

89

MAGERE VARKENSLAPPEN

VARKENSFRICANDEAU

ONS BEKENDE SOEPPAKKET

nu

500 gram

368

388

228
HAM 750 gram 99

BOTERHAMWORST 750 gram 59

SNIJWORST 750 gram 89

GELDERSE KOOKWORST

ALLEEN AAN STUK 200 gram 99

GROTE FLACON WASVERZACHTER

a 2 liter van 298 voor

WITTE REUS ZEEPPOEDER

koffer van 535 voor

KOFFIEFILTERZAKJES

no. 6

DIEP fRIESZAKKEN
25 sfiks

LUNCHZAKJES

plastic

per pak nu

voor maar

50 stuks voor

W.C. LUCHTVERFRISSER

't Huuske grofe spuitbus voor

DROPKABELS

Gi/da normaal 98 nu

MEDICINALE ZOUTE DROP

4 ro//en van 700 nu

249

489

79

98

89

198

69
79

LITERBLIK

APPELMOES 69
ELK 2e BLIK VOOR

Ovaal blik

HARING IN

TOM^ENSAUS

van 709 voor

9;

P.C.D.

JAMPOT

CHOC. PASTA

nu per pof

79

Spr/nk/effes

CHOC. HAGEL

e/k 2e pak

.69

HAZELNOOT.

PASTA

nu voor

129

Profiteer nu:

BRINTA

van 92 voor

VOOR DE LAATSTE KEER DIT JAAR:

Smarius
Goudspeculaas

500 GRAM VAN 125 VOOR

98

GROTE FLES

MAGGI AROMA
GEEN 465 MAAR NU

Sup. Unie

ROODMERK

KOFFIE 205

e/k 2e pak

149

Sup. Unie

INSTANT POE-

DERKOFFIE

van 450 voor

375

Blik

CH5NSSE SPER-

Z3EBOONTJES

van 98 voor

79

Verkade

FROU - FROU

normaal 90

nu weer

79

Koopmans

EIERPANNE-

KOEKMEEL

dubbe/pak

van 729 voor

98

Groente en Fruit
HAGELWITTE BLOEMKOOL per sfuk 119

PAN KLARE BOEREN KOOL 500 gram 69

PAN KLARE SAVOYE KOOL 500 gram 29

GOUDREINETTEN per kilo 59

NAVELSINAASAPPELEN 70 sfuks 198

MANDARIJNEN ZONDER PIT per kilo 149

CITROENEN . 4 stuks 49

Uit onze brooderie
LUNCHBOLLEN

6 sfuks

KRENTEBOLLEN

5 sfuks

KRSNTEBROOD MET SPIJS

van 84 voor

van 97 voor

van 747 voor

GEVULDE CHOCOLADEREPEN

Kwaffa 3 sfuks voor

PINDAROTSJES

Zolang de voorraad strekt:

PENNYWAFELS

KIRSTKRANSJES

v. Doorn

GOLDEN WONDER

POTATO CHIPS

per bakje

70 stuks

nu per pak

grote zak

69
79

105

69

75

69

59

79



Met grote vreugde en dank
aan God geven wij kennis
van de geboorte van onze
zoon

KEMCO

Bij het H. Doopsel zal hij de
namen ontvangen

Remke Alexander
Constantijn

J. B. A. Vreman
M. G. Vreman-

Hassink

Vorden, 28 november 1971
Het Gulik 6

VERSCHENEN
A. Tengbergen: De Acht
kastelen van Vorden.
Nu verkrijgbaar bij

BOEKHANDEL

Hiefbrink
Telefoon 1253

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

Foto ZEYLEMAKBR
Houtmarkt 77, Zutphen
PETROUBM BESTELLEN

1736 bellen!
KEUNE - Vorden

altijd goedkoper
Tel. 05752-1736 - Vorden

Hebt u onze kollektie
prachtige

PERZEN

al gezien ?
in:

Kleedjes, tafellopers, kus-
sens

Een blijvend
geschenk uit onze
kijk- en kieswinkel

POLMAN

Te koop gevraagd: Kon-
sumptie-eieren.
Th. Hofs, Westendorp, tele-
foon 08359-287 of telefoon
05752-6739

Leuke hippe

ka d o's
voor de moderne
jeugd.
Kom naar onze
kijk- en kieswinkel

POLMAN

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

Blijft u niet alleen
voor onze etalage
staan,

maar kom gewoon
binnen, gezellig rond-
kijken in onze
kijk- en kieswinkel

POLMAN

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en yrys

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

Acrobaten
Trommelschudders
Strooiers enz.

Speciaal adres:
WITTE SMID
WARNSVELD
Telefoon 05751-204

Reprodukfies

van beroemde schil-
ders, en

posters

kunt u zien in onze
kijk. en kieszaak

HBO I
PETROLEUM
DIESELOLIE
OLIETANKS

kwantum extra lage
prijzen

G. Weulen Kranenbarg

Uiernetten
geheel kompleet met tuig,
geen beschadigde spenen
meer en geen mislukte
melklijsten. Per stuk ƒ 32,—
bij 5 stuks ƒ 30,—.
Franko thuis.

A. R. Wagenvoorf
Sfafinric/ifing

Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

KX^

JAN FRITZ
en
WILLY EGGINK

geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen in het huwelijk
te treden.

De huwelijksvoltrekking vindt plaats op
donderdag 9 december a.s. om 13.30 uur in
het gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 14.00 uur in de
Ned. Hervormde kerk te Vorden door de
weieerwaarde heer ds. J. C. Krajenbrink.

Keyenburg, Poelsweg l
Vorden, Almenseweg 8
december 1971
Voorlopig adres: Almenseweg 8, Vorden

Receptie van 16.00 tot 17.00 uur in zaal < >
< >
< >

^
Inplaats van kaarten

bereiden zich voor op hun huwelijk. De
huwelijksvoltrekking vindt plaats op 10 de-
cember 1971 om 14.15 uur ten gemeente-
huize te Vorden.

Kerkelijke inzegening om 15.00 uur in de
kapel van het klooster te Kranenburg, om
Gods zegen af te smeken voor onze nieuwe
levenstaak.

„Domeinenhof", Ossenwaard l, Herwen
Dindeseweg 7, Vorden
december 1971
Toekomstig adres: Ossenwaard l, Herwen

Receptie van 17.15 tot 18.30 uur in hotel
Bakker te Vorden. i

Heden overleed zacht en kalm, na een kortston-
dige ziekte nog vrij onverwacht mijn lieve zorg-
zame vrouw, onze lieve moeder, behuwd-, groot-
en overgrootmoeder

BERENDINA EGGINK
echtgenote van G. Bultman

in de gezegende ouderdom van 83 jaar.

Diep betreurd door ons allen.

