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NIEUWS
VAN DE
KERKEN

KERKEN MAKEN ERNST MET
BANGLADESH

De diakonale organen van de Nederlandse kerken
hebben de schrikbarende situatie in Bangladesh op
dit moment bovenaan hun agenda staan. Zij menen
daar alle reden toe te hebben nu 3000 mensen zijn
omgekomen in de overstromingen die 80 procent van
het land onder water hebben gezet. Meer dan 20.000
stuks vee zijn verdronken. Met het stijgen van het
water nadert het aantal weggevaagde woningen het
miljoen.
De afgelopen dagen is besloten tot een eerste bijdrage
van 425.000 gulden via de Wereldraad van Kerken en
de rooms-katholieke hulporganisatie Caritas Interna-
tionalis. Deze week wordt aan alle gemeenten en pa-
rochies gevraagd om zich op korte termijn 'bezig te
houden met het lot van 30 miljoen mensen, die bij
deze ramp in Bangladesh en India zijn betrokken.
De „Wilde Ganzen" zullen voor dit doel vliegen.
Rechtstreekse bijdragen kunnen worden gestort op:
giro 2211 van het Algemeen Diakonaal Bureau van
de Gereformeerde Kerken te Utrecht; giro 8685 van
de Generale Diakonale Raad van de Nederlandse
Hervormde Kef k te Utrecht; giro 5261 van de Stich-
ting Oekumenische Hulp te Utrecht; giro 1111222 van
de Stichting Mensen in Nood te 's-Hertogenbosch; gi-
ro 40000 van de „Wilde Ganzen" te Hilversum.
De hulporganisaties hebben tot het genoemde aan-
loopbedrag durven besluiten omdat zij ervan over-
tuigd zijn dat vele gemeenten en parochies hiervoor
een kollekte willen bestemmen en dat vele partiku-
lieren hiervoor een gift willen geven.
Ook in de kerkdiensten hier ter plaatse zijn de ge-
meenteleden opgewekt de mensen in nood te helpen.
Op deze plaats willen we deze oproep, deze opwek-
king, herhalen!

Oud-Vorden
Evenals voor vele andere plaatsen als is geschied,
Wordt ook voor ons dorp een boekje over Oud-Vor-
den samengesteld. Het is de bedoeling dat in dit boek-
je ongeveer 80 afbeeldingen worden opgenomen; in
hoofdzaak ansichten maar óók andere afbeeldingen,
zoals groepsfoto's e.d.. Het moet een rondwandeling
worden door Vorden en een beeld geven van het tijd-
vak ongeveer tussen 1890 en 1930.
Het samenstellen van zo'n bodkje is alleen mogelijk
als de Vordenaren daar zelf aan meewerken en hun
oude ansichten, foto's e.d. tijdelijk beschikbaar willen
stellen. Met het verzamelen heeft zich belast J. v.d.
Broek, De Steege 39, telefoon 1375. [eder, die meent
iets interessants beschikbaar te kunnen stellen, wordt
vriendelijk verzocht dit aan hem mee te delen of dat
aan hem ter hand te stellen.
Het ligt in de bedoeling dat het boekje omstreeks no-
vember a.s. zal verschijnen. Met aller hulp moet dat
mogelijk zijn. Een spoedige aanmelding van de be-
schikbare afbeeldingen is daarvoor gewenst.

sten tegen wil en danlk moeten „meeroken", d.w.z. de
verontreinigde lucht moeten inademen. Voor mensen
met bepaalde aandoeningen, zoals bronchitis of astma
en hartpatiënten is dat 'bijzonder onprettig. Dikwijls

Z I L V E R W I T E DE L S TA AL.

KOERSELMAN CASSETTES

Klub Aktieve Niet-rokers
De niet-rokers in Nederland zijn bezig zich te organi-
seren 'in de KAN: Klub Aktieve Niet-rokers. De KAN
is niet van plan iemand van het roken af te brengen.
Ten eerste moet ieder voor zich weten of hij roken wil
of niet; ten tweede zijn daar andere instellingen voor.
De KAN zoekt het eerder op het gebied van een men-
taliteitsverandering. De kl^É^raagt aandacht voor
genen die tijdens vergaderfflgen of andere bijeenk»

NIEUWE KURSUSSEN

TYPEN - ENGELS
MIDDENSTAND
TE HENGELO

Bij typen:
1. Nieuwe machine thuis of z.g.a.n.
2. Diploma 3'/2-4 maanden
3. Diploma Ver. van Leraren
4. Examens te Doetinchem

Te Doetinchem verder 46 kursussen.

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij:

Gulden Loon
Keppelsew. 14-16 - Doetinchem - Tel. 08340-23708

moeten ze bijeenkomsten voortijdig verlaten om in de
open lucht weer wat bij te komen. Omdat niemand
graag met zijn kwalen te koop loopt, protesteren deze
patiënten niet. Voor gezonde niet-rokers is de situatie
overigens ook niet prettig. Ze komen na afloop thuis
met tranende ogen en stinkende kleren.
De Klub Aktieve Niet-rokers wil begrip vragen voor
niet-rokers binnen afgesloten ruimten, waarbij men er
vanzelfsprekend van uitgaat dat niemand een ander
opzettelijk in de rook zet. Het is eerder een kwestie
van onnadenkendheid. Men kan zich opgeven als lid
van van de KAN via postbus 300 te Oss. De kontri-

tie bedraagt slechts tien^ulden per jaar (postgiro
2099 t.n.v. S. R o o z e n t f b Oss).

Gemeente-
nieuws

Telefoon gemeentehuis: 05752-1541
Telefoon gemeentewerken: 05752-1841
Openstelling gemeentehuis: maandag- t.m. vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30 uur en vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.
Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: vrij-
dagochtend van 10.00-12.00 uur.
Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdag-
middag van 16.00-17.00 uur
Spreekuur wethouder J. W. M. Gerritsen: vrijdag-
morgen van 10.00-12.00 uur.

Deze week drie onderwerpen:

1. een publikatie van de Stichting het Gelders
Landschap, en

2. aanvragen om hinderwetvergunning;
3. de gemeenteraadsvergadering van 27 augustus

a.s.

Ad. l

De Stichting het Gelders Landschap heeft het ge-
meentebestuur verzocht om via deze rubriek enige
informatie te kunnen geven over 'haar aktiviteiten
in het algemeen, en - zoals nu - over enkele kon-
krete zaken. Het gemeentebestuur is hier gaarne
toe bereid omdat het door 'haar onlangs aange-
kochte kasteel Vorden is gelegen in het in eigen-
dom van de stichting zijnde landgoed „Vorden"
en daar een duidelijk geheel mee vormt. Öe infor-
matie luidt als volgt:

Het KNOPENLAANTJE naar de KNOPPEN?

AI weer enige maanden geleden heeft de „Stichting
het Geldersch Landschap" het landgoed „Vorden"
verworven. Door deze koop heeft de stichting het
beheer gekregen over een gebied, dat een grote
rekreatieve, landschappelijke en kultuurhistorische
betekenis heeft. Voor de inwoners van Vorden be-
tekent dit een veiligstelling van een fraai afwisse-
lend wandelbos in de direkte omgeving van het
dorp.

De „Stichting ihet Geldersch Landschap" is in 1929
opgericht en tracht door aankoop en beheer waar-
devolle gebieden in de „groene" provincie Gelder-
land voor de toekomst te behouden.
Een van de eerste zaken die aangepakt gaat wor-
den, is het herstel van achterstallig onderhoud van
heit bos. Het verwijderen van dood en ziek hout
dient in elke opstand te geschieden. Daar waar
weinig of geen kans op herstel door dunning be-
staat, wordt gekapt en ingeplant met houtsoorten,
welke perspektief voor de toekomst bieden. Zo op
het eerste gezicht wat rigoreuze maatregelen, welke
nog eens luidruchtig benadrukt worden door het
geronk van motorzaag en traktor. Als het bos ech-
ter enige jaren de gelegenheid tot herstel krijgt,

tekent zich het beeld af, dat de gespaarde, ge-
zonde bomen een mooiejyoene kroon van gezon
de takken vormen en ^»ende nog jaren mee-
kunnen.
Natuurlijk wordt niet de allerlaatste dode of zieke
boom verwijderd uit het bos. Dit zou alleen a
voor een vogel als de specht een aanleiding zijn te
vertrokken. ToCh kunnen niet alle opstanden vo1

