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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

Mensen en mensen
Mensen bunt ongeliek, i'j hebt mensen die volle doet
met weinig drukte en mensen die volle drukte maakt,
maor waor at niks met te beginnen is. Veur een tied
vroeg ik an mien oldste nève wat um dunken van een
'familie.reunie' alle nèèven en nichten een keer bi'j
mekare laoten kommen. Hi'j von et best. 'Hoe doew
dat' ? vroeg e meteene. Hi'j wis van anpakken en
deurzetten. En et liep metcene as gesmeerd!
Der is veuraf heel weinig bepraot, maor wat ezegd
was, was ezegd! En met meer as tachtig man hew
een aovend ehad, um nooit te vegetten. Jao, zoo kan
et a'j de juuste man treft maor et is soms zoo anders.
Daor ston in de krante dat een bekend persoon (een
soort 'bereisde Roei' de minister had eschreven, hi'j
zol de kleine boeren helpen um boer te blieven um de
recreatie veur de stadsman! En dat von ik zo'n goed
idee, dak meteene een brief veur um etikt hebbe,
dak zin schrieven heel simpatiek von, maor dat e d'r
neet volle van mos vewachten.

En dat ik et zoo jammer von dat e d'r haost alleene
eschreven wodt aover mensen die een auto met kara-
van hadden. Daw ons eerder bezorgd dienen te maaken
aover de mensen met kinder die gin auto hadden! En
dat hier buutenaf hoenderhökke stonnen die veur disse
tled te klein wazzen ewodden en zoo mooi veur vakantie
huusken wazzen in te richten.
Ik hebbe um veuresteld dat hi'j daor in de stad met wat
bedrieven (met mekaare een paar duuzend man per-
soneel) zol aoverleggen. Die zöllen dan maor een paar
'kwartiermakers' hieropan stuuren, die zol ik dan wel
wieter helpen. Met mekare de boeren langes um ge-
schikte gebouwen veur vief of tien jaor af te huuren.
Et mooiste zol weazen, een bedrag inens veur de in-
richting en dan wieter een billijke huur. Dan wissen
ze van weerskanten waor of ze met af wazzen.

•̂HKon de stadsman metpraoten aover de inrichting en
had de boer gin strop te wachten! At de boer dan zin
'bouwpeceel' naor de wegkante afschermen met een
holtwal mossen ze um daor de vri'je hand inlaoten.
Gin subsidie neudig en gin potkiekeri'je. En hadden ze
allebei belang bi'j de spreiding van de vakantie (ook
een nuttig ding). Ik schreef d'r bi'j dat et mien better
lek, et zelf te doen dan gaon zitten wachten op et
antwoord van de minister.
Et duuren nogal veur dak d'r wat van weerheuren. Ik
had ehoopt dat et een betjen vlot zol loopen, zoodat
bi'j winterdag die hokke in odder emaakt konnen wod-
den. Maor 'Roei' maken niks gin haos. En de brief die
eindeluk kwam had e ook wel mogen hollen!

Jammer van de poszegel. Aover mien veurstel schreef
e niks, neet aover de kleine boern, niks aover de mensen
uut de stad. Hi'j had mien brief ook simpatiek evon-
nen! En of ik hier gin protestdemonstratie op touw
kon zetten tegen de hoenderbatteri'jen ?! Daor wol e
zeker nog wel an metdoen!
Ik hebbe mien de ogen uutevreven en de brief 2 a 3
keer naoeleazen. En nog es weer naoezien wat of ik
um veuresteld hadde. Et sloeg as een tange op een
varken!
Wat moj now met zulke mensen beginnen? En die
staot met groot lef in de krante as veurvechters van
alle goeie dingen! En maor schrieven naor de minster.
En protestdemonstraties hollen! Maor zelf wat doen,
ho maor! Waardeloze boel! d'n Oom

SOLfl/
Z I L V E R W I T E D E L S T A A L

KOERSELMAN CASSETTES

Afscheid
van meester Mackaay

Vrijdagavond werd in de kapel te Wildenborch afscheid
genomen van het hoofd der Prinses Julianaschool de
heer Mackaay. Nadat overdag in de school voor de
kinderen een feestelijke afscheidsdag werd gehouden,
was het 's avonds in de kapel voor de ouders en de 3
hoogste klassen. Deze avond stond onder leiding van
ds Jansen.

Onder leiding van juffrouw Van Arragon werd door de
kinderen het toneelstuk 'De Circusartiesten' opgevoerd
Na de pauze voerde de heer Bannink namens de ge-
meenteraad en de lagere landbouwschool het woord;
hij noemde met name de goede samenwerking met de
gemeente met de school. De heer Zeevalkink sprak
namens de hoofden der scholen in Vorden en bood een
enveloppe met inhoud aan.
Rita Lindenschot en Tonnie Klein Ikkink boden namens
oud-leerlingen 2 mooie kadoos aan. Van de schoolver-
eniging Wildenborch werd een antieke zeis als kaarsen-
standaard aangeboden. Voor mevrouw Mackaay waren
er bloemen.

Meester Mackaay sprak een dankwoord tot de aan-
wezigen. 'Het zijn 4 hele mooie jaren in de Wildenborch
geweest, waaraan ik met genoegen zal terugdenken'.
Meester Mackaay wordt hoofd aan een 7 mansschooï
te Heerde (Margrietschool). Ook was er deze avond
gelegenheid voor de ouders en genodigden om kennis
te maken met de nieuwe meester de heer Van Oei en
zijn vrouw uit Hengelo, die per l december naar de
Wildenborch zal komen. Ter verwelkoming werden
mevrouw Van Oei bloemen aangeboden.

Prins

Constantijn

3 jaar
Op woensdag 11 oktober viert
prins Constantijn zijn 3de ver.
jaardag. Hij speelt nog onbe-
zorgd op het lieflijke 'Groot
Drakestein' wat temidden van
de bossen, ver van het onrus-
tige stadsgewoel, een oase van
rust is.

Ook prins Constantijn zal deze
oase op een gegeven moment
moeten verlaten. Zijn oudste
broertje doet dat nu al dage-
lijks om naar school te gaan.
We zeggen daarom: geniet nog
maar van de natuur Constan-
tijn, al is dat nog niet bewust,
straks kan dat misschien niet
meer.
En natuurlijk: van harte ge-
feliciteerd!

(Nadruk verboden)

LUSTRUM

Aan de CNV LEDEN !