Vorden:
Toldijk Steenderen:

Gorssel:

Aalten:

Vorden:

Zelhem:

Steenderen:

Toldijk Steenderen:

Vorden:

Delden (O.):

G. BULTMAN
D. H. RUTGERS-BULTMAN
H. G. RUTGERS
A. WALGEMOET-BULTMAN
A. WALGEMOET
H. MAKKINK-BULTMAN
E. J. MAKKINK
H. GROOT OBBINK-BULTMAN
H. GROOT OBBINK
H. BULTMAN
H. B. BULTMAN-LIGTERINK
G. BOSVELT-BULTMAN
H. BOSVELT
H. J. MEMELINK-BULTMAN
J. G. MEMELINK
D. BOSCH-BULTMAN
L J. BOSCH
G. BULTMAN
H. BULTMAN-VEENHUIS
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 29 november 1971
Almenseweg 18

De begrafenis zal plaats hebben vrijdag 3 decem-
ber om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Vorden.

HERVORMDE KERK

JEUGDDIENST
a.s. zondag 5 december
om half elf

Voorganger ds. A. L. C. Stellwag uit Eefde.

Thema: „Jona de wegwerpprofeet".

Organist de heer Engel.

Jij komt toch ook ?

Er is ook dienst om 19.00 uur

verzorgt Nutsfloralia dinsdag 21 december a.s.
een middag en een avond ,,Kerststukjes maken"
in het Jeugdcentrum onder deskundige leiding
van de heer Spiegelenberg.

Deelname is

geheef graf/s

u kunt zelf materiaal meebrengen.

Eventueel is dit ook verkrijgbaar aan
de zaal, de kosten hiervan zijn plm.
ƒ 3,50. In elk geval meebrengen:
kaars en bakje, fles of stobbe.

Opgeven vóór 10 december bij H. Spiegelenberg,
Zutphenseweg 57, telefoon 1464; mevr. Hesselink,
Molenweg 15, telefoon 1555

Grote openbare
verkoping
Op vrijdag 3 december a.s. zal door de TV Tech-
nische Dienst, erkend veilinghouder, t.o.v. ge-
rechtsdeurwaarder P. van Gorkum BIJ OPBOD
worden geveild een grote party:

TV toestellen
Radio's
Transisrorrad/o's
P/afenspe/ers
Stereo installaties
Cassette-bandrecorders
Huishoudelijke artikelen
enz. enz.

Voort een grote party luxe artikelen w.o. hout-
snijwerk, koperen kandelaars, siersvoorwerpen en
wat verder zal worden ingebracht.
Gelegenheid tot inbrengen van andere goederen
van 5 tot 6 uur aan de zaal. Bij geen resultaat
geen kosten.

De veiling zal worden gehouden in de zaal van:

hotel Bakker, Dorpsstr. 24, Vorden

Aanvang der veiling: des avonds om 8 uur. Gele-
genheid tot kijken: vanaf 7 uur.
TV Technische Dienst, P. van Gorkum,
Groeneweg 52, Gerechtsdeurwaarder
Utrecht Zutphen

Beter en voordeliger rijlessen
BIJ AUTORIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"
Opgave bij: i

J. H. Hilferink, telefoon 1619, De Boonk 39
Garage Tragter, telefoon 1256, Zutphens^w. 95
of donderdags van 20.00 tot 22.00 uur op de
theorie-avond in café Eskes Dorpsstraat Vorden

GEMEENTE VORDEN
Openbare bekendmaking
inzake vasfsfef/i'ng
bestemmingsplan

De burgemeester der gemeente Vorden brengt ter
openbare kennis, dat het door de gemeenteraad
in zijn openbare vergadering van 9 november 1971
vastgestelde bestemmingsplan „Kranenburg 1971"
met toelichting, bestemmingsomschrijving, voor-
schriften-en 2 kaarten, vanaf maandag 6 decem-
ber 1971, gedurende één maand ter gemeentese-
kretarie voor een ieder ter inzage ligt.

Het plan is overeenkomstig het ter inzage gelegen
hebbend ontwerp vastgesteld, behoudens enige wij-
zigingen welke in de voorschriften zijn aange-
bracht.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeente-
raad hebben gewend kunnen gedurende genoemde
termijn bij Gedeputeerde Staten van Gelderland
bezwaren tegen genoemd bestemmingsplan in-
dienen. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ie-
der, die bezwaren heeft tegen de wijzigingen,
welke bij de vaststelling van het plan in de voor-
schriften zijn aangebracht.

Vorden, 30 november 1971.
De burgemeester van Vorden,

Van Arkel

SUBSIDIE
schilder- en behangwerken van 29 nov.
tot 1 maart 7972

f 15,- per mandag
Vraagt vrijblijvend inlichtingen

Sc/ii/dersbedr/ff

H. WEUSTENENK
Telefoon 05752-1377 - 't Hoge 33 - Vorden

De sportieve Sint koopt
Helanca trainingspakken met bies en in
twee kleuren

Volley- en voetbalkleding
Turn- en gymkleding

ADIDAS voor voetbal-, gym- en sport-
schoenen

Sporttassen, beenbeschermers,
keepershandschoenen

Tafeltennlsbats en -spelen
Schaak- en damborden

Roulettes, pokerbekers en -stenen

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

2 KUIFJES WEU MARGARINE 7 7 2

BLIK SPAR APPELMOES 69
ZAK SPAR CHIPS 89
ELK 5e FLESJE SPAR PILS GRATIS !

Bij f 75,— boodschappen:
7 DOOS BONBONS van 300 voor 789

l FLES MOUSSERENDE WIJN ... van 360 voor 195
150 GRAM HAM van 134 voor 118
1 GELDERSE ROOKWORST van 130 voor 118
2 KILO GOT DREINETTEN 75
10 SPAANSE NAVELSINAASAPPELS .. . 1 9 8

REMMERS
DE SPAR

KOPEN BIJ'DE SPAR
IS SPAREN BIJ DE KOQP

supermarkt
Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

HET KAN NU NOG!
Ook u kunt nog de trotse bezitter worden van deze

of één van deze prijzen!

ft III f500,- f 250,- f100,-

10xf 50,- 20xf 25,- 400xf 2.50,- IN NATURA

Uit de GROOTSTE Vordense Sint Nicolaasaktie



FEESTELIJKE

Op donderdag 2 december 9 uur v.m.
hopen wij u in onze gemoderniseerde zelfbediening
en geheel nieuwe slijterij te ontvangen.

Daarom 3 dagen lang: SPECIALE FEESTAANBIEDINGEN !

WARNINGS ADVOKAAT met GRATIS glas! COGNAC HENNESSY van 19.75 voor 17.95

BEAUJOLAIS VILLAGE van 5.95 voor 5.25 BLACK AND WHITE WHISKY van 18.30 voor 14.95

ZEILER SCHWARZE KATZ liter van 5.50 voor 4.95 Kings Vat 100% SCHOTSE WHISKY 12.75

ook gesorteerd in goedkoper gedistilleerd

MILKY WAY 10 stuks 1.69

Groot pak BRINTA van 92 voor 69

500 gram Vivo ZOUTE PINDA's 1.65

3 pakken LUCIFERS 89

Literblik ANANAS 1.09

Literblik PERZIKEN schijfjes 1.39

2 rollen Vivo BESCHUIT 69

Vivo AARDBEIEN JAM van 1.25 voor 98

NEEM EEN PAAR BLIKKEN IN HUIS!