staan met zieke en kwijnende bomen. Tnsekten en
zwammen zouden dan een dermate grote opmars
doen, dat ook de gezonde blijvers het 'kwaad te
verduren zouden krijgen.
Het zijn niet alleen de opstanden, maar ook de la-
nen, welke geïnspekteerd worden. Het zal de wan-
delende bezoekers van „Vorden" opgevallen zijn,
dat ook het befaamde „knopenlaantje" niet ont-
komen is aan de aandacht van de boswachter.
Maar ook hij kon niets veranderen aan het feit,
dat ïn de bomenrij van dit laantje grote aantallen
onderdrukte en afstervende eiken stonden. Met
zorg zijn de bomen vermeden, waaraan nog de res-
tanten van knopen of vergroeiïngen daarvan te her-
kennen waren. Helaas moet onder ogen gezien
worden, dat in het verleden jaar in, jaar uit de on-
derste groene takken door lichtkonkurrentie zijn
afgestorven. Dit betekent tevens dat van het tradi-
tionele in elkaar vlechten van groene dunne taMcen
niet veel meer ikan komen in de toekomst.
Een NIEUW KNOPENLAANTJE misschien?
Hoewel verreweg de voorkeur zou moeten worden
gegeven aan een nieuw laantje met volop dunne,
groene en laaghangende takken op de huidige
plaats, moet helaas gesteld worden, dat dit niet
mdgelifk is. De jonge 'bomen zouden gaan kwijnen
onder de hangende takken van het bos aan beide
zijden.
Een oplossing zou kunnen zijn het planten van een
nieuw knopenlaantje elders. „Het Geldersch Land-
schap" laat haar gedachten gaan over deze moge-
lijkheid.
Een andere zaak, welke ook volop de aandacht
heeft is de toestand van de LODEWHKS LINDE.
Deze 'in verre omtrek bekende boom is in de loop
der jaren nogal ingesloten geraakt door het omrin-
gende bos. Momenteel! wordt een boomchirurgisch
advies afgewacht, dat uitsluitsel zal moeten geven
over de mogelijkheden tot herstel van deze unieke
boom.
Indien één en ander financieel enigszins haalbaar
is, zal zeker worden getracht, die maatregelen te
treffen, die er toe leiden dat in de toekomst nabij
tiet kasteel een gezonde Lodewijks Linde te zien
zal zijn.

EKSKURSIE
Voor belangstellenden zal in de herfst een ekskur-
sie gehouden worden op het landgoed „Vorden".
Deze kennismaking met de „Stichting het Gel-
dersch Landschap" zal plaatsvinden op zaterdag
5 oktober a.s. om 14.00 uur. Punt van vertrek is
de Lodewijks Linde nabij het kasteel.

Ad. 2
AANVRAGEN OM HINDERWET-
VERGUNNING
De volgende personen 'hebben een aanvraag om
vergunning ingevolge de hinderwet ingediend t.w.:

De heer P. R. van den Berg, de Banenkamp
te Vorden voor het oprichten van een propaanin-
stallatie op het perceel oÉj^nenkamp 2 te Vor-
den, kadastraal bekend sei^rc D nr. 1915, en

De heer D. J. Lammers, Raadhuisstraat 18 te
Vorden, voor (heit oprichten van een konfektie-ate-
lier op perceel Zutphenseweg 29 te Vorden, ka-
dastraal beleend sektie K nr. 3461.
Voor een ieder bestaat gelegenheid schriftelijk be-
zwaren in te brengen bij het gemeentebestuur tot
uiterlijk 30 augustus 1974.
Voorts heeft ieder de gelegenheid in persoon of bij
gemachtigde mondeling (bezwaren in te brengen in
een openbare zitting ten gemeentehuize op dinsdag
3-9-1974 vanaf 10.00 uur.

Zij, die niet in persoon of bij gemachtigde op bo-
venbedoelde zitting zijn verschenen, zijn niet ge-
rechtigd tot beroep. Degenen echter, die tijdig
schriftelijk bezwaren hebben ingebracht en niet op
de zitting zijn verschenen, zijn wel tot beroep ge-
rechtigd, indien zij niet woonachtig zijn in een ge-
meente, waar ingevolge artikel 9, lid l, onder b, of
lid 3, der hinderwet, openbare kennisgeving moet
geschieden.

Ad. 3
GEMEENTERAADSVERGADERING

Op 27 augustus komt de gemeenteraad voor het
laatst in zijn huidige samenstelling bijeen (openba-
re vergadering), 's avonds 19.30 uur in het gemeen-
tehuis. Aan de orde komen o.m. de volgende on-
derwerpen:

- wijzigingen van de rechtspositieregeling en de
vergoedingsregeling t.b.v. de vrijwillige brand-
weer (d.w.z. enkele technische aanpassingen, en
optrekking van de vergoeding naar huidige nor-
men);
wijziging rekreatiewoonverblijvenverordening
(d.w.z. onder het begrip zomerhuis komen nu
ook te vallen de zgn. stacaravans);
verkoop Stukje tuingrond aan bouwonderne-
ming Wullink b.v. ten behoeve van 4 te bouwen
woningen aan Het Hoge;

—- aanbieding gemeenterekening 1973 en rekening
1973 gemeentelijk grondbedrijf;

— beschikbaarstelling van gelden ten behoeve van
de inrichting van de nieuwe R. K. kleuterschool
(de R. K. kleuterschool zal zich t.z.t. vestigen
in een nieuw te bouwen kleuterschool op de
hoek van Het lebbink en de Decanijeweg; zij
wil evenwel nu reeds starten in het parochie-
zaaltje in de Christus Koningkerk aan Het leb-
bink; de aan te schaffen materialen, waarvoor
nu een krediet wordt gevraagd, zullen t.z.t. ook
in de nieuwe school worden gebruikt).

Na de rondvraag in deze vergadering zal afscheid
worden genomen van de raadssleden die niet meer
zullen terugkeren in de nieuwe gemeenteraad, die
op 3 september a.s. zal worden geïnstalleerd; het
Betreft in dit geval mevr. M. v.d. Hèide-v.d. Ploeg
en de heren G. BogChelman, G. Koerselman, D. A.
Lenselink, W. B. J. Lichtenberg, A. G. Mennink
en Z. Regelink.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
8.30 uur ds. J. C. Krajenbrink
10.00 uur ds. J. C. Krajenbrink

KAPEL WILDENBORCH
10.00 uur ds. J. Veenendaal

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur ds. J. B. Kuhlemeier
19.00 uur ds. P. A. Bdhlmeijer van Eefde

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

ZONDAGSDTENST 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-, AVOND- EN NACHTDIENSTEN
DIERENARTSEN

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
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige
artikelen van 13.00-13.30 uur in het wijkgebouw

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00
uur; zaterdags tot 16.00 uur. Op zon- en feestdagen
's avonds en 's nachts kan men aan de apotheekdeur
bellen met spoedrecepten

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP

spreekuren leidster bejaardenhulp maandag, dinsdag
en woensdag van 9-9.30 uur.
Spreekuren leidster gezinsverzorging maandag en vrij-
dag van 9-9.30 uur in de konsistoriekamer Geref.
Kerk Vorden, telefoon 05752-2129.
Voor het maken van afspraken is het kantoor te Hen-
gelo bereikbaar van 9-17 uur, telefoon 05753-2345.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer Geref. Kerk Vor-
den, telefoon 05752-2129; op dinsdagavond van 18-19
uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het kantoor te
Hengelo, Kastanjestraat 15, iedere dag bereikbaar van
9-17 uur, telefoon 05753-2345.

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
Hefckelder (boekhandel Hassink) telefoon (05752)
1332 gebeld worden

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

OPENINGSTIJDEN OPENBARE
BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL

Volwassenen/jongeren Jeugd t. 15 jr.
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
dinsdag : 14—17.30 18.30—21 uur 14—17.30 uur
woensdagmiddag voorleeshalfuurtje 14—14.30 uur

SPREEKUUR OGZO
agent J. H. Oonk, elke dinsdagavond van 18.45 tot
19.45 uur in het Groene Kruisgebouw

STANKMELDINGSNUMMER
nummer voor geheel Gelderland 085-452220

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Aleida Wilhelmina, d.v. B. Wunderink
en H. Groot Wassirik.

ONDERTROUWD: J. Nijhof en H. Verkerk.

GEHUWD: J. H. W. Ruiterkamp en B. Norde; J. G.
Klein Geltink en H. J. W. Teunissen; J. Diepen en J.
A. Schot.

OVERLEDEN: K. L. Wagenaar, 89 jaar, weduwnaar
van A. A. W. Sol.



Niet vergeten Frico eten !

FRICO
JONGE v.v. KAAS

500 gram van 385 voor

Groot vat

ALL
ZEEPPOEDER

geen 1995 of 1795 maar nu

1595
vlees en vleeswaren

Hamburgers
3 stuks

Gelderse schijven
} stuks

Slavinken
stuks

Hamlappen
500 gram

Varkensfricandeau
(VAN DE HAM) 500 gram

Runderlappen
500 gram

Malse riblappen
500 gram

Wiener snitzel
per 100 gram

Steeds voorradig:
LAMSBOUT - BLANK KALFSVLEES - RUNDER OF KALFSTONGEN
VOOR EN ACHTERBOUTEN, DIEPVRI ES KLAAR !