A.s. donderdag 5 oktober 1972 komt

de heer J. LANSER
landelijk voorzit^Bvan het CNV
naar het gebouw van de Ger. Kerk
Wilhelminalaan (bij de Watertoren)-
in Zutphen

Om half acht begint deze inte^f
waarvoor u allen wordt uit(
én van harte welkom bent

vergadering

HET BESTUUR

Receptie
bij afscheid dokter De Vries
De zaal van hotel Bakker bleek zaterdagmiddag veel
te klein toen daar dokter De Vries een receptie werd
aangeboden door het neerleggen van zijn praktijk per
l oktober. Ruim 32 jaren is dokter De Vries huisarts
in Vorden geweest, reden genoeg voor een spontaan
uit de burgerij opgericht aktiekomité hem een afscheids-
receptie aan te bieden.
Niet minder dan 750 personen kwamen de fam. De
Vries de hand reiken. Onder hen zijn voorganger dr
Sarvaas uit Hattem, de beide plaatselijke doktoren Van
Tongeren en Sterringa alsmede de besturen van de
EHBO en Groene Kruis.
Namens het aktiekomité werd het woord gevoerd door
de heer van Dijk. Deze zei de opvatting van dokter
De Vries 'alles rustig over me heen laten gaan' te willen
respekteren. Uw soberheid en eenvoud kennende kun-
nen we begrijpen, dat u als een berg tegen deze dag
opziet. De heer van Dijk prees de Vordense bevolking
voor de saamhorigheid. Ruim 400 gezinnen hebben nl.
een totaal bedrag bijeen gebracht van 4500 gulden.
Vervolgens schetste hij de moeilijkheden waarmee dok-
ter De Vries in zijn beginjaren in Vorden te kampen
had. Slechte wegen enz., desondanks hebt u zich altijd
met hart en ziel ingezet voor de aan uw zorg toever-
trouwde patiënten, aldus de heer van Dijk.
Na deze toespraak werd dokter De Vries het kadoo
overhandigd zijnde een moderne stereo-radio installatie
plus een gift bestemd voor de aanleg van de nieuwe
tuin. Dit kadoo werd hem overhandigd door mevrouw
Wonnink uit Slikkerveer. Deze was destijds de eerste
baby in de Vordense praktijk van dokter De Vries.

Benoeming
Met ingang van l januari 1973 is tot vaste lle leer-
kracht aan de chr. nat. school 't Hoge benoemd de
heer Peters uit Den Haag. De mogelijkheid bestaat dat
voor l januari de beide nieuwe lokalen aan deze school
in gebruik kunnen worden genomen. Een en ander heeft
tot gevolg dat dan alles weer op normale wijze kan
funktioneren.

AL UW TEXTIEL

$£ l 20 TOT 40%
l GOEDKOPER!

Goederenhandel

DERKSEN
Hummeloseweg 30 - Hoek Rondweg
Hengelo G. - Telefoon 05753-1884

rood-wit-blauw gestreepte wollen muts, spuitstuk van
een giervat, zwarte damesportemonnee met inhoud, etui
met rozenkrans, mes in schede, plastik tas met inhoud,
gevaren-driehoek, rood-groen ̂ ^lokte fietstas met beu-
gels waarin Knirps parapluie^^gencape en handschoe-
nen, herenpolshorloge met chroom band merk Enicar,
2 bankbiljetten, bruin nylon jongenswindjack, zwart etui
met Citroen autosleutels, damespolshorloge doublé of
goud

Voor nadere Inlichtingen k a n m zich wenden tot het
groepsbureau der rijkspolitie, Raadhuisstraat 5 te Vor-
den, telefoon 05752-1230.

On/
mannen
hoekje

Het gebeurt wel eens, dat een man thuiskomt
met een nieuw kostuum en van zijn vrouw de
wind van voren krijgt vanwege zijn totaal ver-
keerde keus. Dat is dan zijn eigen schuld, want
waarom kwam hij niet bij óns . . . ? Wij nemen
er nog de tijd voor en hebben er nog plezier in
om onze klanten persoonlijk te adviseren bij het
maken van hun keus. En er valt bij ons zo ge-
weldig veel te kiezen! We hebben een prachtige
kollektie kostuums in het klassieke, sportieve en
modische genre. Stuk voor stuk zorgvuldig ge-
selekteerd naar model en stofkwaliteit. Kom eens
kijken en neem uw vrouw maar mee. Dan bent

u dubbel verzekerd van een juiste keus !

RAADHUISSTR.. VORDEN

Touwtrekken
Goud voor Yordense Touwtrekkers !

Tijdens een reis door Engeland hebben enkele Neder-
landse touwtrekklubs deelgenomen aan vriendschap-
pelijke wedstrijden op een vliegbasis van de Royal Air
Force bij Ipswich. Het A team van Vorden toonde zich
heer en meester en legde beslag op de Ie plaats, het-
geen een gouden medaljc betekende.
De verdere uitslag was: 2 Great Hordete (Engeland,
3 Zieuwent, 4 Vorden B, 5 Vorden C, 6 Wattishem.

Paardensport
De eerste wedstrijd waaraan de Vordense ruitertjes
der ponyklub deelnamen, werd georganiseerd door de
Ponyklub Ruurlo. Op deze wedstrijd wist Hans Wagen-
voort met Sandy met 99% punt in dressuur, de snelste
cross in de tijd van 3.17 min. en slechts l fout in het
springkonkoers het hoogste puntentotaal te behalen
en daarmee 80 andere kombinaties te verslaan.

Frankering MJ abonnement
Port payé
Vorden

erkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur ds Lutke Schipholt (Hoenderlo)
Jeugddienst in het kader van de Vredesweek
19.00 uur ds J. H. Jansen

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10 uur en 19 uur ds J. B. Kuhlemeier
(Viering Heilig Avondmaal)

R.K. KERK DORP

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 10.00 uur; door de
week: woensdags om 19.30 uur

R.K. KERK KRANENBURG

zaterdagavond om 19.00 uur; zondag om 8.00 en 10.00 uur;
door de week: dinsdag en donderdag om 8.00 uur; woens-
dag om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST DOKTOREN
(alléén spoedgevallen)

van zaterdagmorgen 10.00 tot zondagavond 23.00 uur
dokter Van Tongeren, telefoon (05752) 1678
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel mogelijk tussen
9.30 en 10.00 uur 's morgens.
Zaterdagsmorgens s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bfl uw eigen huisarts van 9.00 tot 9.15 uur

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te Informeren aan het wflkgebouw, Burg-.
Galléestraat, telefoon (05752) 1487

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS
van zaterdagmiddag 12 uur tot maandagmorgen 7 uur
dr J. Wechgelaer, tel. (05752) 1566

DIENSTREGELING APOTHEEK
de apotheek Is elke dag geopend van 8.00 tot 18.00 uur;
zaterdags tot 17.00 uur. Op zon- en feestdagen '• avond*
en 's nachts kan men aan de apotheekdeur bellen met
spoedrecepten

MAATSCHAPPELIJK WERK
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 05753-1662
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9-10 uur
Spreekuur: donderdags van 9-10 uur konaistorlekamer
Geref. kerk Vorden, telefoon 05752-2129
Donderdags van 19.00-20.00 uur kantoor Hengelo OM.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP
Kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. 057B3-1406
Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30-9.30 uur
Hoofdleidster: zr Leer
Spreekuur leidster:
Gezinsverzorging mej. H. M. Lenselink
Bejaardenhulp: mevrouw A. Swart-Peereboom
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-9.30 uur
konsistoriekamer Geref. kerk Vorden, tel. 05752-2129

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

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nr (05752)
1541; ook bulten kantooruren. BIJ geen gehoor kan het
politieburo, telefoon (05752) 1230 of de families EtJer»
kamp, telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boek-
handel Hassink) telefoon (05752) 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Sabine Maria dochter van F. A. J. Kosse
en M. J. J. Wolbrink

Ondertrouwd: H. M. Brunsveld en J. Heersink

Gehuwd: G. J. Naaldenberg en C. G. Nijhof; H. G.
Hiddink en A. F. P. Nooljen; A. J. Klein Ikkink en
A. de Raaf