APPELMOES per blik 79 3 blikken 2.09

SPERCIEBONEN per blik 89 3 blikken 2.39

ledere dag

VERS BROOD

van de warme bakker

Hele BOERENMETWORST 2.89

Hele BOERENLEVERWORST 1.19

Grote ROOKWORST 350 gram 1.79

150 gram SCHOUDERHAM 98

Voor uw gezellige avondje

2 rollen St Nicolaas INPAKPAPIER

Groot pak Vivo SPECULAAS

van Houten CHOCOLADE LETTERS 1.00

79

89

2e voor 65

icia chocolade melk met GRATIS flesje koffiemelk

Diepvries HAANTJE heel kilo 98
Bij 25 gulden aan boodschappen

uitgezonderd tabaksartikelen

400 gram diepvries verse worst 1.98
500 gram jong belegen kaas 2.79

Literfles Vivo CASSIS van 1.05 voor 89

2 literflessen Vivo UP van 1.22 voor 1.09

Zwarte Kip VRUCHTENWIJN van 3.95 voor 2.95
Gezinsfles JUS d'ORANGE van 1.19 voor 79
Vivo PILS krat a 24 flesjes van 8.00 voor 6.89

MANDARIJNEN 1.45 AARDAPPELEN 5 kilo 1.00

GRATIS een fles Siebrand

JUS d'ORANGE a 1.98
Bij een literfles Frambozen-Bessen met jonge jenever

Zelfbediening
en slijterij

't Hoge 58 Vorden tel. 1420



Donderdag 2 december 1971

Tweede blad Contact
jaur^unj; nu. 35

Motorsport
GRAAFSCHAPRIJDERS

Tijdens een intieme bijeenkomst van de auto- en motor-
clubs in de provincie Gelderland, welke werd gehouden
in „'t Wapen van Vorden", werden de verschillende
kampioensbekers uitgereikt.

De vergadering stond onder leiding van de voorzitter
van de afdeling Gelderland, de heer J. van Dongen uit
Zutphen. Tijdens zijn openingswoord memoreerde hi;
allereerst het grote aantal suksessen dat door de pro-
vincie Gelderland is behaald.

Zo werden Drikus Lubbers uit Lochem en Bart Notten
uit Hengelo bij de senioren zijspannen officieus wereld-
kampioen, officieel Europees kampioen en bovendien
werd de nationale titel in de wacht gesleept door dit
suksesvolle duo. Gerrit Wolsink uit Hengelo werd kam-
pioen van Nederland bij het crossen 500 cc senioren.
A. Ridderhof en W. Jansen uit Hengelo werden kam-
pioen van Nederland bij de junioren zijspan. J. Berend-
sen uit Bennekom werd nationaal kampioen 50 cc juni-
oren. De KNMV Cup junioren 500 cc werd gewonnen
door B. Eenink uit Doetinchem.

Bij de betrouwbaarheidsritten werd Joh. Berendsen
landskampioen bij de junioren boven 175 cc. G. Hoft-
ijzer uit Varsseveld werd landskampioen bij de junioren
tot 175 cc. De Graafschaprijders uit Vorden werden
juniorenclubkampioen van Nederland.

Bij de oriënteringsritten werd J. van Schooten uit Harf-
sen bij de bromfietsen kampioen van Nederland. Het
clubteam van Hamac uit Harfsen werd in deze kategorie
kampioen van Nederland.

Voorts memoreerde de heer Van Dongen de gouden plak
die Jan van Beek uit Zelhem tijdens de Zesdaagse be-
haalde. Piet Bergsma uit Hummelo bracht het in dit
zware onderdeel van de motorsport tot een zilveren me-
dalje.

Hierna ging de heer Van Dongen over tot het uitreiken
van de kampioensbekers aan de kampioenen van Gel-
derland. Bij de bromfietsen solo werd J. van Schooten
van Hamac Harfsen kampioen van Gelderland. Het
clubteam van Hamac werd eveneens kampioen van Ne-
derland.

Bij de motoren (solo) ging de titel naar H. G. Klein
Brinke (lid van De Graafschaprijders uit Vorden) uit
Barchem. Duokampioen werd J. W. Rouwenhorst uit
Hengelo (De Graafschaprijders Vorden). Het clubteam
van De Graafschaprijders uit Vorden werd oveneens
kampioen van Gelderland.

Bij de auto's werd in de individuele klasse W. H. Rou-
wenhorst uit Zutphen (lid van De Graafschaprijders uit
Vorden) kampioen van Gelderland. Ook het clubteam
van De Graafschaprijders werd kampioen van Gelder-
land. Bert Regelink uit Vorden (lid van De Graafschap-
rijders) werd bij de bromfietsen duo-kampioen van Gel-
derland.

Naast het uitreiken van deze kampioensbekers werd
tijdens deze vergadering uitvoerig gesproken over de
PCC-ritten die het afgelopen jaar hebben plaatsgevon-
den. Alle aanwezige clubs waren van mening dat deze
ritten goed zijn verlopen. Besloten werd om het komen-
de jaar de ritten op dezelfde wijze voort te zetten. Er
zullen wederom een vijftal PCC-ritten plaatsvinden.

Wat het organiseren van deze ritten betreft, zal een
keuze worden gemaakt uit de volgende plaatsen: Vorden,
Eefde, Harfsen, Borculo, Gent en Wezep. De verschil-
lende data zullen nog nader bekend worden gemaakt.

DE GKAAFSCHAPRIJDERS SMETEN MET WILD

Aan de traditionele wildrit die de Vordense auto. en
motorclub De Graafschaprijders organiseerde namen dit
keer ca 60 personen deel. De rit die was uitgezet door
de heren B. Regelink en G. Verstege, voerde de deel-
nemers geheel door de omgeving van Vorden. De lengte
bedroeg 50 kilometer. Start en finish waren bij café
Eykelkamp, waar de prijswinnaars na afloop hazen, fa-
zanten of konijnen in ontvangst mochten nemen uit
handen van voorzitter B. Pardijs.

De Graafschaprijders hebben dit jaar nog één rit op hot
programma staan. Op 12 december wordt nl. de zgn.
„pannekoekenrit" gehouden. Dit is een gezelligheidsrit
waarbij het er in hoofdzaJak om gaat na afloop geza-
menlijk gezellig- pannekoeken te eten.

»E GKAAFKCIIAPKIJDEKS IN DE PRIJ/EN

Lc-dcu van de VAMC De Graafschaprijders hebben divl-
men aan een betrouwbaarheidsrit in Nijverdal. Af-
',d moesten worden drie rondten van 60 kilometer.