150 gram GROVE BOERENMETWORST 119
150 gram PALINGWORST 119

100 gram LEVER 89
200 gram SAKSISCHE LEVERWORST 99
HALVE SLAGERSLEVERWORST . .189

Voor de jeugd

REUZE
KLEURBOEK
320 pagina's voor slechts

Edelweiss

CHOCO
ASSORTI

150 gram voor

groente en f ruit

Pracht komkommers
nu 2 stuks

James Grieves
nu per kilo

Panklare soepgroente
nu per bakje

Lekkere honingmeloen
(Spaanse) nu voor

Lekkere handpeer
nu per kilo voor

Snijbonen
500 gram nu

Panklare rode kool
500 gram voor

Hero vruchtenlimonade
hele liter nu voor

Frisdranken Jus ̂ range
i» A «l o iri n grote fles van 98 voor

Siebrand lim.siroop
(aardbeien) fles van 240 voor

1 BOS SPINCHRYSANTEN f 1.98

roenbrandewiin 895
Legner vieux -„_
liter voor ....................................... w£ v

UIT ONZE
SLIJTERIJ

Advokaat
'Twentse Hoen' fles

Jamaica rum
(met gratis fles cola) grote fles

398

1095
HEERLIJKE BRABANTWAFELS
pak a 23 stuks

D v. soorten verrukkelijke KOEKJES
per pak
ENKHUIZER CAKES
(naturel) pak van 130 voor

PINDAROTSJES melk of puur
bakje van 149 voor

AFTER EIGHT
doos van 350 voor

SMITHS POM TIPS
zak van 85 voor

IJSCUPS wit of bruin
bakje voor

VICTORIA GRILL ZOUTJES
pak van 110 voor ,

Nibb-ltf COCKTAIL ZOUTJES
zak van 157 voor

MAGGI GROENTESOEP
2 zakjes nu

UNOX WEENSE WORSTJES
nu per blik

UNOX SMAC
blikje van 156 voor

Gold Pack INSTANT PUDDING
diverse smaken; 4 pakjes

MANDARIJNTJES IN BLIK
nu van 98 voor

FLAIR DESSERT
ananas of abrikozensmaak, nu .

PRACHT KOP EN SCHOTEL
diverse kleuren, nu

UNOX CHAMPIGNONSOEP
blik van 135 voor

Mooie bierpul APPELSTROOP
nu

CHINESE SPERZIEBOONTJES
blik voor

DRAAGKARTON SUNIL
nu van 835 voor

ARDITA LUIERS
pak van 45 stuks, nu voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 1232



Met grote vreugde en dank.
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van
ons dochtertje

Aleicla Wilhelmina
We noemen haar

MIRANDA
Bernard Wunderink
Riek Wunderink-

Groot Wassink
Vorden, 15 augustus 1974
Burg. Galleestraat 50

Wij willen u hartelijk dan-
ken voor u meeleven dat
u toonde bij het heengaan
van onze lieve moeder,
behuwd-, groot- en over-
grootmoeder
GERRITJEN GARSSEN
weduwe van Jan Aartsen

Familie Aartsen
Vorden, augustus 1974

Te koop Welsh
ponyveulen (hengst)
2 schapen (l ram en l ooi)

Huize 'De Zon'
Zutphenseweg 32 Vorden

Gevraagd werkster voor
alle voorkomende werk-
zaamheden voor halve dag
per week. Bespreken na
7 uur telefoon 2195
Mevrouw Bennis, P. van
Vollenhovenlaan 19 Vorden

Aan komen lopen:
witte kater met 6 zwarte
vlekken. H. Steeman
Veldslagweg 7

In verband met

VERHUIZING
a.s. vrijdagavond
verkoop
Raadhuisstraat 18

GESLOTEN
Confectiebedrijf
LAMMERS
Raadhuisstraat - Vorden

Gratis af te halen
jonge hond
H. J. Eggink
Lieferinkweg 4 . Vorden

Te koop
zwaar dragende geit a.d.t.
Groot Jebbink
Lindeseweg 12 Vorden

Uitzetverzekering
voor a.s. bruidjes !

Zéér uitgebreide dekking
Premie: indien aanwezig
in burgerpand: per
f 5000,- verzekerd
bedrag slechts
f 8,. per jaar

O.B.M. 'Vorden'
p.a. Ond. Waarborg Mij
'Aalten'
Hogestraat 57 - Aalten
Telefoon 05437-2788

Te koop
nuchter roodbont vaarskalf
H. M. A. Helmink
Schuttestraat 15

Te koop 3 volbloed ooi-
lammeren en l ram bij
Joh. Bakker, Molenweg 4
Vorden Telefoon 05750-1914

RIJD VEILIG
RIJD FONGERS

Rijwielhandel

Groot Obblnk & Zn.
Dorpsstraat - Vorden

G. W. Eijerkamp
Vorden
tel. 1386

Te koop
boerenkoolplanten
en knolraapplanten

D. KLEIN GELTINK
'Klein Garmel'
Schuttestraat l - Vorden

Te koop krielkippen
H. G. J. Horstman
Reeoordweg l Vorden

Te koop koelkast taf elmodel-
i.g.st. f 50,- en AEG sap-
centrifuge z.g.a.n
voor halve prijs
Beatrixlaan 26 Vorden
Telefoon 2153

SUPER BENZINE
per liter

95 cent
KEUNE
Industrieterrein - Vorden
TelefooH 05752-1736

Rektifikatie

Psalm 127 Vs. 1:
„Als de Heer het huis niet bouwt
tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan"

JOHANNES STOLK
en
HELENA VERKERK

hebben de eer u, mede namens wederzijdse
ouders, kennis te geven van hun voorgenomen
huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal
plaatsvinden op 23 augustus a.s. om 15.30 uur
in het gemeentehuis te Vorden

Huwelijkssamenkomst om 16.30 uur in het
gebouw Rehoboth aan de Breegraven in
Warnsveld

Gelegenheid tot feliciteren na afloop tot
19.00 uur in café ,De Pauw, aan de Rijks-
straatweg 11 te Warnsveld *

Bergschenhoek, Bergweg-Noord 23
Vorden, Overweg 17
Augustus 1974

Op de gekste plaatsen
kunt u tegenwoordig vloerbedekking
kopen, voor prijzen die alle fantasie
overtreffen.

Het is uw goed recht, daar gebruik
van te maken ...

MAAR
als u twijfelt neem dan

EEN VAKMAN IN DE ARM!

Wij staan achter u met één doel:
UW TEVREDENHEID !

Bert Lammers
Woninginrichter - Vorden - Telefoon 05752-1421

Opheffingsuitverkoop
WIJ GAAN HIERMEE DOOR !

Ongekende
KOOPJES
op al onze artikelen, uitgezonderd
korsetterie

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat we a.s.
vrijdag 23 augustus om 13.30 uur in het stadhuis
te Almelo gaan trouwen

Om 14.30 uur wordt ons huwelijk ingezegend
in „'t Nieuwland", Hoornbladstraat Sla te
Almelo.

Er is gelegenheid tot feliciteren van 17.00 tot
19.00 uur in „'t Maatveld", Tusveld 27 (Nijrees-
bos) in Almelo

GERRY MULLER
Knibbeldwarsdijk 2, Almelo

AREND KULSDOM
Willem Kloosstraat 37, Almelo

WEGENS VAKANTIE

gesloten
van 27 augustus t.m. 5 september

E. G. KLUMPER
Groente _ Fruit - Bloemen

Dorpsstraat 17 - Vorden - Tel. 1436

ZIE ONZE ETALAGES !

Fa LOOMAN
Raadhuisstraat 1 — Vorden

Op zaterdag 24 augustus hopen wij

B. J. BESSELINK
en
T. A. BESSELINK-STEENKAMP

ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

De H. Mis uit dankbaarheid .zal worden op-
gedragen om 14.00 uur in de St Antonius van
Paduakerk te Kranenburg-Vorden

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
Schoenaker te Kranenburg-Vorden

Vorden, augustus 1974
Stationsweg 21

Maak het u gemakkelijk, alle geldzaken
aan één adres ook voor

Spaargiro

NUTSSPAARBANK
DORPSSTRAAT 15

Grote
pony- en paardenmarkt

TE HENGELO GLD.
op woensdag 28 augustus a.s.

Keuring van f jordenpaarden van het
Ned. Fjordenpaarden Stamboek
Veulenkeuring van alle ponyrassen

Tevens grote MRY-fokdag, uitgaande
van de KIVO en de fokverenigingen
Aanvoer ruim 200 stuks

Afstammelingen aanwezig van de
goed fokkende stieren

Marktvereniging

Subsidie Subsidie
Tot 31 december subsidie op:

* DUBBELE BEGLAZING
* VOORZETRAMEN
Een derde deel der kosten als
subsidie voor woningen gebouwd na
1945 en voorzien van centr. verw.