Ibers
SUPIRMARKT

PRESENTEERT

WK SUPERIOR

Friese Kruidkoek
VAN 165 VOOR

Uit de slagerij
GELDERSE SCHIJVEN

HACHEEVLEES

MAGERE SPEKLAPPEN

RUNDERSTOOFLAPPEN

MALSE RIBLAPPEN

HAMLAPPEN

WIENER SCHN/TZELS

3 stuks

300 gram

500 gram

500 gram

500 gram

500 gram

per 700 gram

148

218

188

368

498

448

140
150 gram BOERENMETWORST 89

150 gram HAM 119

150 gram TONGENWORST 89

150 gram HAMWORST 89

Groente en vleesreklame geldig tot zaterdag

DIT IS ONGEKEND'. VAN WELZEN

100% roomboterkoekjes
Nu PER PAK SLECHTS

Classe Royal

BIER doos a 12

Euroflessen

van 720 voor

650

Herschi

CASSIS

literfles 135

Elke 2e fles

89

Herschi Vruchten-

LIMONADE

literfles 95

Elke 2e liter

59

Herschi

Colorno

KOFFIEMELK

literfles

van 175 voor

159

3/4 Hterpot

Geurts

AUGURKEN

van 169 voor

145

MERKARTIKEL VOOR EEN ZEER LAGE PRIJS !
(Alleen 'in Albers Supermarkt j

•Vernel wasveftachter
2 LITER NORMAAL f 4,95 NU SLECHTS

GOLDEN WONDER ^̂ MF̂ ÉM^

potato of paprika CHIPS ^KWfl

DUBRO

voor de afwas

grote flakon

van 125 voor

109

Flakon

GLORIX

BLEEKWATER

normaal 55 nu

39

Sterke

WITTE

DWEIL

deze week voor

98

Unox

ERWTENSOEP

4 bordenblik

van 115 voor

98

Jampot a 8 stuks

Wiener knakworst

per pot 125

Elke 2e pot

89

BAKJE HEERLIJKE 4ÊSÊ

Duchesse bonbons H JCj

Grote fles

ADVOKAAT van

verse eieren

normaal 590 nu

490

Diverse smaken

Adel Rosa wijnen

met jonge jenever

van 415 voor

325

Witte of rode

Monte Claro

LANDWIJN

nu per fles

189

Zak d 500 gram

grof gebroken

RIJST

nu slechts

49

De Heer choc.

MENAGERIE

nu per bakje

van 125 voor

98

Groente en Fruit
Alleen donderdag "VA
BLANKE ZUURKOOL per kg /9

Alleen vrijdag A O
Hagelwitte BLOEMKOOL per stuk 9ö

Alleen zaterdag *| AA
7e soort Chiquita BANANEN per kg 1U9

FRANSE GOLDEN DELICIOUS 4AO

2 kg l9t5

Honingzoefe DRUIVEN wit of blauw -iOQ
nu per kg IO\7

S4PPIGE HANDPEREN Q —

per kg <J9

Honingzoefe Sunkisf SINAASAPPELEN -1 AO

7 grote voor I\/O

P4NKL4RE WITTE KOOL ^j_

500 gram OO

PRIMA KLEIAARDAPPELEN HO A

5 kg 169

Uit onze brooderie
Zak a 10 stuks "1 IT

MINIPUNTJES voor ƒ O

DE Heer -MA
DAALDER CHOC. FLIKKEN per bakje 119

Melk of puur AA
PIND4ROTSJES per bakje 90

Heerlijke PIMS C>1KE ^Q

van 735 voor v7w

Branbergen P>4RIJSE WAFELS Qc

per pak OO

Enorm grote Jumbo/et jÊf\f\

ONJBIJTKOEK van 729 voor 109



Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje
Gerrit Marinus (ANDBE)
J. M. Wormgoor
H. J. Wormgoor-Gotink
Wichmond, 26 sept. 1972
Lankhorsterstraat 22

Tot grote vreugde kunnen
wij u de geboorte aankon-
digen van onze dochter
Sabine Maria
Wij noemen haar SABINE
Frans Kosse
Riet Kosse-Wolbrink
Vorden, 29 sept. 1972
Hert. Karel v. Gelreweg 27

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van ons
zoontje
Bernard Gerrit Willem
Wil noemen hem GERBEN
W. Weulen Kranenbarg
E. Weulen Kranenbarg-

van Emmerik
Zelhem, 2 oktober 1972
Palmberg 15
Tijdelijk adres:
W'-lh. ziekenh., Doetinchem

Sis;arenmagazijn
D. BOERSMA
Telefoon 1553

Losse verkoop van:
De Telegraaf
Algemeen Dagblad
De Volkskrant
Het Parool

Te koop wegens vertrek
naar Canada in prima staat
verkerende Daf 33
km stand 23900
A. J. H. Meenink, 't Heeg-
ken 3, tel. 05752-1980

isernoq
nieuws

overcoats
in de krant van vandaag

M

m

y
Sportief
model van V_

'imitatie-suède.
Licht en warm!

Schoolderman
Raadhuisstraat

Te koop z.g.a.n. leren jack
en motorhandschoenen
maat 54, na 16 uur
H. W. Ellenkamp
Heegherhoek 3, Vorden

GAZELLE-BERINI
BROMFIETSEN

RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg - Vorden

Te koop
andijvie voor de inmaak
H. G. Breuker
't Enzerinck

PROEF ONZE FIJNE
USTAARTEN EEIVS !

Een heerlijke verras-
sing voor het hele (jc-
7in!
Voor 4. 6. 8 of 10
personen.

TJssalon D BOF R SM A
Dorpsstraat 6 - Tel I 5 5 " <

Zangles ?
ELLEN DE WAARD-
STROINK, dipl. Amster-
dams Conservatorium

Beatrixlaan 14
Telefoon 2049

Ook pianolessen
voor beginners

JAAP KORENBLEK
en
JANNY DECANIJE

geven u, mede namens wederzijdse ouders,
kennis van hun voorgenomen huwelijk waar-
van de voltrekking zal plaatsvinden op vrij-
dag 13 oktober a.s. om 11.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden

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

Vorden, oktober 1972
Wildenborchseweg 17-De Leuke 4
Toekomstig adres: Ruurloseweg 36, Vorden

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in café-
restaurant 't Wapen van Vorden (F. Smit)

Inplaats van kaarten

TONY EENINK
en
DILLY ARENDSEN

hebben de eer u, mede namens wederzijdse !
ouders, kennis te geven van hun voorgeno-
men huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats vinden op vrijdag 13 oktober
's middags om 14.00 uur ten gemeentehuize
te Hengelo G

Hengelo Gld, Meidoornstraat 24
Vorden, Overweg 9
Oktober 1972

Receptie van 15.30-16.30 uur in zaal
Concordia te Hengelo Gld

Zaterdag wegens familiefeest

om 16.00 uur

gesloten
Sigarenmagazyn - Boek- en kantoorboekhandel

'Jan Hassink'

H.S.V. DE SNOEKBAARS
VORDEN ,

Laatste onderlinge wedstrijd op

zaterdag 7 oktober a.s.
in de Baakse Beek

Loting om 13.30 uur bij café Krijt te Wichmond

Het Bestuur

Wegens verandering

is de winkel

gesloten
van 9 t.m. 14 oktober

ELEKTRO TECHNISCH

rNSTALLATIEBUREAU

P. DEKKER
Zutphenseweg 8 — Telefoon 1253

Zaterdag wegens familiefeest

om 18.00 uur

gesloten

"Café Uenk"
J. Klein Hekkelder - Nieuwstad

PLASTIK

Weekend aanbieding!

tafelkleden
op textielbasis, extra mooie dessins

nu f 6,95
UW ZAAK

WONING'NRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Ook voor beter slijpen

Wapen- en Sporthandel

steeds doeltrtffendl

Zutphenseweg . Vorden

UIT!