De Graafschaprijders kwamen tot de volgende resulta-
senioren 250 cc Joh. Braakhekke Hengelo; L. Wie-

Vorden. Senioren 125 cc W. Veenstra Varsseveld;
C. Hoftijzer Varsseveld. Senioren 175 cc P. Bergsma
Hummelo. Junioren 125 cc E. W. Bolte Laren; H. Oonk
Lochem; A. Bussink Varsseveld. Zijspannen B. Braak-
hekke-H. Klein Brinke Vorden.

De Graafschaprijders nam ook nog deel met een senio-
renteam dat op de tweede plaats eindigde.
Volgende week 11 december zullen leden van De Graaf-
schaprijders meedoen aan een betrouwbaarheidsrit in

Varsseveld.

Voetbal
VORDEN l HAD IN LAREN KUNNEN WINNEN

Wanneer men achteraf ziet of hoort dat Vorden l in
Laren met 2—2 gelijk heeft gespeeld tegen de Wit-
kampers l dan is men geneigd te zeggen: „niet gek
gedaan". Toch zullen de spelers van Vorden niet voor
honderd procent tevreden zijn, om de doodeenvoudige
redenen, dat er ,,meer" in had gezeten. Twee kostbare
foutjes van „spielmacher" Nijenhuis leverden evenzo-
velc Witkampers treffers op.

De eerste goal voor de thuisclub ontstond doordat Nijen-
huis al pingelend de bal kwijt raakte aan Stegeman die
vervolgens Vrielink in staat stelde de stand op l—l te
brengen. In de tweede minuut hadden de geelzwarten
reeds de leiding genomen door een fraaie goal van Hen-
driksen. Het Larense doelpunt viel vlak voor de rust.
Na de thee een goed gespeelde wedstrijd met twee ge-
lijkwaardige ploegen. Het was opnieuw Nijenhuis die
er de oorzaak van was dat het tweede Larense doelpunt
werd gescoord, doordat hij te zacht op zijn doelman te-
rugspeelde waardoor Klein Veldman kon scoren. Het
was uiteindelijk de jeugdige Lubbers die met een kop-
bal de 2—2 eindstand liet aantekenen. In de laatste fase
van de strijd had Janssen de strijd in het voordeel van
Vorden kunnen beslissen. Vrij voor doel faalde hij ech-
ter. Ondanks dit verdienstelijke gelijke spel zitten de
Vordenaren nog volop in de moeilijkheden. Men bezet
de voorlaatste plaats (aan het eind van het seizoen
moeten er twee ploegen degraderen!) met drie punten
achterstand op Vios en bovendien hebben de geelzwarten
meer wedstrijden gespeeld. Er zal dus nog heel wat
moeten gebeuren wil men het Ie klasserschap prolon-
geren.

FRAAI HERSTEL VAN VORDEN 2

Het zag er voor koploper Vorden 2 in de kompetitiewed-
strijd' tegen Halle 2 voor de rust niet naar uit dat de
Vordenaren nog met een overwinning uit de bus zou-
den komen. Op dat moment leidde Halle nl. met l—3.
Na de thee kwam de thuisclub echter zeer goed terug
en werd uiteindelijk met 4—3 gewonnen. De doelpunten
werden gescoord door Veldkamp 2x, Broekgaarden en
Zeeburg.

Vorden 3 stelde enigszins teleur en kwam thuis tegen
Klein Dochteren 2 niet verder dan een doelpuntloos ge-
lijkspel. Vorden 4 schoot tegen Voorst 4 danig uit de
slof en won met O—5 door doelpunten van Nijenhuis 2x,
Teerink, Vruggink en Dijkman. Vorden 5 verloor in
Brummen met 4—l van Sp. Brummen 6.

Vorden 2 afdeling zaterdag bood in de thuiswedstrijd
tegen Zelos 4 voor de rust goode tegenstand. Na de rust
liepen de bezoekers uit tot O—4.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN

Voor a. s. zondag zijn vrijwel alle elftallen van Vorden
vrij, behalve Vorden 4 dat ^^Éagmorgen op eigen veld

^^>
uitkomt tegen Loenermark
terdag hebben eveneens vrijaf.

senioren afdeling za-

RATTI l (zondag) WINT VAN BAAKSE BOYS

Ratti heeft de tweede kompetitiehelft goed ingezet door
hekkcsluiter Baakse Boys een 4 — 2 nederlaag te bezor-
gen. De Boys werden al spoedig in de verdediging ge-
drongen en in de 9e minuut kon Bijen de score openen
toen een hoog voorgezette bal door de keeper in eigen
doel werd gewerkt l — 0. Ratti bleef de toon aangeven.
Huitink wist met een keihard schot na een goede tpass
van de rechtervleugel, te scoren 2 — 0. Door slecht weg-
werken van de groenwitte verdediging konden de be-
zoekers net voor het rustsignaal de stand op 2 — l
brengen.

Ook in de tweede helft had Ratti een grote veldmeer-
derheid. Na tien minuten bracht Koers de score op 3—l
toen de bal van richting werd veranderd door een ver-
dediger van Baak. Linksbuiten Bijen rondde een goed
opgezette Ratti-aanval óp sublieme wijze af; een voor-
zet van rechts werd door hem rustig en beheerst Itngs
de uitlopende Boys-doelman ingeschoten 4—1. Hoewel
de thuisclub nog diverse kergen opgelegde scoringskan-
sen kreeg, werden deze niet benut. Wel konden de gas-
ten hun achterstand nog reduceren met een fraaie kop-
bal 4—2.

RATTI l (zaterdag) WON OVERTUIGEND

Het lukte ook SKVW 3 niet om koploper Ratti l een
nederlaag toe te brengen, met l—7 gingen de puntjes
mee naar Kranenburg. Al in de vierde minuut was het
raak toen Bannink - die De Gruyter verving - een
pass van Dijkman keurig in de bovenhoek plaatste O—1.
Ratti ging door en uit een dieptepass van Reindsen wist
Dijkman tussen de benen van de doelman door de stand
op O—2 te brengen. Weer was het Dijkman die de score
verhoogde na een goed gelukte één-twéé met Reindsen
hij knalde van grote afstand raak O—3. Voordat de rust
inging was het Reindsen die met lage schuiver de
SKVW-doelman geen kans gaf O—4.

Ratti ging uiteraard ook in de tweode helft in het of-
fensief alhoewel de Winterswijkers nu meer dan in de
tweede helft aan de bal kwamen en de buitenspelval
regelmatig toepaste. Dit gebeurde echter niet altijd op
kundige wijze en toen Dijkman op links door de SKVW-
defensie slalomde stelde hij Reindsen in staat om met
kopbal O—5 te scoren. Uit een indirekte vrije trap op
de rand van het 16-metergebied demonstreerde Reindsen
even later zijn specialiteit; een kort passje en een be-
keken hard schot langs de muur van spelers in de on-
beschermde hoek O—6. Ratti liet in de achterhoede de
teugels wat vieren en zodoende kon bij een doorbraak
van de thuisclub de aanvoerder de stand op l—6 bren-
gen. Ratti drong niet verder aan, hoewel het spel niet
uit handen werd gegeven. Er ontstonden nog wel enige
kiansen maar die werden niet meer benut. In de slot-

fase echter kwam een der SKVW-verdedigers nog in
moeilijkheden toen hij op zijn keeper wilde terugspelen
maar daarbij door Dijkman zo onder druk werd gezet
dat hij zijn eigen doelman meteen passeerde l—7. Na
deze ontmoeting heeft Ratti zich een ideale uitgangs-
positie opgebouwd van vijf punten voorsprong met het-
zelfde aantal wedstrijden als nummer twee op de rang-
lijst AZSV 5.