VRAAG OFFERTE OF
INLICHTINGEN BIJ:

UITERWEERD
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

SimcalOOOLS
944 cc-44 DIN pk-f 6.695.-

SimcalOOOGLS
1118cc -55 DIN pk-f 7.195,-

Simca 1000 GLE als 1000 GLS
met 944 cc motor - f 6.995,-

Simca 1000 Special
1294 cc-60 DIN pk-f 7.595.-

Simca 1000Rallye1
1294 cc-60 DIN pk-f 7.595,-

Simca1000Rallye2
1294 cc - 82 DIN pk - f 8.995,-

Simca1100LS
1118 cc - 60 DIN pk -f 8.595,- (twee-
deurs) - f 8.995,- (vierdeurs)

Simca 1100 GLS
1118cc-60DINpk-f9.595,-

Simca 1100 Special
1294 cc - 75 DIN pk - f 9.995.- (twee-
deurs) -f 10.395.- (vierdeurs)

Simca 1100 ES als 1100 Special
met 1118 cc motor - f 9.595.- (twee-
deurs) -f 9.995,- (vierdeurs)

Simca 1100 Tl
1294 cc - 82 DIN pk - f 10.895,-
(tweedeurs) f 11.295,- (vierdeurs)

Simca1100Tourist
Laadruimte 1600 dm3 - max. laadver-
mogen 460 kg - leverbaar in drie typen
VA f 9.195,-

Simca 1100 Commercial
laadruimte 1600 dm3 - max. laadvermo-
gen 500 kg-f 6.795,-

Simca 1100 Fourgonnette
laadruimte 2650 dm3- max. laadver-
mogen 500 kg-f 6.895,-

Simca 1301 Special
1290 cc -67 DIN pk-f 10.395,-

Simca 1501 Special
1475 cc-73 DIN pk-f 10.895,-

Simca 1301/1501 Tourist Special
laadruimte 1550 dm3 - max. laadver-
mogen 500 kg; 1301 S - f 10.695,-;
1501 S-f 11.295.-

Chry sier 160
1639 cc-80 DIN pk - f 11.995,-

Chry sier 180
1812cc-100 DIN pk-f 12.995,-

Chrysler 2 Litres Matra Simca Bagheera
volautomatisch -1981 cc -110 DIN pk - 3 zitplaatsen voorin - 84 DIN pk •
f 14.495,- f 18.995,-

Alle prijzen zijn incl. BTW, af importeur. Diverse modellen zijn leverbaar met automaat.

welke auto u ook wenst
Uw favoriet is er! Hij staat fonkelnieuw bij ons. Precies zoals

u hem wenst qua prijs, model, kleur, interieur, zitruimte,
kofferruimte, pk's, acceleratie, enz.

Bovendien zijn al onze Simca's en Chryslers zuinige, veilige,
degelijke auto's. Ook die zekerheid heeft u!

Heeft u nog speciale wensen wat betreft inruil, financiering,
extra accessoires? Met ons valt te praten. Onze service gaat
erg ver. We zullen het u al graag bewijzen tijdens uw proefrit.
Welkom!

Simca-Chrysler
biedt zoveel variatie!

Autobedrijf TRAGTER
Zutphenseweg 85 - VORDEN - Tel. 05752 -1256



Smidsstraat 2 - Telefoon 2308

Voor gezellig winkelen!

Kassakoopje 6 GEVULDE KOEKEN f 1.29
VLEES
Hamlappen

Ie kwaliteit van uw
echte slager! KEURSLAGER

n goeie slager

500 gram

Dikke lende
500 gram ,

Doorr. runderlappen
500 gram

Riblappen
500 gram

468
598
398
528

Eerste kwaliteit VLEESWAREN
uit eigen worstmakeri j!

v 79
r 79

98
98

150 gram GEKOOKTE HAM

100 gram GEKOOKTE LEVER

100 gram ZURE ZULT

Uit onze diepvries
1 LITER ROOMIJS

van 249 voor

^S

1000 GR AM PATAT

van 219 voor

GROKO SOEPGROENTE

150 gram

IJS LOLLIES

Tip-Top 10 stuks

198

149

49

89

Uit onze
zuivelafdeling
Bloem- of gortepap
1 liter van 98 voor

Hopjes vla
liter van 79 voor

Halfvolle melk
1 literstles van 79 voor

Volle melk
1 litersfles van 89 voor ....

Dagelijks verse
groenten en fruit
Druiven
per kilo

2 krop sla
met 1 komkommer
samen voor

Handperen
per kilo

Maandag en dinsdag:

Zomer rode kool
heel kilo

89
69
69
79

198

98

Pracht bos ROZEN voor f 1.89
Raak sinas

Vivo pils

Vivo cola

Sun margarine

Biotex Blauw

Glorix

1 LITER

van 111 voor 89, bij ons

HEEL KRAT PIJPJES

van 936 voor

NU

van 89 voor

250 GRAM

van 79 voor

PAK

van 314 voor

FLES

van 75 voor

69

775

69

59

249

60

Toiletpapier

Honig Mie

Supra snelfilter

Unox smac

Unox smac

Duyvis salata

VIVO
pak van 98 voor

NU
van 139 voor ...

VAN NELLE

van 265 voor .

GROOT
van 274 voor .

KLEIN

van 167 voor .

GROTE FLES

bij ons slechts

79

119

229

239

149

129

Aanbiedingen geldig t.m. 25 augustus
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Gemeentenieuws
BESTEMMING TOT BUITENGEWOON
DIENSTPLICHTIGE

Aangezien voor de lichting 1975 het aantal voor op
roeping beschikbare dienstplichtigen hoger is dan het
aantal benodigde dienstplichtigen, heeft de ministe
van defensie besloten tot een tweetal maatregelen
waarbij ingeschrevenen van deze lichting kunnen wor
den bestemd tot buitengewoon dienstplichtige.
1. Van de lichting 1975 zal een aantal dienstplicht!

gen, dat - hoewel goedgekeurd voor de militair
dienst - op grond van de keuringsgegevens niet to
de meest geschikten behoort, tot buitengewoon
dienstplichtige worden bestemd. Zij die daarvoo
in aanmerking 'komen, ontvangen daarvan berich
van het ministerie van defensie; het indienen van
een verzoek kan derhalve achterwege blijven.

2. Daarnaast zal de oudste zoon uit een gezin van
tenminste vijf kinderen, die voor de lichting 1975
is ingeschreven, tot buitengewoon dienstplichtig*
kunnen worden bestemd. Hierbij gelden als voor
waarden dat de oudste zoon tevens het oudste in
leven zijnde kind uit het gezin is en dat onder de
vier of meer andere kinderen tenminste nog twee
zonen moeten zijn. Deze maatregel geldt uitslui
tend voor de lichting 1975 - in het algemeen voo
in 1955 geborenen - maar vindt eerst toepassing
indien belanghebbende daartoe de wens te kennen
geeft.

De aanvragen moeten worden ingediend door tussen
komst van de burgemeester van de woonplaats, en
wel zo spoedig mogelijk. Daarmede behoeft dus nie
te worden gewacht totdat men voor de militaire diens
is goedgekeurd of een oproeping voor opkomst heef
ontvangen. Degenen, die met hot indienen van hun
aanvraag zouden wachten tot na hun opkomst in
werkelijke dienst, mogen niet verwachten dat deze
dan nog zal worden ingewilligd.
Wellicht ten overvloede zij erop gewezen dat, wan
neer van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt
voor jongere broers de voorwaarde om voor vrijstel
ling wegens broeder dienst in aanmerking te komen
nl. dat tenminste twee broers moeten hebben gedienc
(zie art. 19 van de dienstplichtwet) ook in deze ge
vallen onverminderd blijft gelden.
Tenslotte wordt er nog de aandacht op gevestigd, da
de sedert 1956 bestaande regeling inzake vrijstelling
voor de oudste zoon van een weduwe onverkort ge-
handhaafd blijft. Voor die vrijstelling komt in aan
merking de dienstplichtige, die het oudste in leven
zijnde kind is uit een gezin met tenminste vier kin-
deren (voor de lichting 1969 en oudere lichtingen: vij
kinderen), indien het hoofd van het gezin weduwe is
en de dienstplichtige voor haar een onontbeerlijke
steun is bij de opvoeding van de andere kinderen.
Deze vrijstelling moe worden aangevraagd door tus-
senkomst van de burgemeester van de woonplaats
nadat de dienstplichtige de oproeping voor de op-
komst in wefkelijke dienst voor eerste 'oefening of de
eventueel daaraan voorafgaande waarschuwingsop-
roeping heeft ontvangen.

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redaktie)

Mijne heren.

Naar aanleiding van het door u weergegeven verslag
van de raadsvergadering in Contact van 15 augustus
jl. deel ik u mede dat de passage betreffende de „sub-
sidie speeltuin" de werkelijkheid niet juist weergeeft.
Uw verslag suggereert dat slechts één omwonende i.c.
de heer Brill, bezwaar zou hebben tegen de aanleg
van een speeltuin tussen Beatrixlaan, van Vollenho-
venlaan en Horsterkamp. Graag wil ik u verzekeren
dat dit niet het geval is, alle omwonenenden van het
betrokken terrein hebben reeds vroegtijdig hun be-
zwaren kenbaar gemaakt en zullen ook in de toe-
komst aktief tegen de aanleg van een speeltuin blijven
ageren.
Uiteraard kan ik niet bepalen in hoeverre uw korres-
pondent de woorden van de heer burgemeester op de
juiste wijze heeft weergegeven, doch het komt mij on-
waarschijnlijk voor dat de heer burgemeester de door
hem weergegeven uitspraak zou hebben gedaan. De
heer burgemeester is namelijk van het begin af op de
hoogte geweest van de oppositie die door de omwo-
nenden tegen de aanleg van een speeltuin is gevoerd.
Een volledige weergave van de argumentatie van de
omwonenenden op grond waarvan zij tot een afwij-
zende houding ten aanzien van de aanleg van de
speeltuin zijn gekomen acht ik op deze plaats niet zin-
vol. Echter verzoek ik u dringend om een rektifikatie
in uw volgende uitgave op te nemen, zodanig dat de
goede naam van de heer Brill wederom in ere wordt
hersteld, indien u tot de overtuiging bent gekomen dat
uw korrespondent een foutieve weergave van de
raadsvergadering heeft gedaan. Indien dit volgens u
niet het geval is geweest, verzoek ik u deze brief als
open brief in de volgende uitgave te willen publiceren.