GOED VOOR U!

Café-Restaurant

Eykelkamp
Gebr.

Medlcr - Tel. 6634

Adverteer steeds in Contact!

DONDERDAG
500 gram SCHOUDERKARBONADE ....
4 HAMBURGERS .

VRIJDAG EN ZATERDAG
500 gram RIBLAPPEN ^QQ

500 gram RUNDERLAPPEN 359

500 gram MAGER BRAADVLEES 525

VOOR DE BOTERHAM
100 gram HAM 75

100 gram PEKELVLEES 9Q

100 gram BOERENMETWORST QQ

150 gram BOTERHAMWORST 33

250 gram KOOKWORST (stuk)

BON
tegen inlevering van deze waardebon

dinsdag 10 oktober

500 gram Verse Worst f 2,50

Rund- en varkensslagerij

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

WILT U EEN SCHILDER BESTELLEN

DAN BE :N

Schildersbedrijf van der Wal b.v
Leo Westerhof de Steege 41 Vorden telefoon 2039

500 gram ROYAL KOFFIE 288

Litersblik TOMATENSOEP 139

Litersiles Winner KOFFIEMELK 149

2 zakjes VRUCHTENHAGEL 79

Litersblik SPERZIEBONEN 79

Pak van Melle LANGE VINGERS 79

Doos Spar THEEZAKJES van 98 voor 79

% pot SPAR TUINBONEN 149

Blikje a 220 gram ZALM 189

10 Outspan SINAASAPPELS 19»

l kg COX's ORANGE 98

l pak van Houten CHOCOLAADJES van 115 voor 79

150 gram BOERENMETWORST van 138 voor ... 108

REMMERS
SUPERMARKT

Zutphenseweg 41 Telefoon 1281

Warmte in één handomdraai!

NU VOORDELIGE

GASVERWARMING
KOPEN ;
Bijzetkachel 320° K-cal/u van 295-- nu f 210,—

GEVELKACHELS:
Gevelkachel 2200 K.cal/u van 329,- nu
Gevelkachel 2500 K.cal/u van 335,- nu
Plintmodel 3300 K.cal/u van 448, nu
Plintmodel 3500 K.cal/u van 480,- nu
Gevelkachel 4400 K.cal/u van 577,- nu
Plintmodel 4500 K.cal/u van 558,- nu
Gevelkachel 6700 K.cal/u van 525,- nu
Gevelkachel 9000 K.cal/u van 725,- nu

SCHOORSTEENKACHELS:
DRU Adonis 6850 K.cal/u van 868,- nu f 595,—
DRU Radialux 7800 K.cal/u van 996,. nu 698,—
DRU Paulus Potter 8100 K.cal/u van 925,- nu 648,—
Pelgrim Robina 6800 K.cal/u van 798,- nu 678,—
Siegler met ventilator 6250 K.cal/u van 785, nu 599,—
Nobel 5800 K.cal/u van 383,- nu 305,—
Etna kolenvuur 6000 K.cal/u van 635,- nu 460,—
Etna kolenvuur 8000 K.cal/u van 660,- nu f 475,—
Voor deze en nog andere mogelijkheden naar:

GEMS WINKEL!
VORDEN (05752-2124)

Speelse mode
dartel
geprijsd!

Charmante coat
voor kieskeurige

meisjes van 6 tot
16 jaar. Magnifiek
afgewerkt met de
zo 'inne'houtje-
touwtje sluiting en
groffe ritsen op
de zakken. In
winterwarm mohair,

vanaf69,75.

K 525



Centrale Organisatie voor Veeafzet en Vleesverwerking

Coveco-Borculo is één van de zes
Coveco-bedrijven waar vlees
wordt verwerkt en onder de
merknaam "HOY" vleesprodukten
worden vervaardigd.

In dit bedrijf zijn zo'n
550 mensen werkzaam.

Om aan de groeiende vraag naar
onze produkten te kunnen voldoen
hebben wij nog enkele
medewerkers nodig voor hele dagen:

VROUWELIJKE

MEDEWERKERS
voor de inpakafdeling
en worstfabriek;

MANNELIJKE

MEDEWERKERS

In een gesprekje vertellen wij
u graag meer over het werk en de
arbeidsvoorwaarden.

Informatie wordt u gaarne
gegeven door onze
personeelsfunktionaris
de heer Herlaar.

Ons adres is: Parallelweg 21
Borculo. Telefoon: 05457-1241

Ook op de komende dinsdagavonden
kunt u van 19.00-20.30 uur
bij ons bedrijf terecht
voor een gesprek.

voor o.a. de slachterij en snijafdeling Het verplicht u tot niets.

Coveco werkt wereldwijd

VERLOTINGSMARKT
vrijdag 6 oktober 1972

Op de a.s. vrijdag te houden verlotingsmarkt vindt u een
uitgebreide sortering ^̂

huishoudelijke-
en andere artikelen
Degenen, die de markt bezoeken en deze advertentie met het
nummer meebrengen, dingen mee naar één van de waarde-
volle pryzen, door het bestuur beschikbaar gesteld voor de
bezoekers van deze verlotingsmarkt

De prijzen zullen precies 11.30 uur door de voorzitter worden
uitgereikt

UITKNIPPEN EN IN DE

428

Alleen

dit nummer

in de bus!

DE PRIJZEN DIENEN OP DE MARKT

IN ONTVANGST TE WORDEN GENOMEN

Bewaar deze bon zorgvuldig, neem hem mee naar de markt
en deponeer het nummer welke in het kaderlijntje staat, in
de op de markt aanwezige bus

428
HET BESTUUR DER

VORDENSE

MARKTVERENIGING

VRIJETIJDSKLEDIN6
HELANCA TRAININGSPAKKEN

met biezen of f n f wee kleuren

SPORTIEVE TRUIEN,

VESTEN, PULLOVERS EN SWEATERS

Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

Voor:
Tijdschriften
Pockets
Modebladen
Auto- en hobbybladen
Radio, en TV-bladen
naar:

SIGARENMAGAZIJN

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

Te koop
konsumptie-wortelen
Joh. Broyl
Rietgerweg 3, Warnsveld

U kunt bij ons
terecht voor:

REPARATIE
ONDERHOUD
CARROSSERIE
SPUITWERK

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

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

FOTO ZEYLEMAKER
Houtmarkt 77, Zutphen

Verhuur
gelegenheidskleding voor
heren, in zwart en grijs

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

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

ALLE KLEUREN
AUTOLAK
(plm. 14000 kleuren)
ook In kleine verpak-
king.