Dammen
EERVOLLE NEDERLAAG DCV

Het eerste tiental van de Vordense damclub, uitkomend
in de Gelderse hoofdklasse, heeft vrijdagavond in Neme-
gen tegen koploper Vriendenkring goede tegenstand ge-
boden en eervol met 12—8 verloren. De individuele uit-
slagen waren: Hermelink—Smeenk l—1; Hartman—•
Wassink l—1; Leushuis—W. Wassink 2—0; Strous -

Dimmendaal 2—; Linsen Wiersma 2—0; Hazen—Oukes
O—2; Mutter—Ter Beest l—1; Engelaar—Leunk 2 0;
Jacobs—Breuker O—2; H. Engelaar—Wansink l—1.

Het tweede tiental van DCV speelde vrijdagavond tegen
het eerste tiental van UDC uit Ulft en kwam tot een
benauwde 11—9 zege. De persoonlijke uitslagen waren:
Hulshof—Nijland O—2; Heuvink—Schwartsenberg 2—0;
Geerken—Zwage l—1; Sloetjes—Wilms O—-2; Klein
Kranenbarg—Dusink 2—0; Offereins—Ten Brink l—1;
Esselink—Eimes l—1; Wiersma—Duplessis 2—0; Hoe-
nink—Venus l—1; Lamers—Bosman l—1.

De eerstvolgende wedstrijd van DCV l vindt plaats in
Elburg tegen ONSAV op donderdagavond 9 december.

ONDERLINGE DAKOMPETITIE DCV

De Vordense damclub DCV heeft momenteel weer een
grote jeugdafdeling. Dit dankzij de gebroeders A. en W.
Wassink die deze afdeling weer ,,op poten" hebben ge-
zet.

Bij de jeugd werden de volgende wedstrijden gespeeld:

H. Arfman-J. Reuver 0-2; G. Wolsing-E. Baank 2-0;
B. Korenblik-P. Steenbreker 0-2; P. Wiekart-H. Eskes
2-0; C. Oltvoort-H. Bosboom 2-0; B. Buunk-R. Lammers
0-2; R. Bargeman-J. Masselink 0-2; A. Bargeman-W.
Verkerk 2-0; J. Bolink-A. Wentink 0-2; J. Lamers-J.
Geerken 2-0; G. Wolsing-B. Buunk 2-0; G. Bosch-E.
Baank 2-0; A. Teerink-R^fcmnmers 1-1; B. Korenblik-
H. Arfman 0-2; J. Bosboo^nV. Verkerk 1-1; R. Barge-
man-A. Wentink 2-0; J. Masselink-A. Wentink 2-0; W.

;-B. Buunk 0-2; G. Bosch-P. Steenbreker 0-2; P.
Wiekart-E. Baank 2-0; H. Eskes-J. Reuver 0-2; G. Wol-

sing-H. Arfman 2-0; A. Bargeman-R. Bargeman 11; G.
Wassink-J. Bolink 2-0.

Waterpolo
PROGRAMMA WATERPOLO

Het eerste zevental (heren) van de Vordense poloclub
speelt zaterdagavond 4 december in het sportfondsen-
bad te Deventer tegen IJssel 2 uit Deventer. Daarvoor
komen de dames van Vorden uit tegen Proteus l uit
Twello, terwijl Vorden 3 (heren) eveneens in Deventer
speelt tegen Proteus 2.

Biljarten
UITSLAGEN KOT

In klasse Cl van het biljartdistrikt Zutphen & Omstre-
ken heeft het leidende Poorte l in Voorst een 5—2 ne-
derlaag ^geleden, waardoor thans DLS l dankzij een
7—O overwinning op KOT l aan kop gaat. De uitslagen
bij KOT—DLS waren: J. Klein Hekkelder297 (280—W.
Wiggers 286 (286); W. Pardijs 233 (92)—A. Lauckhart
128 (128); J. Wijnbergen 128 (110)—G. ten Have 114
(114). Hoogste serie J. Klein Hekkelder 55 caramboles.

In klasse C2 nam Voorst 2 de leiding van Carambole l
over. KOT 3 versloeg Lindeboom l met 5—2.
In klasse C3 bleef Lindeboom 2 aan de leiding. KOT 5
verloor van Notenkrakers l met 2—7 en KOT 4 ver-
sloeg Pelikaan 2 met 7—2.
In klasse C4 verstevigde koploper DLS 3 zijn positie
aanmerkelijk door Boerderij 2 met 7—2 te verslaan.
Lindeboom 3 leed thuis een 4—5 nederlaag tegen KOT 6;
KOT 7 versloeg Lindeboom 4 met 5—4.

Nieuws van
de kerken

J A N LENSELINK-AVOND

Jan Lenselink en zijn vrouw Ria (zo kennen we hen in
Vorden en omgeving) komen spoedig met verlof of zijn
al met verlof van hun werk in Suriname.
De Raad van Kerken is verheugd een avond te kunnen
organiseren waarop Jan en Ria aan de hand van prach-
tige dia's over hun werk in een ontwikkelingsprojekt
onder de bosnegers in Suriname komen vertellen. En wel
op donderdag 9 december om 8 uur in het Jeugdcentrum
aan de Insulindelaan te Vorden. Iedereen is van harte
welkom! Laten we door onze aanwezigheid tonen dat
we achter hun werk staan.

Vordens burgemeester kreeg 1 st
exemplaar „Achtkastelenboek"

De direkteur van de. Walburg Pers, de heer Chr. F. J. Sehriks, overhandigt het eerste exemplaar van „De acht
kastelen van Vorden" aan burgemeester A. E. van Arkel.

Het boekje over de acht kastelen van Vorden is niet
langer een luchtkasteel. Direkteur Chris F. J. Schriks
van de Walburg Pers verzuchtte dat maandagmiddag
toen hij het eerste exemplaar van het bij zijn uitgeverij
verschenen boekje ,,De acht kastelen van Vorden" van
Annet Tengbergen overhandigde aan de burgemeester
van Vorden, de heer A. E. van Arkel.

In aanwezigheid van o.a. de bewoners en eigenaren van
de kastelen in Vorden, werd het verschijnen van het
boekwerkje in huize De Munt aan de Rodetorenstraat
„gevierd". Gastheer direkteur Schriks herinnerde er
aan dat er niet minder dan negen jaar voorbij zijn ge-
gaan na het moment dat het idee geboren was een
boekje te laten schrijven over de acht kastelen die jaar-
lijks door vele honderden wielrijders op de Achtkastélen-
tocht van de Vordense VVV bezocht worden.