Hoogachtend,
drs. G. T. M. Seesing, een omwonende

OLS Vorden
Ten gevolge van het toenemende leerlingenaantal en
de onlangs ingegane wettelijke verlaging van het klas-
segemiiddelde kon met ingang van het nieuwe kursus-
jaar aan de openbare lagere dorpsschool de negende
leerkracht worden aangesteld. Dit werd mej. G. Ger-
ritsen uit Zu'tphen. Door deze uitbreiding komt de
dorpsschool een lokaal tekort. Een tijdelijk onderdak
kon dankzij de welwillende medewerking van de be-
trokken instanties gevonden worden in het naastgele-

gen katechisatielokaal van de Ned. Hervormde Kerk
Ook dit jaar zal voor handenarbeid, wegens gebrek
aan ruimte 'hiervoor in de school, gebruik gemaak
worden van een lokaliteit in het Jeugdcentrum. Al;
part-time medewerkster is aan de school verbonden
mevr. Stertefeld-Mulder.

Oriënteringswandeling
Door de feestkommissie van het Oranjefeest aan de
Medlertol zal op zondag 25 augustus a.s. 's middag
een oriënteringswandeling worden gehouden. De route
loopt via prachtige natuurrijkdom door de mooiste
omgeving van heit Medler. De start is bij café Eykel-
kamp waar men zidh tevoren kan opgeven. Deze wan-
deling wordt gehouden voorafgaande aan het traditio-
nele Medler Volksfeest. Voor natuurliefhebbers zeker
een evenement om aan deel te nemen.

Volksfeesten Medlertol
Volgende week start ihet aloude en bekende Oranje-
feest aan de Medlertol. Dit feest is bijna aan haar
gouden jubileum toe, wartt het is de 48e keer dat de
buurtbewoners dit gezamenlijk vieren. Er wordt nu
liefst drie dagen gefeest en wel op donderdag 29, vrij-
dag 30 en zaterdag 31 augustus.
Op donderdag 29 augustus, een dag eerder dan altijd
de traditie was, zal een keur van artiesten optreden in
de grote feesttent die achter café Eykelkamp zal ver-
rijzen. Het heeft wel even moeite gekost maar het
Oranjefeestkomité heeft o.m. geëngageerd het kasba-
ret Prikkebeen met Wim Dos, Bob Vrielink, de Ker-
misklanten en anderen.
Speciaal voor de jeugd zal op vrijdagavond 30 augus-
tus de populaire popgroep Copperfield optreden in de
feesttent. Deze groep heeft vele bekende platen ge-
maakt die nog steeds grif van de hand gaan.
Zaterdag 31 augustus wordt vrijgehouden voor het ei-
genlijke volks- en oranjefeest voor de buurtbewoners,
's Morgens begint men met vogelschieten waarbij de
koning van 1973, Wim Oortgiesen, het eerste schot
zal lossen waarna burgemeester Vunderink, die ere-
voorzitter is, zijn geluk op de vogel zal beproeven.
's Middags komen de andere volksspelen aan bod en
's avonds wordt het feest besloten met een groot bal
o.l.v. de Woodpeckers.

Amrobank in Hengelo
Op 26 augustus opent de nj^/e vestiging van de Am-
robank in de Spalstraat i^^e Hengelo haar deuren
voor het publiek.
De zaterdag daarvoor vindt een zgn. „open huis"
plaats. Tussen tien uur en 'half één is iedereen die het
bankgebouw wil bezoeken, van harte welkom. Voor
kinderen is er dan een spej^fce poppekast met trakta-
tie. De opening gaat voortWergezeld van een spaar-
aktie waarbij degene die een spaarboekje opent een
originele spaarpot kado krijgt.
Het nieuwe bankgebouw (vroeger was hier bakkerij-
slijterij Demming gevestigd) is zeer modern van opzet
met een „praatburo", een safe, een nachtkluis, een
aparte spreekkamer, tevens is een goede parkeergele-
genheid achter het gebouw aanwezig.
De leiding van het kantoor berust bij de heer Th. J.
M. Gerritsen, die sinds ruim twee jaar in dienst is van
de bank. Hij wordt geassisteerd door mej. L. Jansen
uit Hengelo die reeds drie jaar 'bij de Amrobank in
Zelhem werkte.

v.v. Vorden

Fn bestuurskringen van de voetbalvereniging Vorden
heeft men goede hoop dat de geelzwarten het komen-
de seizoen zullen doorstoten naar de hoofdklasse. Een
tweede plaats op de ranglijst zou hiertoe voldoende
zijn. 'De verwachting 'baseert men op de resultaten van
het afgelopen voetbalseizoen. Immers toen werd Vor-
den l kampioen en speelde het team een vrij konstan-
te kompetitie.
Gemakkelijk zal Vorden 1 ihet echter niet krijgen.
Ploegen als bv. Ajax Bredenbroek, Ruurlo enz. lijken
ons nu niet bepaald „zachte eitjes". Het sukses van
de geelzwarten zal ook het seizoen 1974/75 weer voor
het overgrote deel afhangen van de vorm waarin spe-
lers als Heersink en Nijenhuis verkeren. Deze twee
bepalen nu eenmaal het aanvallend gezicht van Vor-
den. Zonder hen is het uitgesloten dat Vorden een rol
van betekenis zal kunnen vervullen. Speciaal van
Heersink zal een boel afhangen. Deze zeer getalen-
teerde speler behoort in feite niet in de GVB thuis.
Zijn goede technisdhe spel en fantastische inzet (de-
ze eigenschappen zijn ook van toepassing op Nijen-
huis) hebben de defensies van de tegenstanders het
afgelopen seizoen nogal eens naar de noodrem doen
grijpen, ihetgeen blessures tot gevolg had.
Trainer De Weerd, die het kontrakt met Vorden met
één jaar heeft verlengd, start met vrijwel dezelfde se-
lektie als het afgelopen seizoen. Versterking heeft hij
gekregen van Wentink die tot dusverre in de zaterdag-
afdeling van Vorden speelde. Verder is de van AZC
afkomstige Teerink aan de >selektie toegevoegd. De
toekomst zal leren of deze spelers een aanwinst voor
het team zullen betekenen.

Het eerste elftal van de zaterdagafdeling zal, vergele-

ken met vorig jaar, nogal een gewijzigd team te zien
geven. Niettemin heeft men in zaterdagkringen goede
hoop op een hoge klassering. Frappant is dat Vorden
een flinke toeloop van nieuwe leden heeft gekregen,
zodat met 10 seniorenelftallen (7 zondag- en 3 zater-
dagteams) aan de kompetitie zal worden deelgeno-
men. Het in Vorden-kringen bekende en gewaardeer-
de vijfde elftal (veteranen) zal het komende seizoen
spelen onder de naam Vorden 7.

Door het bestuur van Vorden, dat in september de
heer F. Scharrenberg zal voordragen als voorzitter,
(zijn medebestuursleden verwachten veel van hem]
wordt momenteel hard gewerkt om z.s.m. een ver-
lichting te realiseren. Plannen voor een klubblad zijn
in een vergevorderd stadium. Binnenkort zullen de
leden voor het eerst kennismaken met dit blad. Al
met al is iedereen bij Vorden optimistisch en gaan de
geelzwarten vol vertrouwen de nieuwe kompetitie in.

Maandagavonds in het Jeugdcentrum repetitie
Vordens Mannenkoor
Elke maandagavond badmintonclub in hé
Jeugdcentrum
Tedere dinsdagavond training volleybalvereniging
Dash in het gymnastieklokaal.
Ie woensdag van de maand klachtenavond NW.
ledere donderdagavond knip- en naailessen in het
Jeugdcentrum, verdere inlichtingen aldaar.
Elke donderdagavond Badmintonclub in het gym-
nastieklokaal
Tedere donderdagavond training volleybalvereniging
Dash in het Jeugdcentrum.
Donderdagavond ?anerepetitie Vordens Dames-
koor in zaal 't Wapen van Vorden
Tedere donderdagavond knip- en naailessen in
het .Te'.isdcentrum, inlichtingen aldaar.
Donderdagavond zangrepetitie Chr. Gemengde
Zangvereniging 'Excelsior', jeugdcentrum
Elke vrijdagmorgen week markt op het marktplein.
Elke vrijdagavond dammen in 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.