Schildersbedrijf - Verfhandel
J. M. BOERSTOEL
Insulindelaan 5 - Vorden
Telefoon 05752-1567

TOONAANGEVENDE
CREATIES

UTONS

REPER-

MANNENMODE BIJ:

Koerselman
Winkelcentrum Burg. Galléestraat - Telefoon 1364

Adldas-„La Paz"
met blauwe noppenzool. o«. 33,-
Adlda»-,,Santiago"
mat «ctiroefdoppan. o

Adlda»-„Valencla"
vanaf maat 31, met sdiroefdoppen.
ca. v.a. 31.9O
Adlda»-,,Brasll"
vanaf maat 28, met witte noppenzool
ca. v.a. 19,SO

adidas
Wapen- en Sporthandel

Martens
steeds doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

WM HEBBEN VOOR U

Een uitgebreide kollektie

DAMES EN HEREN

colpullovers
in vele kleuren, effen en

Noorse patronen

ACRYLRIB PULLOVERS

vanaf . f 15,75

H.LUTH
Nieuwstad - Vorden

Voor uw autorijlessen naar

V.A.M.O.R. RIJSCHOOL

„DE EENDRACHT"

VORDEN

J. H. Hilferink, De Boonk 39

telefoon 1619

Opgave ook btj:
O. J. Buunk instrukteur, tel. 1965
Autobedrijf A. G. Tragter, tel. 1256

WEEKENDAANBIEDING !

KAMERBREED

TAPIJT
voor woonkamer

5 jaar garantie deze week

189,-
per meter

KAMERBREED

slaapkamer
TAPIJT vanaf

f69,-
per meter

ZIF, ONZE TAPIJTHAL

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514



Tweede blad Contact
34e jaargang no 27

AAN Dl

VROUWEN
VAN

VORIDE N

Velen van u hebben woensdag, de 27ste, de
avond bijgewoond waar Sheherazade vertelde
over haar werk hier en in het buitenland.
Zij Het toen de woorden vallen: 'Wij ver-
wende Nederlandse vrouwen' en zij
had gelijk.

Je hoeft niet eens te kijken naar het door
oorlog geteisterde Vietnam of de Griekse
vluchtelingen of het hongerende India. Nee,
laten wij kijken naar een land, dat we in ie-
der geval bij naam kennen: Indonesia, ons
oude Nederlands Indië. Zolang het nog Ne-
derlands was, was het leven er goed. En toch
was er ook toen armoede, maar men voelde
die niet zo omdat men in een rustige tijd
leefde. Wij hadden daar toen ons KNIL, ons
Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Waar
kwamen veel soldaten vandaan? Uit Neder-
land. Hebt u ook 'de Jantjes' gezien? Gela-
chen om de dolle streken? Hebt u beseft, dat
er ook veel narigheid achter school?

Die Hollandse jongens hadden zo'n klein sa-
laris, dat ze er geen Hollandse vrouw van
konden onderhouden en zochten zich dan
een Indonesische partner. Uit die huwelijken
zijn verschillende van de Indische Nederlan-
ders voortgekomen. Na afloop van hun
diensttijd gingen velen niet terug naar Ne-
derland maar bleven in het land, dat hun lief
was geworden. Zij zochten er werk en hun
kinderen groeiden er op. Zij konden van
weinig rondkomen. De kinderen werden ook
weer KNIL-soldaten of bezetten de vele kler-
kenbanen op de Gouvernementskantoren en
in de handel. Een bord rijst met een visje,
wat groente en vruchten uit de tuin waren
voldoende. Met kleren was men erg zuinig.
Thuis droeg men eenvoudige, gemakkelijk
zittende kleren. Veel kinderen hadden we op
school, die één broek, één jurk, en vaak zelfs
één paar schoenen hadden om naar school
te gaan. Was de broek nat geworden door
een onverwachte duik in de sloot, dan ging
je naar huis en verzuimde een dag; waren je
schoenen kapot dan verzuimde je tot ze wa-

ren gemaakt of er weer geld was voor een
paar nieuwe. Zo ging dat heel dikwijls. Thuis
liep je heerlijk in je tjelana monjet (ape-
broek). Daarmee kon je fijn buiten spelen
en in bomen klimmen. Een grote zak voor
op je buik was goed om er van alles in te
bewaren.

Toen kwam de oorlog. De Hollanders wer-
den in kampen opgesloten. De Indische Ne-
derlander bleef eruit. Van zijn armoedje
heeft hij menigmaal voor Hollandse vrien-
den eten gekocht en door het gedèk gesmok-
keld met gevaar voor eigen leven. Hij moest
alles wat hij aan overtolligs bezat verkopen
om aan eten te komen.

En na de oorlog toen de kampen opengingen
en de Hollanders kleren en voedsel kregen
toegestopt, wat kregen de Indische Neder-
landers toen? Niets! Behalve als ze vrienden
hadden die uit het kamp kwamen en hun
meedeelden van de blikken corned beef en
haring die zij al weer beu werden.

Na de souvereiniteitsoverdracht gingen veel
Hollanders voorgoed naar Nedereland terug.
Maar zij, die hier geslachten lang hadden
geleefd en zich te sterk gebonden voelden
met land en volk, bleven. Zij hadden geko-
zen voor Warge Negara (Indonesisch bur-
ger) maar ze konden ook vaak niet anders
omdat ze geen geldige papieren hadden om
hun Nederlanderschap te bewijzen. Zolang
ze werken kunnen, loopt het nog wel los.
Maar o wee, als ze te oud of ziek worden.
Dan is er geen onderstand van de Neder-
landse ambassade, geen sociale voorzienin-
gen, geen banksaldo. Dan vervalt men tot
diepe ellende. Totdat er een partikuliere in-
stelling opmerkzaam wordt gemaakt op zo'n
gezin. Er zijn verschillende van die instel-
lingen.

Eén daarvan ken ik, omdat ik er zelf ook
lid van ben geworden. Dat is de BEGO
(Bond van Ex-Gevangenen Overzee). En ik
wil u attent maken op het werk van deze
instelling. Zij zoekt mensen, die genegen zijn
zo'n gezin te adopteren d.w.z. elke maand
een bedrag aan geld over te maken en zo nu
en dan eens een pakje te sturen. Er is ook
een kerstpot, waaruit ^Éf Kerstmis alle
adoptiegezinnen een verrcKsing krijgen.

Wij zamelen ook gedragen kleren in. Men
moet er wel op letten, dat die kleren HEEL
en SCHOON zijn. Allee^ZOMERGOED
komt in aanmerking, gé&^fiantels. Mocht u
zich op willen geven als lid en een gezin
adopteren, of heeft u kleren, dan kunt u zich
melden bij mevrouw Turfboer, Insulindelaan
18 in Vorden.

Voetbal
Ratti . GSCD (Dieren) 2-2
Ratti zaterdag heeft het thuis niet verder kunnen
brengen dan een gelijkspel tegen de Gazelle-ploeg uit
Dieren. Na een kwartier nam GSCD zelfs de leiding
door een doelpunt van de midvoor. Bij een scrimmage
maakte rechtshalf Bleumink gelijk 1-1. Nog voor rust
maakte Jansen er 2-1 van.
Na de thee kwam GSCD flink opzetten en moest kee-
per Wassink vaak handelend optreden. 20 minuten voor
tijd werd het 2-2 door de attente midvoor.

Royale zege voor Vorden (zaterdag)
Vorden heeft weinig moeite gehad met AZSV 6 welke
wedstrijd met 7-0 werd gewonnen. Na 15 minuten werd
de score door een eigen Aalten doelpunt geopend; bij
de rust stond het reeds 4-0. Na rust deed Vorden het
wat kalmer aan, doch verzuimde niet de stand naar
7-0 te schieten. De doelpuntenmakers waren deze mid-
dag Wentink 3x, Gerritsen lx, Sloetjes lx en van Eist

Vorden-GWVV (zondag) 2-3
Vorden zondag heeft het er lelijk bij laten zitten en
verloor met 3-2 van GWW. Toch startte Vorden goed
en het was Jansen die 1-0 sccorde. De midvoor maakte
voor rust nog 1-1. Na rust leidde een fout in de
defensie van Vorden tot 1-2, waarna Jansen de stand
naar 2-2 schoot. Het fellere GWVV wist toch nog kort
voor tijd de winst te grijpen 3-2.