Reeds lang werd door de wielrijders de wens geuit een
meer uitgebreider informatie te krijgen over de kas-
telen dan de gegevens die in de VVV-brochure vermeld
staan. De heer Schriks verklapte dat de produktiekos-
ten van het boekje vijf gulden bedragen zodat de ver-

koopprijs berekend volgens de gangbare regels, zo'n
zeventien en een halve gulden zou moeten zijn. De win-
kel prijs is echter gehouden op acht gulden - voor elk
kasteel een gulden - wat de direkteur van de Walburg
Pers dood opmerken: ,,Hoe minder er verkocht wordt,
hoe minder het verlies".

Burgemeester Van Arkel meende echter dat het boekje
zeker flinke aftrek zal vinden, omdat het voor de deel-
nemers aan de Achtkastelentocht een aantrekkelijke do-
kumentatie bevat. ,,Ik hoop dat door het boek een nog
grotere belangstelling zal ontstaan voor de kastelen-
tocht, niet alleen omdat er op die tocht zoveel schoons
te zien is, maar ook omdat fietsen zo gezond is", aldus
de burgemeester van Vorden, drager van de gouden
speld van de Stichting Fiets.

De heer E. J. van Ebbenhorst Tengbergen, echtgenoot
van de schrijfster, zei dat het plan bestaat afzonderlijke
monografieën te schrijven over enkele van de acht kas-
telen, met name over Medler, Hackfort, de Wiersse en
eventueel het kasteel Vorden.

L
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DEEL 10 — 2 december 1971
ONS NIEUWE STRIPVERHAAL

Wu KIJKT XHERPWOE. VeCo-

ffHouo&tD OM TUSSEN TE KOMEN,

r$aarkan ik de ladïng achterlaten!
VrighamialzehedgoedteHaken! qaïkdïerodo
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Sint Nicolaasaktie 1971
Klassement eerste 10 plaatsen
op 26 november 1971.

1. H. Bruggink, H. van Bramerenstraat 2, Vorden 9181

2. G. J. Klein Selle, Staringstraat 6, Vorden 9 1 1 1

3. B. Wagenvoort, J n l ia na laan 16, Vorden 8998

4. J. Wansink, Raadhuisstraat 18, Vorden 8973

5. B. Bekman, H. K. van Gelreweg 20, Vorden 8951

6. J. 1?. Geerken, Vogelbosje 8, Vorden 8931

7. A. Wolsheimer, Larenseweg 2, Vorden 8738

8. Ineke Klein Brinke, Kruisdijk 7, Vorden 8721

9. J. Woltering, Het Vogelbosje 4, Vorden 8691

10. M. Steenblik, Hackforts-.'hian 4, Vorden 8593

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

U doet ons een groot plezier

door uw advertentie

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

KLEMACON N.V. Ruurlo
KONFEKTIE-ATELIERS - SPOORSTRAAT 46 - TELEFOON 05735-1348

vraagt met spoed:

naaister
zeer goede verdiensten, prettige werkkring

Ie atelier: Winkelman Pastoor Thuisstr. 12 Keyenbnrg

TEVENS EEN STRIJKSTER
2e atelier: Spoorstraat 46, Ruurlo
Vervoer aanwezig.

Tevens

UITSNIJDERS (of leerlingen)

Inlichtingen: G. WINKELMAN, Westerstraat 4, Hengelo G
of op de ateliers
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geven, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voornemen op vrijdag 17 O
december 1971 in het huwelijk te treden.

De huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden ^
om 14.30 uur in het raadhuis te Kampen. < \
Om 15.15 uur zal de weieerwaarde heer <
ds. L. Raven uit Bierum met ons een zegen
vragen over ons huwelijk. ( Doopsgezinde S l
kerk, Broederweg.)

Kampen, Hofstraat 9, IJsselkade 48
Toekomstig adres: Hofstraat 9, Kampen

Er is gelegenheid om ons te feliciteren van <
17.00 tot 18.30 uur in de sociëteit „Celle-
broeder spoort".

l i
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LUXE GESCHENKEN ?

Koerselman!

Een greep uit onze

kado kollektie
Lakensets
Ontbijt- en fafef/nkens
Bad- en keukendoeken
Gasfendoek/es
theedoeken enz.
Leuk verpakt en laag in prijs !

/ie oir/,e etalages

Uw zaak:

HELMINK

O, kom er eens kijken !

Voor elk een passend

Speciale textielkadoos

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

't fs gemakkeff/k kiezen

u/f zo'n grote sortering

tassen en
portemonnaies

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

Voor 't he/e gezin

't is

Koerselman
waar men s/agen kan

Sinterklaas is nog niet moe,

Gauw naar HELMINK'S-TEXTIEL/AAK tor.

Daar zijn heel veel mooie spullen,

Om de y,ak van Piet te vullen.

Lakens, slopen, badhanddoeken,

Washandjes en onderbroeken.

Alle kleding voor in bed,
Keukenspullen je van hét.

Sinterklaas krijgt hens geen spijt,

Het »s textiel van prima kwaliteit !

Uw zaak;

HELMINK



De Sint die weet het wel:
voor

klein meubelen
moet je bij

WONINGHVJRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL05752 1514

• * lzijn !

A.S. ZATERDAG l DKCKMBKR NA 18.00 l l K

gesloten
Café-restaurant

't Wapen van 't Medler
Fa Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114
Vorden

SPEELGOED ?

Koerselman!

IJsvereniging Vorden
ATTENT/E:
tot 5 december nog gelegenheid om
kaarten af te halen bij

Doe-het-zelf centrum
Harmsen
Schoolstraat

suede - boots
do's een leuk kado.

Zojuist weer nieuwe

modellen ontvangen

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden

DE BESTE KWALITEIT

DE GROOTSTE SORTERING

l'/2 kg Hand-goudrei netten 89
l'/2 kg Stoof peren roodstovers 79
500 gr. gesneden rode kool 39

TOT EN MET ZATERDAG:
500 gram Ie soort witlof 89

200 gram vers gesneden

soepgroente 59

Exklusieve St. Nicolaascadeaus:
Aparte droogbloemstukjes
Mooie plantbakken
Bloemen, planten of een bloemen-
cheque

Uw vakman-bloemist heeft bloemen
voor alle gelegenheden

Onze specialiteit:

MODERN BRUfDSWERK.'

Uw vakman-bloemist:

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

Maandagmorgen 6 dec.

gesloten
Koerselman
Burg. Galléestraat

Wapen u
fegen koude nachten /

Koop een veilige
elektrische deken

Keuze uit VERSCHILLENDE

merken, zowel l- als 2-persoons

ELEKTRO TECHNISCH
INSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 - Telefoon 1253

Reklame l
Donderdag, vrijdag en zaterdag:

Haas-, rib- en schouder-
500 gr. 310karbonade

Rauwe lever

Doorregen
runderlappen

Gehakt

Verse worst

500 gr. 150

500 gr. 345

500 gr. 225

500 gr. 260

Boterhamworst 200 gr. 80

Grove snijworst 200 gr. 140
Zuurkool 500 gr.
+ fijne rookworst 250 gr. 748

Balkenbrij 500 gr.