23 aug. Oranjef. Wichm.-Vierakk. kinderspelen
24 aug. Oranjef. Wichm.-Vierakk. grote optocht

en vermakelijkheden
28 aug. Bloem schikku^Us Floralia, Jeugdcentr.
29 aug. Oraniefeest IVl^lertol
30 aug. Oraniefeest Medlertol
31 aug. Oranjefeest Medlertol
2 sent. Knip- en naaikursus Ruurloseweg 12
4 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.

11 sept. Bloemschikkursus Floralia. Jeugdcentr.
12 sept. Bejaardenkring reisje 13.45 uur
14 sept. Feestavond volleybalvereniging Dash in

in zaal Smit
14 sept. Binco-avond van de KPO
18 sept. Bloemschikkursus Floralia, Jeugdcentr.
18 sept. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in

zaal Smit
26 sept. Bejaardenkring 13.45 uur
26 sept. Bloemschikkursus Floralia, Bakker
27 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
28 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
29 sept. Floraliatentoonstelling, hotel Bakker
17 seot. Toezing NCVB in zaal Eskes
10okt. Bejaardenkrine 13.45 uur
15 oVt. Le/ine NCVB zaal Eskes
16 okt. Ned. Bond .v. Plattelandsvr. in zaal Smit
24 okt. Beiaard enk r ing 13.45 uur

7 nov. Bejaardenkrine 13.45 uur
19 nov. Lezing NCVB in zaal Smit
20 nov. Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
21 nov. Bejaardenkring 13.45 uur
5 dec. Beiaardenkring 13.45 uur (St. Nicolaas)

18 dec. Ned. Bond v. Platteland svr. in zaal Smit
19 dec. Bejaardenkring 13.45 uur (Kerst)

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

Kollekte
kankerbestrijding
Het kollekteren voor een liefdadig doel is in ons land
een regelmatig terugkerend verschijnsel. Periodiek
wordt aan u, hetzij op straat, hetzij aan huis, een bij-
drage gevraagd voor een doel, dat vrijwel altijd uw
sympathie zal hebben. Wij mogen aannemen, dat de
kankerbestrijding ongetwijfeld uw beurs zal openma-
ken, of u naar een bank- of girocheque zal doen grij-
pen.

Kankerbestrijding is immers een zaak van algemeen
belang; een doel, waarbij wij allen, zonder uitzonde-
ring, ten nauwste zijn betrokken. Dit zal zo blijven
tot de overwinning op deze zo angstaanjagende ziekte

is bevochten. Hoe eerder dit gebeurt hoe beter, want
het gaat om de gezondheid van ons allemaal, van ons
en van onze kinderen. Gelukkig worden er goede vor-
deringen gemaakt, stijgen de genezingskansen, kun-
nen enkele vormen van kanker zelfs worden bedwon-
gen en andere vormen tot staan gebracht.

Helaas edhter vallen jaarlijks nog te veel landgenoten
aan deze ziekte ten offer. Eén op de vier sterfgeval-
len wordt veroorzaakt door kanker. Een goed geor-
ganiseerde kankerbestrijding is duur maar noodzake-
lijk. De voortschrijdende geldontwaarding is er oor-
zaak van dat op verschillende objekten moet worden
bezuinigd. Er dreigt een noodsituatie te ontstaan.
Wanneer er geen forse bedragen ter beschikking wor-
den gesteld raakt de kankerbestrijding jaren achterop.
In 1973 bracht de kollekte bijna 4 miljoen gulden op.
Dit jaar moet dit bedrag zeker de 5 miljoen halen.
Zult u, gewapend met deze wetenschap, een kollekte-
bus voorbijgaan zonder iets te offeren' Wij menen van
niet, want evenals andere landgenoten, draagt ook u
ongetwijfeld de kankerbestrijding een warm hart toe.
Laat het Koningin Wil'helmina Fonds op uw steun
mogen rekenen! Mocht u geen kollektant ontmoeten
of per bank o fpostgiro willen bijdragen: het postgiro-
nummer is 26000 t.n.v. Koningin Wilhelmina Fonds,
Amsterdam. Zoals u weet, zijn giften als deze - onder
bepaalde omstandigheden - fiskaal aftrekbaar, d.w.z.
dat zij uw netto zuiver inkomen voor de inkomsten-
belasting omlaag kunnen doen 'gaan. En uw geld is
bij de kankerbestrijding goed besteedt. Weest mild in
uw gave en met uw girostorting!

Het ophalen van de envelopjes zal net als vorig jaar
'huis-aan-huis geschieden dus ook bij diegenen die lid
of donateur van het KWF zijn. Dit werkt kosten- en
tijdbesparend. U behoeft dan niets te geven, hoewel
elk bedrag in het envelopje, ook al is dit van een lid
of donateur, van harte welkom is. Wanneer uw en-
velopje niet zou worden opgehaald, neemt u in dit
geval even kontakt op met mevr. de Vries, Het Gulik
16. telefoon 1941. Zie advertentie in dit nummer.

Sportkearls
De sport hef in onze tied heel wat te beduun, al zeg et
d'n één meer as den ander. Zelf hol ik mien maor et
liefste bi'j un pötjen dammen . een ander kan zich neet
begriepen hoe a'j daor achter dat dooie bord kunt zit-
ten. Maor die wet neet wat een leaven at daor in kan
zitten! Ik van mien kante begriepe weer neet hoe som-
migen altied kunt zitten kaarten. Dat is dan weer et
geheim van de echte kaarters. Ik hebbe mien ok wel
es af'evraogd hoe anderen zoo langs de waterkante
naor et dobbertjen kunt zitten loeren. Maor daor hek
kots wat inzich in ekregen.

Ik ston effen bi'j un buurman, hi'j vissen naor at e zei
op paling. Effen zaog wi'j der ene zwemmen, de dobber
begon te drieven, de buurman trok en met wat gespat,
tel kwam d'r een groten aal op de kante. En schik dat
e hadde, dat mak enveur um de helen dag goed!

Dat vissen daor ka nook wat inzitten. Maor ik zol dat
geduld neet op kunnen brengen. I'j bunt een spotvisser
of i'j bunt et neet. Wel mag ik graag naor de wiel-
renners kieken. Ik vinne et al mooi as die jonges zich
zo plaogt en zoo rap langs de wège schiet, zonder dat
et publiek eur op hoef te jaagen. Dat mot toch Jonges
weazen die volle veur de spot aoverhebt!

Vrogger hef der in de stad ook al een wielerbane ge-
staon, daor buw wel es kieken ewest. Van alle groten
hew daor met emaakt; den giftigen Jan Pijnenburg,
Piet en Jan van Kempen, Slaats, Wals, de wereldkam-
pioen sprinter Van Egmond en nog zoovulle meer. Den
grooten Van Egmond was iederene de baas. At bi'j de
tussentiedse premiesprints de belle veur de laatste ronde
ging joeg e effen een trad of vief veuruut en dan kon-
nen die anderen doen wat ze wollen: hi'j bleef een end-
jen veur en pikken de premie in.
Veur die jonges was et ttoen knokken um wat te ve-
dienen, maor alleene de besten lukken dat. Veur de
anderen mos de liefhebben'je een hoop goedmaken!
Alleene echte spotluu konnen dat opbrengen. Maor dat
is allemaole veleden tied. Toen ze onkosten an de baane
kreegen hebt ze um maor weer af'ebrokken. Et zol wel
te duur wodden.
Maor et meeste spektakel is altied nog et voetbal, veur
sommige mensen is dat een stuk van eur leaven. Vake
wodt der 's maondagsmargens op et karwei et eerste
half uur neet volle gedaon, dan mot eerst de voetbal
van gisteren deurepraot wodden. En haos ieder hef een
klub waor at e veur sprekt, al wet ze zelf neet waor-
umme! Een mense is toch een wonder dink.

Een mooi staalt jen hek kots nog heuren vetellen. Van
Toon, een echte voetbalkearl. De laatste jaoren Is e
veur Twente ewest: ene van die spöllers kent e goed.
En toen in Dxmtsland dat voetballen was toen was
Toon natuurluk veur Oranje, net as wi'j ook. Wie had-
den net veur de televisie zitten kieken naor et spul
tegen Brazilië. Dat von e gemene kearls. Toon schol
en foeteren tegen de scheidsrechter, net of die alles
kon heuren wat e zei.

Zoo leaven en daorin met. Toen d'r ene weer een streek
uuthalen mos e van Toon van et veld af! Onverbid-
delijk, of hie zol ... De scheidsrechter dach der net zoo
aover, liet de kaarte zien en wees naor de kante.

En toen die kearl nog niet weg wol en tegensprak, was
et Toon tevölle ewodden. Wit van gif was e op'espron.
gen, had de veurdeure wiedwagen losgezet: 'En now
der uut of ik schöppe o^w d'r uut'!

Zie. dat bunt now eers spotkearls . . . d'n Oom

Paardensport
Tijdens het grote ponykonkoers te Zelhem behaalde
onze plaatsgenoot Hans Wagenvoort met Sandy in de
dressuur een derde plaats. Bert Wagenvoort behaalde
met Dino een vierde plaats en een derde plaats bij
het onderdeel springen.



