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NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN, WICHMOND EN OMGEVING

SPORTBROEDER CANUTUS
OP GROOTSE WIJZE IN DE
BLOEMETJES GEZET
Broeder Canutus Sdhilder ofm, de „sportbroeder" heeft het
geweten dat hij het afgelopen weekeinde het „feestvarken"
van Vorden was. De Vorden-Kranenburgse gemeenschap
heeft hem op niet mis te verstane wijze hulde gebracht voor
alles wat hij voor deze gemeenschap en vooral voor de
Sportvereniging Ratti heeft gedaan. Omdat broeder Canutus
jl. donderdag het feit herdacht dat hij voor 40 jaar geleden
zijn intrede deed in de Orde van de Franciscanen (Minder-
broeders), was dit een dankbare gelegenheid om hem eens
in het zonnetje te zetten.

VETERANENVOETBAL

Zaterdagmiddag had er - als inzet van de feestelijkheden -
in zaal Schoenaker in samenkomst plaats met de junioren
en pupillen die „hun" broeder kwamen feliciteren. Zij bo-
den hem als waardering voor het vele werk voor hen ge-
daan, een stopwatch aan, welke door de jubilaris zeer op
prijs werd gesteld. Hierna begeleidde de juniorenkommissie
- welke deze feestelijkheden had georganiseerd - samen met
de junioren de broeder naar het Ratti-sportveld waar een
vriendschappelijke ontmoeting plaats had tussen het Ratti-
veteranenelftal en het voormalige kampioensteam van Ratti
A uit de jaren 1960. De veteranen bleken in zo'n voortref-
felijke konditie dat zij met 4—l de zege behaalden.

Jn de parochiekerk werd 's avonds een plechtige Eucharis-
tieviering gehouden met medewerking van het Jongerenkoor
o.l.v. mej. Rouwen. Pastoor Sutorius belichtte in zijn feest-
predikatie het kloosterleven, waarvoor een surplus aan liefde
nodig is om deze opdracht te vervullen. Hij vergeleek het le-
ven van de kloosterling met de slinger van een klok: „het
gaat er bij de religieus om, om zijn eigen slinger in bewe-
ging te houden en die van anderen een zetje te geven".
Pastoor Sutorius, die ook overste is van het klooster, prees
broeder Canutus die het - in een tijd waarin velen uittreden -
meer dan 40 jaar volgehouden heeft.

HULDIGING

De jeugdkommissie had 's avonds in zaal Schoenaker een
uitstekende huldigingsavond georganiseerd waarbij onder
meer aanwezig waren de kloosterkommuniteit, pater Suto-
rius, Ratti-bestuur, kerk- en schoolbestuur, jeugdpastor Ver-
wey van het dekenaat Zutphen, het oud-A-Juniorenteam, de
veteranen, Ratti-spelers van de zaterdag- en zondagafdeling,
de Ratti-jeugd, de initiatiefgroep voor open-jeugdwerk en ve-
le anderen. Namens de organiserende jeugdkommissie open-
de B. Besselink de avond en heette allen welkom waarna
hij als eerste broeder Canutus geluk wenste. Ook Ratti-
voorzitter A. Heuvelink feliciteerde de broeder in zijn toe-
spraak. „U timmert niet aan de weg, en stelt niet veel eisen
aan u zelf. Wij zijn blij dat de gelegenheid zich voordoet om
uw vele verdiensten voor de gemeenschap te kunnen belich-
ten. U betekent veel voor Ratti, vooral voor het jeugdwerk"
aldus de voorzitter die zich gelukkig prees zo'n jeugdleider
in de vereniging te hebben. Hij hoopte dat de broeder nog