Rund- kalfs- en varkensslagerij

75

. KRIJT
Vorden - Dorpsstraat Telefoon 1470

Adldas-„La Paz"
met blauwe noppenzool. ca. 33,-
Adlda«-,,Santlago"
met schroefdoppen. o.

Adldas-„Valencla"
vanaf maat 31, met schroef doppen.
ca. v.a. 31.9O
Adldas-„Brasir
vanaf maat 28. met witte noppenzool
ca. v.a. 19,50

adidas
Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Alleen vrijdag 3 december

In verband met het éénjarig bestaan
van onze /.aak, ontvangt iedere klant

EEN BLOEIEND PLANTJE

GRATIS!

Bloemisterij
Wehmezicht

Nieuwstad 57 - Vorden

Telefoon 05752-1987

ARAL verhoogt de feestvreugde l

VANAF 4 DECEMBER A.S. ONTVANGT EEN IEDER DIE 20 LITER

BENZINE TANKT, EEN HEERLIJKE

banketstaaf GRATIS l

Knaller l:
En nog meer Sint N/co/aasverrassingen:

RODE MISTACHTERLAMP
(roestvrijstaal) kompleet met schakelpaneel en kontrolelamp en komplete
bedrading en gloeilamp, van ƒ 31,50 voor

ƒ 77.50 ongelofelijk .'

Knaller 2:
Op onze toch al ENORME kortingen op banden en accu's geven wij de
gehele maand december nog eens

5% EXTRA
Natuurlijk blijft opleggen en uitbalanceren

GRATIS ! Dit is toch fenomenaal.'
Komt u eens kijken naar onze enorme kollektie auto-accessoires zoals
autoradio's, mistlampen, schijnwerpers, brandblussers, stuurhoezen, sport-
spiegels, klokjes, plaids, passeerhoorns, gevarendriehoeken, enz. enz.

Verder poets- en winterpakketten.
Ook voor doorsmeren, olieverversen, reparaties. Wy staan voor u klaar
vanaf 's morgens 7 uur tot 's avonds 11 uur.

Ruime sortering ijstaarten, rookartikelen, snoepgoed !

ZUTPHENSEWEG VORDEN — TELEFOON 05752-1840

Wie heeft no 78 ?
Op dat nummer is de Empo-f iets gevallen

v^fcp de vorige week is verloot onder de bezoekers van
on^^EOBIL-benzinestation ter gelegenheid van de ope-
ning op 20 november jl.

Dey.e week wordt onder de bezoekers een Blaupunkt autoradio verloot.

ik bij Mobil en win een Blaupunkt
OUT*autoradio

P.S. De theeglazencampagne gaat gewoon door. Iedere
bezoeker ontvangt een coupon en 3 van deze coupons
geven recht op een theeglas.

Tank bij Mobil koop bij Mobil koop voordelig bij Mobil

VOOR AL UW AUTO-ARTIKELEN

Mobilstation TRAGTER ZUTPHENSEWEG

Prachtig

Hongaars
handwerk

vindt u in onze
kijk- en kieswinkel

POLMAN

Nog juist op tijd voor
Sint Nicolaas

wisten wij beslag te leggen op enkele series

leren dames- en herenmodelaarzen,

welke wij u kunnen aanbieden tegen

zeer voordelige prijzen.

15 tot 20% beneden de nor maf e prijs

Kom eerst bij ons kijken, want deze kans mag u niet
missen.

Schoenenhuis Jansen
H. SMEETS - DORPSSTRAAT 34 - 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

Kapbroeken
voor koeien, oersterk en so-
lide, direkt uit voorraad.

4. R. Wagenvoort
Julianalaan 16, Vorden
Telefoon 05752-1259

Zangfes, piano-
les voor
beginners ?

Ellen de Waard-
Stroink
dipl. A'dams Conservat.
Beatrixlaan 14, Vorden

Grote keuze in St. Nicolaas-
kadoos voor jong en oud
St. Nicolaaspapier, labels
enz. enz.
BOEKHANDEL

Hietbrink

Voor:
Tydschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

GEMEENTE VORDEN
De aflevering van de plastic-huisvuilzakken is
helaas vertraagd. Zodra de zakken in de diverse
winkels verkrijgbaar zijn, zal dit door middel van
raambiljetten worden bekend gemaakt.
Dit zal naar verwacht wordt medio december zijn.
U gelieve bij de lijst van verkopers van de plastic-
huisvuilzakken nog te vermelden de fa D. Boers-
ma, Dorpsstraat 6.

Het gemeentebestuur van Vorden.

EEN KLEIN PRESENTJE IS EEN

plastic tafelkleed
IN ZO'N HANDIGE DRAAGTAS !

Alleen dit weekend f 7,85

Uw zaak:

HELMINK

5% korting - 90 jaar • StNicbonnen 1881 Köhler-Wissink horlogerie, goud, zilver
Hengelo G 1971



PAKKENDE KADOO'S voor het heerlijk avondje
ELEKTRISCHE APPARATEN
GRILL-APPARAAT de luxe ƒ 139,—
STOFZUIGER „Erres" sleemodel ƒ 139,—
KOFFIEZETAUTOMAAT 8-10 koppen ƒ 139,—
KOFFIEPERCOLATOR automatisch ... ƒ 65,—
STRIJKER „Erres" met teflon zool
van ƒ 39,50 voor ƒ 29,50
HAARDROOGKAP met vloerstatief . . . ƒ 59,50
LADYSHAVE LUX „Philips" ƒ 64,95 ƒ 54,95
MESSENSLIJPER ƒ 27,95

WASSEN
WASVOLAUTOMATEN „AEG" vanaf ƒ 750,— HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

GEREEDSCHAP
RINGSLEUTELSET van ƒ 12,10 voor ƒ
SOLDEERGARNITUUR
van ƒ 10,85 voor ƒ
DAVID COMBISCHAAFJE
van ƒ 6,75 voor ƒ
STEEKSLEUTELSET van ƒ 6,50 voor ƒ

VERSTEKBAK MET ZAAG
van ƒ 5,75 voor ƒ

SCHROEVENDRAAIERSET a 5 stuks
van ƒ 5,30 voor ƒ

VOLAUTOMATEN „Erres" vanaf ƒ 599,-
VOLAUTOMAAT „Indesit" _ ƒ 465,-
DROOGTROMMEL 2 kg „Philips"
van ƒ 388,— nu ƒ 348,-
CENTRIFUGES vanaf ƒ 139,-
AFWASAUTOMAAT „Erres"
10 standaardcouverts met ontharder ... ƒ 599,-
AFWASAUTOMAAT „Indisit" tijdelijk ƒ 698,-

KOELEN - VRIEZEN
KOELKAST „AEG" dubbeldeurs
170 liter koel en 40 liter diepvries
KOELKAST tafelmodel 140 liter
DIEPVRIESKISTEN vanaf ..