Waterpolo
De heren en dames van de Vordense poloklub hebben
dit weekend tijdens een tweedaags toernooi in Win-
terswijk uitstekende resultaten geboekt. De heren van
Vorden wisten nl. beslag te leggen op de eerste prijs
terwijl de dames op de tweede plaats eindigden.
De heren waren ingedeeld bij Nautilus uit Terborg
Neptunus 2 uit Arnhem; Neptunus uit Schijndel; De
Berkel uit Lochem en DWV uit Doesburg. Zaterdag
kwam Vorden tweemaal in aktie. Tegen De Berke
werd met 3—O gewonnen terwijl de ontmoeting tegen
Neptunus 2 in een 2—2 gelijkspel eindigde. Zondag-
morgen speelde Vorden allereerst tegen Nautilus. Dit
werd een gemakkelijke zege. Dankzij Ar jan Menge-
rink en Eric Rikkering was de stand bij de rust 2—O
In de tweede helft voegde Mengerink twee treffers
aan de score toe. Tegen Neptunus werd met 2—2 ge-
lijk gespeeld. De Vordense goals scoorden Eggink en
Rikkering. De laatste wedstrijd werd gespeeld tegen
DWV. Beide teams hadden tot dusver twee verïies-
punten. De Vordenaren hadden weinig moeite met
hun tegenstanders. Bij de rust was de stand reeds 3—
O dankzij doelpunten van Mengerink, Gotink en Eg-
gink. Tn de tweede helft werd het via Rikkering A—C
waarna DWV tweemaal tegenscoorde. Eindstand
—2. Door dit resultaat eindigde Vorden op de eerste
plaats met DWV als fraaie tweede.
De dames van Vorden hadden een klein programma
af te werken. De eerste ontmoeting tegen De Mors
eindigde in een royayle 10—2 overwinning. De dames
Sikkens, Van Dijk en Brandenbarg scoorden er lustig
op los. Tn de tweede ontmoeting tegen Livo uit Lich-
tenvoorde waren de rollen volledig omgedraaid en
verloor Vorden met O—6. Tegen Neptunus uit Schijn-
del tenslotte werd met 4—4 gelijk gespeeld waardoor
de Vordense dames achter Livo op de tweede plaat
eindigden.

Het eerste zevental Cheren) en dames van de polover-
eniging Vorden '64 hebben dit weekend deelgenomen
aan een tweedaags watcrpolotoernooi georganiseerd
door de Aa it Almelo.
Zaterdag sneelden de heren tegen de organiserende
vereniging. Bij de rust leidde Vorden met 2—O door
doelpunten van Rikkering en Mengerink. Tn de twee-
de helft scoorde de Aa tegen. Eindstand 2—1. Tegen
Losser had Vorden het ook lang niet gemakkelijk.
Het werd een boeiend duel. waarbij Vorden in de
laatste minuut dankzij Menfferink met l—O aan het
langste eind trok. Tegen BZ&PC uit Borculo was het
voor Vorden een ..makkie". Met de regelmaat van de
klok werden de Borculoërs naar een 11—l nederlaag
gespeeld. De laatste wedstrijd tegen de Vlaskikkers
uit Tubbergen werd met 4— l gewonnen. Voor de
doelpunten zorgden Parmentier driemaal en Eggink.
Door dit resultaat legde Vorden beslag op de eerste
plaats.
De dames van Vorden speelden eveneens een ver-
dienstelijk toernooi. De eerste wedstrijd tegen Aqua-
rijn uit Vreeswijk werd met 4—3 gewonnen. Voor de
doelpunten zorgden Jet Smit, Anneke Sikkens en Ger-
da van Dijk. Tegen WZC uit Wijhe ontmoette Vorden
weinig tegenstand. Het werd een duidelijke 6—2 ze-
ge, na een 3—O voorsprong bij de rust. Anneke Sik-
kens. Heleen Winters en Jet Smit zorgden voor de
treffers. Tegen de Vlaskikkers uit Tubbergen werd
met 4—l gewonnen. Gerda van Dijk, Jet Smit en He-
leen Winters scoorden de doelpunten. De laatste wed-
strijd te.cen Livo uit Lichtenvoorde moest de beslis-
sing brengen wat betreft de eerste en tweede plaats.
Na een spannende ontmoeting ging de winst met 2—3
naar Livo uit Lichten voord, Anneke Sikkens en He-
leen Winters ..tekenden" voor de Vordense doelpun-
ten.

Voetbal
In een na de rust hard gespeelde wedstrijd heeft Vor-
den l zondagmiddag met l—3 verloren van Schalk-
'haar 1. dat uitkomt in de hoofdklasse. Voor de rust
speelden de bezoekers een prima wedstrijd. Met snel-
le aanvallen veelal over de linkervleugel, werd het de
Vordendefensie uitermate moeilijk gemaakt. Na plm.
dertien minuten werd het offensief in een doelpunt
uitgedrukt O—1. Schalkhaar ging door en hield de
thuisklub in de „tang". Dit resulteerde nog voor de
rust in twee doelpunten.
Tn de tweede helft verhuisde Eggink naar de linksbui-
tennlaats en ging Wentink rechtsback spelen. Dit was
een duidelijke verbetering. Vorden ging veel beter
spelen en schiep zich enkele goede kansen. Na een
kwartier werd het l—3 door Eggink. Even later ver-
zuimde Nijenhuis de achterstand tot 2—3 te reduce-
ren door een strafschop te missen. Vlak voor tijd be-
landde een kopbal van Eggink tegen de lat. Gescoord
werd er echter niet meer en bleef het l—3.
Vorden 2 won met 2—l van Schalkhaar 2; Vorden 4
—Concordia 4 4—5; Vorden 6—Concordia 6 O—11;
Vorden 7—Daventria 5 0—12.

Vorden l afdeling zaterdag speelde zaterdagmiddag
een nuttige oefenwedstrijd tegen DZC 2 dat een klasse
hoger speelt. Vorden startte direkt met een offensief
hetgeen resulteerde in een doelpunt van Veldkamp
l—0. Direkt hierna werden de bakens verzet en kreeg
doelman Ten Have veel werk op te knappen hetgeen
hem goed afging. Tien minuten voor de rust moest hij
echter zwichten voor een hard schot l—1.
Tn de tweede helft scoorden de bezoekers tweemaal
achtereen, waarna bij Vorden Van Bommel als laatste
man ging fungeren waardoor DZC vrijwel niet meer
gevaarlijk werd. Vlak voor tijd werd de eindstand 2
—3 bereikt toen Toebes met een fraaie boogbal scoor-
de.
Het tweede elftal speelde zaterdag in Zutphen tegen
Wilhelmina SSS 2. Geheel onverwacht won Vorden
deze wedstrijd met 5—O door doelpunten van Dek-
kers, Pellenberg, van Eist, Stoltenborg en Mellendijk.

Zaterdagmiddag gaat het zevende elftal (veteranen
van de voetbalvereniging Vorden in Duitsland op be
zoek bij Sus-Nette in Dortmund, met welke verenigin
men een jaarlijks kontakt onderhoudt. 'sMiddags ko
men de beide ploegen tegen elkaar uit, waarbij d
Duitsers zich ongetwijfeld willen revancheren voor hè
vorig jaar in Vorden geleden nederlaag. Zaterdag
avond is het „Jubel, trubel, heiterkeit" geblazen.
Zondagmiddag speelt Vorden l thuis een vriend
schappelijke wedstrijd tegen Socii l terwijl Vorden 2
als gastheer zal fungeren van Ruurlo 2.

Dammen
In de onderlinge damkompetitie werden de volgend
wedstrijden gespeeld: Baank—Brinkerink l—1; Jan
sen--Buunk 0—2; Heyink—Grefhorst 2—0; Brum
meiman—Vreeman O—2; Aalderink—Teerink 2—O
Abbink—Postma 1—1; Van Oei—^Klumpenhouwer
—l ; R. Bargeman—Schipper 0—2; Steenbreker—Olt
voort O—2; Berends—A. Bargeman O—2; Graaskam]
—Aalderink 2—0; Stokkink—Jurriëns 2—0; Wolsinl
—Schipper O—2; R. Gosselink—H. Graaskamp 0—2
Huetink—Klein Brinke 2—0; Reuver—Lammers O—
2; Reussink—G. Gosselink 2—0; Teerink—MasselinJ
1—1.