Dammen
Vordense dammers hadden weinig sukses
DCV verloor tegen Huissen met 11-9. De uitslagen
waren: W. Wassink-Niels 2-0, Nijenhuis-Valen 1-1,
A. Wassink-de Hey 1-1, Wiersma-van Aalten 1-1, Oukes
-Janssen 1-1, Dimmendaal-van Aalten 1-1, Breuker-
Sciarone 0-2, ter Beest-Berends 1-1, Wansink-Bouw-
meester 1-1, Offereins-Hendriksen 0-2

Tegen de Kroonschijf uit Ede kregen de Vord%aren
een duidelijk (dam) les je met een 17-3 nederlaag. Voor
de DCV punten zorgden Nijenhuis, Oukes en Wansink.
Het 2e tiental wenste zo te zien niet voor de 'grotere'
broers onder te doen en verloor met 14- van Denk en
Zet te Dinxperlo. Bij Vorden kwam alleen Wentink
tot volle winst, Klein Kranenbarg, Hulshof, Heuvink
en Rossel behaalden remise

Onderlinge damkompetitie DCV
Hoornink-Lamers sr 1-1, G. Wassink-Grotenhuis 1-1,
Esselink-Wentink 2-0, Aalderink-Graaskamp 1-1, Buunk
-Hesselink 0-2, Buunk-Lammers 0-2, Beeftink-Baank

2-0, Wiekart-Oltvoort 0-2, Bolink-Heyink 2-0, Brinke-
rink-Janssen 0-2, Verkerk-Reuver 2-0, Wentink-Abbink
2-0, Janssen-Masselink 0-2, Wiekart-Graaskamp 1.1
Bolink-Klein Brinke 0-2, Teerink-Steenbreker 2-0

Zwemmen
Zwemklub heeft 68 leden!

Tijdens de jaarvergadering van de Vordense zwem- en
poloklub werd medegedeeld, dat de vereniging momen-
teel 68 leden telt. Ook het komende winterseizoen zal
Vorden weer aan de polokompetitie deelnemen, met 2
herenteams, 2 damesteams en een aspirantenteam.
Voorzitter Verstoep deed een beroep op de Vordense
jeugd om lid te worden van de vereniging. Vooral is
er een tekort aan meisjes-aspiranten. Gedurende de
wintermaanden heeft Vorden elke dinsdag het overdek-
te bad van Mettray voor de training beschikbaar.

Aangezien dit de nodige kosten met zich brengt besloot
de vergadering de kontributie voor de senioren vast te
stellen op f 1,25 per week. Onder de 17 jaar 75 cent
per week. Het ligt in de bedoeling dat het klubblad
regelmatig gaat verschijnen. De wedstrijden voor de
kompetitie beginnen oktober

Inschrijvingen
Fokvereniging De Wiersse - Vorden

Liesbeth b + 80 S, Lize b 77R, Annie 14b 78 S, Cisca
2 b 81 S, Carla b78S, Henriette 3b + 80S, Carola b76R
Nel b78S, Mary B 78S, Wilma b78R, Sientje b77R,
Nellie b78R, Tine 40b + 80S, Alie b77S, Paula b78S
Hettie b78S, Meino b + 84KS, Meino 46b + 80 KSe,
Marian 9b + 81KSe, Maranne 19b + 81S, Maranna 18b
808, Fok je 69b + 83S, Fok je 70ab + 85S, Trijntje 63b
78S, Uit Hengelo G: Margriet b79S, Martha b77S,

NRS - Vorden
Mina I b78, Doortje b77, Antje 3 b79, Elizabeth b73
Carla b77, Geertruida 23 b-f 80KS, Ruth 52 b79, Gretha
23 b79, Ruth 49 b77, Geertrui 27 b78, Geertrui 24
b-74, Gretha 22 b77, Geertrui 23 b+76, Geertrui 26
b76, Rieki 12 b76, Margriet b77, Marja b78 Mina b77
Marijke b78 Dorien b76 Sonja vLR b79 Margo b75
Doriane b79 Rentje 20 b75 Nellie b78
Paulientje 33 b79, Paulien 39 b77 Jeanette b+81 KS
Jans 3 b-f 80 Gerrie b77 Gonda b79, Minie b74 Geraldine
b74. Gonda b75 Greetje b76 Gré 4 b75, Annie 3 b74
Bertine b76 Wilma 2 b74 Bontje b-f 80, Margriet b76
Roza b78 Lilian b+82KS, Rineke b76 Toos b77 Grada
b79, Paulientje b+ 80 Lena b76 Manja b77 Grietje 2
b77, Margje 11 b78 Doortje b77, Alie b76 Tilly b78
Cato b75 Pieternel b76 Cato b78 Joke b76 Paula b+ 80

Jettie b77 Jannie b76 Liesbeth b76 Dolleke b77 Margo
b78, Dout b79 Josje b77 Bartje b77 Bep b76 Piëta b77
Alida b77 Hetty b78, Erna b75 Elza b76 Grada b77
Erika 2 b79 Wanda 2 b77 Ina b77 Willemien 2 b78
Bertha b78 Marjo b77, Jannie b79 Bea b73 Janneke
b + 81KS, Jet b78, Irma b77 Katrien b78 Kaliska b7
Lina 39 b79 Harmke b + 81 Dina 6 b+80, Ruth b78
Lieske b76 Wendeltje b + SOMini b79 Tanja b77 Willeke
b + 80 Ina b78 Bet 50 b76 Hentje 79 b79, Clara b + 80
Janna 11 b + 80 Margriet 8 b77 Minie b+80 Olga b78
Jetty 5 b76 Neeltje 29 b76 Marianne 5 b78 Paula b78
Meintje b76 Catrien b + 80, Gerrie b76 Cato b77 Doré
b78, Lucie b77 Bella b78 Elly b + 81 Liesje b76, Sientje
b77, Marie b75 Saskia b78 Letta I b79 Gozien b+ 83 kol
Geesje I b79, Gerda 10 b78 Mina 189 b79, Mina 166 b78
Mina 191 b77, Gerda 23 b+81 Willemien 26 b76,
Ada I b+80 Freedie 3 b77, Rika 23 b79 Betsic 5 b77
Trudie 4 b74 José b77 Magda b78, Janny's Robin b-
voorl., Nora's Maurits b-73 def., Steven b voorl.
Arjen b+84 def.

Geachte damvrienden
Aangezien het damseizoen weer begonnen is, hebben we
besloten ook een nieuwe damrubriekserie te beginnen
De heren Grotenhuis ten Harkel en Masselink die in
de afgelopen rubriekserie de meeste goede oplossingen
inzonden, ontvangen binnenkort een damboek.
Ook in dit seizoen worden er weer 2 damboeken uitge-
looft aan hen die de meeste goede oplossingen inzenden.