ƒ 520,
ƒ 229,
ƒ 429,

BROODTROMMEL roestvrijstaal ƒ
ISOLEERKAN l liter, televisiekan ... ƒ
FLUITKETEL koper verchroomd ƒ
H AARDKETEL koper verchroomd ... ƒ
BOEKENREK drie planken m. dragers ƒ
WILDSCHAAR ƒ
VOORRAAD STAPELREK plastic ƒ
BLOEMSPUIT ƒ
DIENBLAD rond met decor ƒ

JENA 2000 schotel 1,5 liter met deksel
van ƒ 24,75 voor ƒ

MELITTA GLASKAN l liter, met filter ƒ
WIJNGLAZEN „Gilde" Leerdam 6 voor ƒ
THEEGLAS met houder, 3 voor ƒ

7,55

8,70

5,10
4,75

4,50

2,95

19,95
19,95
18,95
14,95
11,95
8,95
7,95
2,95
2,45

19,75

7,95
5,95
2,95

RADIO - TELEVISIE

Televisie

KLEURENTELEVISIE 56 cm beeld
met inruil vanaf ƒ 1595,-

TELEVISIE zwart-wit 61 cm beeld
met inruil vanaf ƒ 498,-

Rcrdio

STEREO FM-RADIO
met boxen en hoofdtelefoon ƒ 499,-

TAFELRADIO „Philips" met FM
van ƒ 125,—voor ƒ 99,-

DRAAGBARE RADIO met FM
en lichtnetaansluiting ƒ 99,-

AFSPEELAPPARATEN

STEREO CASSETTERECORDER
„Tobi Sonic" ƒ 299,-

CASSETTERECORDERS vanaf ƒ 159,-
RADIO CASSETTERECORDERS v.a. ƒ 295,-

11 ANDRECORDERS 4-sporen
„Telefunken" ƒ 298,-

PLATENSPELER stereo met boxen ... ƒ 159,-

PLATENSPELER „Erres" mono ƒ 149,-

ROYALE KEUS

RUSTIG WINKELEN

RllIME PARKEERPLAATS

ZUTPHENSEWEG RAADHUISSTRAAT TELEFOON 05752-15 46

Inwoners van Vorden

ALS JEZUS KOMT
OF ALS U STERVEN MOET

Bent u klaar om Hem te ontmoeten? (Amos 4:12)
Is Hij uw redder? (Rom. 3:23, 24)
Of moet Hij uw rechter zijn? (Hand. 17:31)

Hebt u vragen over het geloof in de Heer Jezus
Christus, luister dan iedere maandagavond van
7-8 uur en iedere vrijdagmiddag van 3-4 uur
naar de

EVANGELISCHE OMROEP

VORDENSE
WINKELIERS
VERENIGING

WfNKELSLUITtNG

ZON- EN FEESTDAGEN '77

Sint Nicolaas:

Maandag 29 november
koopcrvond t.m. 2T.00 uur

Dinsdag 30 november idem
Woensdag 7 dec. idem
Donderdag 2 dec. idem
Vrijdag 3 dec. idem

Zaterdag 4 december om
76.00 uur ges/of en

Vrijdagavond 3 december

klaverjassen
om surprise pn/zen
aanvang 19.30 uur, inleggeld ƒ 2,50

Café

de Boggelaar
Vordenseweg

"CONCORDIA"
Hengelo (GW)

Op 5 december

Groot
St Nicolaasbal

m.m.v.

SANG UND KLANG
en
SINT NICOLAAS

EN VERDER DIVERSE
ATTRAKTIES

SINT NICOLAAS
IS IN AANTOCHT!

ZORG VOOR BLIJDE GEZICHTEN

KOOPT UW KADO'S BIJ

Elektro technisch installatiebaireau

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 - - Telefoon 1253

HET ADRES VOOR BRUILOFTEN
EN PARTIJEN 0

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Ned. Bond van P/attefandsvrouwen
GMvL - Jong Gefre
afdeling Vorden

gezamenlijke
feestavonden
welke gehouden zullen worden op
donderdag' 9 december en zaterdag
11 december 1971 in het Nutsgebouw
aanvang 19.30 uur precies.

Beide avonden zal door leden van Jong Gelre op-
gevoerd worden het toneelspel

„Een beefd van een man"

Tweede avond na afloop in het
Jeugdcentrum:

dansen met muziek van
„The Moonfighf Stars"

Voor het dekken van de onkosten wordt van de
leden ƒ 2,50 gevraagd, van niet-leden ƒ 3,50 (be-
lasting inbegrepen).

Vorden, december 1971 De besturen

1881 90 jaar 1971

FA KÖHLER-WISSiNK
5% korting plus St. Nicolaasbonnen
op alle artikelen

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

Zou er wef een mooier geschenk bestaan dan:

WARME
WINTERSPORTKLEDING!

Franse, Noorse, Italiaanse truien, vesten en pullovers
Levi en Wrang/er corduroy pantalons
Knickerbockers in kamgaren, loden en manchester
Tirofer foden jagers/assen, dames en heren
Extra fange knickerbockerkousen in vefe kfeuren
Sportieve wollen shawls, schaatsmutsen, noorse sok-
ken en kousen

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Yorden

SNOEP VERSTANDIG
EET EEN APPEL!

COX ORANGE
LOMBARTS CALVIL
f 5,50 per kist

JONATHAN
GOl/DREtNET

GOLDEN DELICIOUS
vanaf ƒ 5 , — per kist

hand- en stoofperen

DOYENE DU COMICE
EN LEGJPONT

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

Fruitteeltbedrijf Medler
H. HUITINK

GEMEENTE VORDEN
In Vorden konil per l IVbnia r i l!)7l! dr l ' imkt ie
vrij van

BODE-
CONCIËRGE

Salarisgrenzen per maand: ƒ 772,
tot ƒ 1052,—, aanstelling boven het
minimum niet uitgesloten.

Dienstwoning met centrale verwar-
ming en garage is beschikbaar.

De gemeente Vorden dat rijk is aan
natuurschoon en op ongeveer 10 km
is gelegen van Zutphen, heeft goede
trein- en busverbindingen met o.a.
Zutphen en Arnhem.

De gebruikelijke rechtsposities
lingen zijn van toepassing.

Eigenhandig geschreven s o l l i c i t a t i e s worden
gaarne ingewacht binnen 14 dagen na hel ver-
schijnen van deze advertentie.

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE !N

Schildersbedrijf van der Wal b.v.
Ook deze wintermaanden van 29 nov. t.m. 7 maart 7972 verzorgen wij uw binnen-

schi/derwerk met subsidie ad ƒ 75,- per mandag. Vraag vrijblijvend inlichtingen.