Touwtrekken
De weergoden waren in het afgelopen weekeinde be
paald niet gunstig gestemd ten aanzien van het jaar
iijkse touwtrekkersfestijn dat in Nettelhorst werd ge
houden. Niettemin had de kleinste maar aktiefste ver
eniging van de NTB, Houvast, zoals al jaren de tra
ditie is, in samenwerking met de NTB een groo
touwtrektoernooi georganiseerd waarbij liefst 12 ploe
gen van de NTB en 8 zgn. vrije ploegen waren verte
genwoordigd. Ondanks de regen was het publiek in
groot aantal aanwezig om de spannende wedstrijden
te zien.
Dit toernooi was de eerste van een serie van vijf be
kertoernooien door de NTB vastgesteld voor het na
seizoen. In de 640 kg klasse kwam Eibergen A bij
zonder goed voor de dag. Alle tegenstanders moesten
het veld ruimen zodat de groenwitten zich overdui
delijk als winnaar klasseerden. De grootste tegen
stand kregen zij van Bathmen dat net een puntje lager
eindigde terwijl Eibergen B zich naar een derde plaats
trok met Vorden in hun kielzog. Bekveld, Bizons en
Hen re en Okia volgden in de tweede groep.
Iedereen wachtte met spanning op het grote treffen
in de 720 kg klasse tussen de ploegen van Bekveld en
Heure. Heure had nu niet zoveel moeite met de Hen-
gelo^e acht die zich in twee trekbeurten gewonnen ga-
ven. Eibergen was goed voor een derde plaats en
Noordijk werd vierde.
Tn de zgn. vrije klasse beschikte de fam. Barink ui
Vorden over superkrachten. Deze ploeg die in het
verleden al verschillende 4fc?n lauweren oogstte (on-
der meer twee keer kamj^en van Vorden) slaagde
er in .om de wisselbeker in deze klasse mee naar hui
te nemen. In de A-poule wist Delden l van geen wij-
ken hetgeen hen dan ook de eerste plaats opleverde
Nettelhorst werd tweede ^LDelden 2 derde. In deB-
poule streden ook vier ze^pen. Hier toonde de fam
Barink zich de beste gevolgd door Delden 3, Jong
Gelre en Ndttelhorst B. In de strijd om de wisselbeker
tussen de beide poulewinnaars werd Barink eerste
met Delden als runner-up.
Door de heer Weenk, voorzitter van Houvast, werden
de bekers en prijzen in de feesttent uitgereikt.

Op het tweede bekertoernooi van de Nederlandse
Touwtrekkers Bond dat zondagiddag werd gehouden
in Ruurlo, slaagde het achttal van Eibergen A er in
om de meeste punten bijeen te trekken in de 640 kg
classe. Alleen Vorden probeerde nog een puntje te
Bemachtigen en dit lukte via een beslissing. Eibergen
staat nu eerste in het algemeen klassement met Vor
den als opvolger. Bathmen bleek aan kracht te heb-
ben ingeboet en verloor enkele wedstrijden terwijl het
^oltense Okia bijzonder goed uit haar slof schoot.
Houvast uit Nettelhorst verraste min of meer door
overwinningen op Eibergen B en Heure.
[n de zwaargewichtklasse werden slechts drie wed-
strijden getrokken. Een van de favoriete ploegen. Bek-
veld, moest verstek laten gaan terwijl oOk Buurse het
af liet weten. Heure had dan ook niet veel moeite mot

ibergen en Noordijk. De tweede plaats was voor Ei-
3ergen, Noordijk werd derde.
Door de organiserende vereniging waren twee fraaie

ers beschikbaar gesteld die door de heer Roberts
aan de leiders van Eibergen A en Heure werden uit-

ereikt.
Op zondag 25 augustus zal het derde bekertoernooi
van de NTB worden gehouden. Dit zal plaatsvinden
op het sp^r i i - T m 's V M: t ter gelegenheid van de
'eestweek iuuaa .

Oelenspiegel zei 't al

Veurige wekke weer es een feesjen ehad, ech een fees-
jen veur oldere mensen. Gien muziek en gien dansen,
gewoon een et-, drink- en proatjeesjen. Dan ziet olde
bekenden mekare nog es weer en proat veur et vader-
land weg. "
Ik doe ok wel met, moar magge ok graag zitten luus-
teren . . . Oaver èèn dink bunt ze et allemoale ééns:
et is slee h veur de boem! Alles wa'j koopt is duur - en
met de varkens is et heelemoal niks meer. Et kost eur
geld as water. Met et melkvee is et al niet volle better.
En dan die groote veeschuurn! Met duur geld van de
banke! ,,Dat löp zik vaste - loa'w es een joar of wat
wieter wezen", ze kt ze.
Vrogger Iepen de boem los en stonden de heeste vaste
- nou loopt de heeste los en zit de boem vaste, zeg
d'r èène. De meesten hebt die mop al vaker eheurd,
zie lacht nog wel, moar et geet niet van hatte. Eéne
bekik et meer van de politieke kante - hie zut achter
de heele miserie een soort samenzwering. Alles wat
gien boer is, is een vi'jand van de boer en werkt d'r
an met um de boem d'r onder, en de grond an de
staat te kriegen. En dan veur taxatiepries - dat scheelt
minstens tienduuzend gulden de bunder bi'j as da'j ze
vri'j verkoopt . . . „alles mot ze de boer afpikken"

. . . hie gebruukt een krachterm - dat schient tot in
de hoogste politiek veur te kommen.
Ik bun weer opestoan um mien es te vertrèèn. Effen
later trof ik een paar olde bekenden, en bun door bi'j
goan zitten. D'n eenen ken ik goed, hie proat röstig
en wat e zeg is wèèrd um an te heurn. Et geet ok
oaver de varkens, de heeste en de dure grond. Nee,
dat kan zoo neet. Zelf hef e nog gelukke ehad. Vrog-
ger wonen ze onder een baron. Moar die sprong te
rojaal met zien geld umme. Feiteluk was die man te
goed veur disse wèèrld, hie vroeg zik - noar et lek -
af woarumme hie zonder werk rieke mos wezen en
and ren die hard mossen werken, armoed lien. En met
die filosofie kwam e zoowied dat e de boel verkopen
mos. Alles, letterlek noar de biebel, ver koe h en an
d'n armen egeven.

Nou wet ik neet of dat de goeie maniere is, moar een
betjen meer van zukke christenmensen zol onze wes-
terse beschaving heelemoale niet misstoan! Ziene
pachters zollen de grond motten oavernemmen - wel
tegen taxatiepries - anders was d'r heelemoal gien be-
ginnen an. En zien jonge, die nou boem zol dat ok
wel redden, moar wi'j mot ok wieter kieken, zeg e.
Hie hef vier kinder - èène wil d'r op de boerderi'je
blieven, d'n andren zit in et bouwvak en leert veur
annemmer die wil ok later wel een paar losse centen
in hande hemmen. D'n derden wil deurleern en dat
kost ok geld en d'n jongsten geet nog noar schole, dat
motte nog moar afwachten . . .
Nee, dat motten kopen van de grond passen de boem
niks - et geld is duur en dan de grond- en water-
schapslasten - straks nog een keer ruilverkavelings-
rente - zie wazzen wel een stuk duurder uut ewes.
Moar van hoogerhand hadden ze anders beslotten.
De heele boel, boerderi'jen en bos, was deur Staats-
bosbeheer oaverenommen. Zie konnen gewoon as
pachter blieven zitten. En doar wazzen de boem bes
met te passé ewes. Sommigen menen dat et meer die
kante uut mos. Zooat et nou geet met de grondprieze
maakt de boem mekare et léven onmeugelek, zekt ze.
Eén buutenstoander die dat alles anheurt kan d'r niet
wies uut wodden. Zoo verschillend proat nou de
boem onder mekare. Wat d'n èènen veur een reddend
engeltje n anzut is veur d'n andren de duvel in een
deusken. Oelenspiegel zei et al „'t is moar deur wat
veur brille a'j et bekiekt".

d'n Oom.

EXTRA VOORDELIGE
AANBIEDINGEN !

l kg SLABONEN * 1,29
l kg JAMES GREEVE (handappel) f 1,65

V2 kg GESNEDEN SNIJBONEN f 1,29

l fles JOY SINAS
2e fles voor

f 0,89
. f 0,69

l kg CLAPP's PEREN f 0,98

Weekendaanbieding bloemen:
Vrijdag en zaterdag

1 bos Spinchrysanfen voor f 2,95

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

Het adres voor modern bruidswerk!

PROFIJT
AANBIEDING

Zojuist ontvangen

LEREN
BOOTS
met sterke crèpezool
maten jfcf.m. 39

Prijs slechts

f 3^95
WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 Vorden
's Maandags de gehele dag geopend

KEUKENROLHOUDER
van 'Emsa' kunststof, kleur bruin
met decor, in geschenkverpakking
(met papierrol)
f 19,50 nu f 9^5

BAD- OF KEUKENKRUK
'Emsa' kunststof met anti-sliprand
kleur oranje-bruin, voor de enorm
lage prijs van 26,50 voor ... f 9,95

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Dames van Vorden en omgeving

DIT IS UW KANS !

Koninklijk erkende

MODESCHOOLVER. ZWOLLE
geeft
teken-r knip- en naailessen
in het Jeugdcentrum te Vorden

Maak en bepaal zelf uw mode !

Lerares mej. H. van Eijk

Aangifte nieuwe leerlingen dinsdag 27 augustus
van 19.00-21.00 uur in het Jeugdcentrum
of telefonisch 05750-13769

Voor drukwerk
Briefpapieren
Toegangsbeivijzen
Loonstaten
Raambiljetten
Orderbloks
Enveloppen
Prijslijsten
Convocaties, enz. enz.

Alsmede alle
familiedrukwerken

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