In de nu volgende stand:
Zwart l 3 7 8 9 12 14 15 17 18 19 22 23 24 25 28 29
Wit 16 21 26 31 34 35 37 38 40 42 43 44 45 46 48 49 50
zit een diep verborgen slagzet.
Wit kan winnen door 37-32 28x37 34-30 25x34 31-27
22x31 43-39 34x32 35-30 24x35 48-43 37x39 44x4 35x44-
en 26x10

De oplossing van ons vorige probleem was:
Zwart 14 schijven op l 2 3 4 7 9 10 15 16 19 20 21 25
en 27. Wit 14 schijven op 28 29 32 34 36 38 39 40
43 44 45 46 48 en 49
Wit 34-30 38-33 39-34 34x5
Zwart 25x23 27x29 23x32
Goede oplossingen ontvangen van: H. Grotenhuis ten
Harkel, J. Masselink, G. Wassink en Tj. Harmsma

En nu het probleem van de nieuwe serie:
zwart

-̂ ugt,
^ ^^ 'lp

f?5^ \^w.^^^mm.

wit
De opgave luidt: wit speelt en wint, maar hoeft niet
helemaal uitgewerkt te worden.
Uw oplossing sturen naar:
H. Wansink, Prins Bernhardweg 18 of naar W. Wassink
Horsterkamp 4

Lezing
Scheherezade's spraakwaterval

Over bovengenoemd onderwerp sprak voor de afdeling
Vorden van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen in
een kleurrijk met fraaie bloemstukjes versierde nuts-
zaal mevrouw Racké uit de 'Libelle'.
Presidente mevr. Besselink verwelkomde een groot
aantal dames en memoreerde vervolgens dat er voor
het eerst een koffiemorgen is gehouden, welke zeer in
de smaak viel. Verder had een 2e groep dames een
fietstocht gemaakt naar De Cloese te Lochem.
Mevrouw Racké vertelde op humoristische wijze hoe zij
tot dit werk is gekomen als journaliste en als schrijf-
ster van boeken onder het pseudoniem 'Maria Oomkes'
Over haar reizen naar India, Vietnam, Suriname, als-
mede op welke wijze zij dit alles kon kombineren met
haar gezin.
Nadat mevrouw Besselink de spreekster hartelijk had
bedankt voor de bizondere avond, deelde zij mee dat er
een lezing op 25 oktober gehouden zal worden met als
spreekster notaris Callenfels.

5 okt. Vordens Dameskoor 't Wapen v. Vorden
5 okt. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum

5 okt. Herv. Vrouwengroep Linde
11 okt. NVEV - Herfsttooi
11 okt. Lezing KPO
11 okt. Herv. Vrouwengroep Dorp
12 okt. Vordens Dameskoor 't Wapen v. Vorden
14 okt. Bal voor geh. en verloofden in 't Medler
14 okt. Jeugdsoos Vjoe met een dropping
15 okt. Zangdienst Hervormde kerk
15 okt. Jeugdsoos Vjoe met Top 100
16 okt. NCBO moet worden 23 oktober
18 okt. Jeugdsoos Vjoe met een film slapsticks
19 okt. Ringvergadering Harfsen Herv. Vrouw.
19 okt. Bejaardenkring 13.45 uur Jeugdcentrum
20 okt. Jeugdsoos Vjoe met een muziekfilm

Dik Trom komt l
Leuke attraktie in Vorden !
Voor de Vordense jeugd (en ook wel ouderen) komt er
een leuke attraktie naar ons dorp, namelijk de Neder,
lands gesproken geluidsfilm DIK TROM de held van
onze jongens jaren. Dit naar het bekende boek van de
heer Joh. Kieviet. Aan deze bizondere film, want dat
is hij ongetwijfeld, gaat een goed verzorgd voorpro-
gramma vooraf. Het wordt echt een film voor jong
en oud! Dik Trom maakt een zegetocht door de Ach-
terhoek. Overal zijn er uitverkochte zalen en ook u
zult gieren en genieten om Dik Trom, Flipsen en Bruin
Boon. Laten wij eens denken aan Dik Trom in de klas
op school, nee, een film om nooit te vergeten. Zie de
advertentie in dit blad.

Alweer zo'n Scnoenenhiff's
Jansen stuntprijs !

Donald Duck
SCHOENEN in bruinleer,
bruinsuede en blauwsuede

NU VOOR SLECHTS

f 19,95
Voor kwaliteit-schoeisel, tegen voordeel prijzen
naar:

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Nutsdepartement
Schaatcoach Pfrommer sprak te Vorden

Het is een goede gedachte van het Nutsbestuur ge-
weest om met een lezing te beginnen van de bekende
schaatscoach Leen Pfrommer. Voor de lezing bestond
een goede belangstelling welke in zaal Bakker werd
gehouden.
De heer Pfrommer sprak over de konditievoorbereiding
de techniek van het schaatsen en de begeleiding over
het algemeen. Vooral bij de training komt het afstand
lopen goed naar voren, vooral in de 'rust'periode tussen
maart en mei. Bij de techniek moet.men veel aandacht
besteden aan de zorg van het zwaartepunt (bij het
schaatsen natuurlijk uiterst belangrijk). Het gespro-
kene werd verduidelijkt met dia's.
De voorzitter van het departement Vorden sprak aan
het begin een kort welkomswoord in het bizonder tot
de heer Pfrommer en dankte allen die gehoor hadden
gegeven deze nutsavond te bezoeken.
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Film

dienst
PROFIL

ZELHEM

presenteert

Zaterdag 14 oktober er.s.

in zaal 't Wapen van Vorden (F. P. Smit) 's middags
14.30 uur - Entree kind. tot 12 jr f 1,55 Volwass. f 2,25

JEUGDVOORSTELLING
de avonturen van DIK TROM

geheel Nederlands gesproken film voor jong en oud

Ook geschikt voor kinderen die nog niet lezen kunnen!
Ouders, laat uw kinderen genieten van deze film

Om teleurstelling te voorkomen, vroegtijdig kaarten halen bij het
sigarenmagazijn Eyerkamp, Zutphenseweg - Vorden



"CONeORDIA"
Hengelo ffild)

Zondag 8 oktober

DANSEN
muziek:
„ The Evening
Stars "

3 bars vol sfeer
en gezelligheid

HMHHHHHA

RS STOKVIS
FIETSEN

*
RIJWIELBEDRIJF

TRAGTER
Zutphenseweg

Gratis
afvalhout
bij

MEUBELSHOW
VORDEN
Ruurloseweg 12 - Vorden

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

H. WEENINK
Spalstraat 51 - Hengelo G
Telefoon 1317

Gevraagd MEISJE voor
5 halve of 3 hele dagen
in gezin met 4 kinderen
's Zaterdags vrij
FAM. KRAUS
Rhienderinklaan 19,
Warnsveld - tel. 05750-9484
alleen 's middags en
's avonds

VRAAGT:

RAIFFEISENBANK
VORDEN
spaarbank en alle bankzaken

assistente
voor de giro ƒ ponsafdeling

Vereisten:
akkuratesse en goede vooropleiding

Wij bieden:
een aantrekkelijk salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden,
waaronder een gunstige
bedrijf sspaarregeling

Zij die belangstelling hebben voor deze funktie
worden verzocht schriftelijk te solliciteren aan
het adres der bank Ruurloseweg 21

PROFIJT
AANBIEDING

HERFSTBLOEMBOLLEN

VAN

40 halfhoge
TULPEN
in prachtige kleuren

voor een fleurig voorjaar

TIJDELIJK SLECHTS

f5,75
V.L.C.

De Graafschap
afdeling Welkoop-landbouwwinkel
Hengelo G - Linde - Ruurlo - Vorden

Strijktafel

'Brabantia'

f 29,90

Strijktafel

'Tornado'
met gratis snoer-
boud«r en nu

van 59,50 voor

f 52,50

GEMS WINKEL
VORDEN (05752-2124)

Te koop ingeschreven
Gr. Yorks beren en drag.
en dekrijpe zeugen
D. Lettink, Lieferinkweg 3
Vorden tel. 05753-1526

AMMERS
Confectiebedrijf
Binnenkort krijgen wij
enkele plaatsen vrij voor

modinettes
en voor een part-time

strijkster

Kom eens inlichtingen
vragen
Raadhuisstraat 18, telefoon
1971, na 18 uur 1708

Zowel in ons IJzermagazijn
als in een van de overige
magazijnen is plaats
voor een

magazijnbediende
van 21-45 jaar eventueel
met rijbewijs B.C. Door de
aanwezigheid van veel

hnische hulpmiddelen is
er praktisch geen
sjouwwerk

REES/NK
Havenstraat 7, Zutphen
Tel. 05750-5551 toestel 353

PAARDEN-

EN ENTER-

MARKT
Sint Michielsmarkt op woensdag 11 oktober te

HENGELO GLD

MARKTKEURING VAN ENTERS

Enterkeuring van Koudbloed- en

Haflingerpaarden van de

KVNT afd. Gelderland

Op het parkeerterrein

Keuring van rijpaarden en pony's

onder het zadel

Koerselman
Winkelcentrum Burg. Galléeatraat - Telefoon 1804

FRUIT VS GEZOND .'

Ingrid Marie, Cox en Peren
Verkoop:

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

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

WENST U UW

meubelen
nieuw fe stofferen?

Vraagt eens stalen en prijsopgave

Het valt u beslist mee !

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELM IN K
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752 1514

Verkoop zolang de voorraad strekt, van een zojuist ontvangen grote party

2e keus Heugafloor Tapijttegels
Aangeboden in 5 kleuren: Goudbrons - Cognac - Amber - Rood en Groen

VOOr Slechts f 29,50 per m2 normale prijs f 41,80
Zeer geschikt voor kantoor, kantine, cafetaria, winkel, showroom, keuken, hal en woonkamer
Gezien de snelle verkoop van vorige partijen, raad ik u aan: WACHT NIET TE LANG !

Fa A. J. OBELINK & ZN
Kompfefe Woninginrichfing Hogestraat 16 - AALTEN - Tel. 05437-2803

SORBO
huishoudprodukten

Voor ons snelgroeiend Centraal
Verkoopkantoor hebben wij plaats
voor een:

MAGAZIJNBEDIENDE
leeftijd tot 25 jaar
evt. in het bezit van rijbewijs

Telefonische inlichtingen
no 05752-1773 afd. personeelszaken

CENTRAAL VERKOOPKANTOOR

NEDAC N.V.
Nieuwstad 2 - Vorden

WEEKENDAmBIEDING
Vrijdag en zaterdag

Grote bos chrysanten f 1,50

iu elke dag

één panklare groente aanbieding /

(extra voordelig) zie raambiljet:

Do: V2 kg Gekookte Bietjes ..................... 45
Vrijd: % kg Geschrapte Worteltjes

en peterselie ............... gQ
Za: l grote Hollandse Bloemkool ............ 129
Mnd: % kg Gesneden Rode Kool ............ J9
Di: % kg Gesneden Andijvie .................. 49
Wo: Vz kg Hart Zuurkool ........................ 45

J. J. Dijkerman
Bloemen - Planten - Groente • Fruit

Zutphenseweg 13 - Vorden - Telefoon 05752-1834

Voor af uw

MEUBELEN
natuurlijk naar:

MEUBELSHOW VORDEN
Ruurloseweg 12 - Telefoon 05752-1879

Gevraagd

PIENTER MEISJE
ef

AKTIEVE JONGEMAN
voor winkel en kantoor

Technisch Bureau

KRAUS
Spittaalstr. 47 - Zutphen - Tel. 3931

Alweer zo'n Schoenenhuis

Jansen stuntprijs !

ECHT SUEDE

INSTAPPERS
in roodbruin en middelbruin met
P.U. zool, in de maten 36/42
voor de ongekend lage prys van

f 29,95
Uw voordeel adres:

Schoenenhuis
Jansen

H. SMEETS - Dorpsstraat - Vorden

Koninklijk Erkende

MODESCHOOLVER. ZWOLLE

Lelares: Mej. H. van Dijk

Aangifte van

nieuwe leerlingen voor
teken-, knip- en naai/essen

ook voor huishoudelijk gebruik, op
maandag 9 oktober van 19.00-21.00
uur In het Jeugdcentrum te Vorden

U ku... zich ook telefonisch opgeven:

Telefoon (05750) 3769

Winkeliers
vergaderden
Bij de komende Sint Nicolaas-aktie
kan publiek zelf z'n prijs bepalen !

De winkeliersvereniging Vorden hield maandagavond on-
der voorzitterschap van de heer Polman haar jaar-
vergadering in zaal Eskes.
In zijn openingswoord wees de heer Polman nog eens
op het grote belang de vergaderingen te bezoeken en
deed een dringend beroep op die leden, die meenden
dat niet te moeten doen. Hij wees verder op de grote
problemen die zich thans bij de middenstand voordoen.
Het is de inflatie die steeds minder mogelijkheden biedt
om investeringen met eigen middelen te financieren.
Maar, zo eindigde de voorzitter zijn openingswoord,
Vorden heeft een bloeiende middenstand, waarmee de
konsument gebaat is en waardoor de trek naar de stad
beslist minder noodzakelijk is geworden!

Besf uursverkiezing
Tijdens de bestuursverkiezing werden de aftredende
leden de heren Dolphijn en Dekker door de heer Pol.
man toegesproken. Hun werd dank gebracht voor het
vele werk, dat zij voor de vereniging hebben gedaan.
Beide leden werd een kadoo overhandigd. Als nieuwe
bestuursleden werden gekozen de heren van Ark en
Wiltink.

De komende aktie
Als belangrijkste onderdeel van de avond stond vermeld
de bespreking omtrent de Sint Nicolaas-aktie 1972.
De voorzitter was er van overtuigd, dat de aktie aan
vele wensen tegemoet komt. Het publiek kan nu zijn
eigen prijs bepalen, er worden nu namelijk inplaats van
zegels, coupures verstrekt van 2,50 10, 25 of 100 gulden
De koper kan nu voor zijn bestede bedrag zelf een
indeling maken van de coupures! Een aankoopbedrag
van bijvoorbeeld f 100,- kan verdeeld worden in 40
coupures van f 2,50 of 10 x f 10,- of 4 x f 25,.
of l x f 100,-

Vervolgens wordt op de coupure de naam en adres
ingevuld alsmede een puzzelformulier opgelost (Dit ales
is zeer eenvoudig gehouden).
Uit de ingevulde coupures worden de winnende getrok-
ken. Door deze manier zullen ook nu weer duizenden
guldens aan prijzen te verdienen zijn!
De winnende coupures zullen geldig verklaard worden
tot 31 december en kunnen dienen als betaalmiddel
bij aankopen of verzilverd worden.

Het zal volgens de voorzitter een zeer attraktieve aktie
worden en het publiek zal hier gaarne aan meedoen.
Na de rondvraag sloot de voorzitter deze geanimeerde
vergadering en hoopte dat de Sint Nicolaas-aktie voor
het publiek en voor de leden een groot sukaes zou
worden.