vele jaren zijn werk in het belang van de gehele sport zou
voortzetten.
De heer Van Rossum, vice-voorzitter van AZC vergezeld
van sekretaris Voortman, sprak met waardering over het
werk van broeder Canutus, vooral voor het Prinses Beatrix-
fonds, waaraan de broeder elk jaar zijn medewerking ver-
leent d.m.v. het jeugdtoernooi dat in Zutphen wordt gehou-
den voor polio-patienten. Hij overhandigde hem als teken
van dank een boekenbon en een insigne van het fonds dat
hoogst zelden wordt uitgereikt.
De jeugd van Ratti kwam hierna op het podium met een
kostelijke revue waarin de vele ups en downs uit het Ratti-
leven van broeder Canutus werden belicht. Met een spon-
taan applaus beloonden de vele aanwezigen deze uitstekend
opgebouwde revue die door de jeugdkommissie in elkaar
was gedraaid.
De heer J. Huitink sprak namens het eerste elftal afd. zon-
dag, waarvan de broeder grensrechter is, een gelukwens uit
en bood de broeder een vergrootte grensrechtersvlag aan met
daarop enkele vergrote foto's.
Dat de jubilaris niet alleen aktief is in de sportwereld bleek
uit de woorden van de heer Bakker uit Zutphen die als af-
gevaardigde van de dekenale werkgroep zijn verdiensten
naar voren haalde in de dekenale jeugdraad. De heer Bak-
ker bood een attentie aan.
Namens het bestuur, senioren afdeling zaterdag en zondag,
veteranen en alle overige Ratti-leden bood H. van der Lin-
den zijn gelukwensen aan. Hij haalde o.m. aan dat het de
broeder geweest is die de eerste stoot tot de oprichting van
de afdeling zaterdag heeft gegeven, waarvoor hij hem spe-
ciaal dank bracht. Als blijk van waardering bood hij een
zilveren sigarettenstandaard met inskriptie en een enveloppe
met inhoud aan.
F. Lichtenberg sprak namens het oud-A-juniorenelf tal dat
geweldige jaren met de broeder heeft gehad. Hij wenste de
broeder nog vele goede jaren en h^^l een enveloppe met
inhoud aan.

OPVOERING PERSIFLAGE KRUISWEG
DOOR KRATO
De jeugdtoneelgroep KRATO, waarvan broeder Canutus
de oprichter is, bracht tot besluit V^M de avond een persi-
flage aan de hand van de kruisweg^Hbs. Hierin werden de
belevenissen die broeder Canutus met het jeugdtoneel heeft
gehad, op uitstekende wijze voor het voetlicht gebracht.
Na een „lang zal'ie leven" door de hele zaal spontaan mee-
gezongen, overhandigde Th. Heuvelink namens KRATO een
passend geschenk als erkenning en leuke herinnering. Ook
de opnamen van het stuk alsmede de opnamen van de Eu-
caristieviering werden hem overhandigd.

DANKWOORD
Nadat de heer B. Besselink, die als regisseur van deze avond
een groot aandeel in het welslagen had, alle medewerkers
had bedankt, sprak de jubilaris een dankwoord. „Ik weet
niet wat ik moet zeggen", aldus broeder Canutus. „U bent

allen als team in deze zaal gekomen. Ik had nooit verwacht
dat dit zou gebeuren, het is geen moment bij me opgeko-
men dat het zo'n geweldige avond zou worden. Ontzettend
dankbaar ben ik jegens allen voor hetgeen mij deze avond
is aangeboden. Laten we het samen zo houden, samen blij-
ven werken, dus kom een keer op 'n „training!"

Nutsavond
De Nutsavond die in het Jeugdcentrum werd gehouden trok
een redelijke belangstelling. Ditmaal presenteerde de heer
K. de Wolf uit Eerbeek deze avond. Hij hield een lezing die
als onderw. had: „een zwerftocht over de Veluwe". De heer
De Wolf vertelde op enthousiaste wijze over planten, die-
ren en niet te vergeten over het natuurschoon waaraan de
Veluwe zo rijk is. De volgende Nutsavond op 15 november
zal in het teken staan van de toekomst van Oost-Gelderland.

VVD

Propagandk-avond
op vrijdag 19 oktober 1973

in hotel Bakker

Spreker de heer G. W. Keja

lid der Tweede Kamer

Aanvang 8.00 uur

VVD

Gemeente
nieuws

Telefoon gemeentehuis
Telefoon gemeentewerken
Openstelling gemeentehuis

Spreekuur burgemeester
A. E. van Arkel

Spreekuur wethouder
G. J. Bannink

Spreekuur wethouder
J. W. M. Gerritsen

05752-1541
05752-1841
maandag- t/m vrijdag-
ochtend van 8.00-12.30
uur; vrijdagmiddag van
13.30-17.00 uur.

maandag-, woensdag-,
donderdag- en vrijdag-
ochtend van 10-12 uur

dinsdagmiddag van
16.00-17.00 uur

vrijdagochtend van
10.00-12.00 uur

1) EEN JAAR GEMEENTENIEUWS
De aflevering van „Gemeentenieuws" van vandaag is
de 52e in suksessie; m.a.w. één jaar gemeentelijke
voorlichting via „Contact".
Wanneer we de 52 afleveringen in vogelvlucht nog
eens doornemen, zien we dat er zeer vele onderwer-
pen ter sprake zijn geweest; te noemen zijn bv.
— de bespreking van de begroting voor het jaar 1973,
- de plaats van de gemeente in het hele overheids-

bestel,
- de gang van zaken op een gemeentehuis,

— diverse uiteenzettingen van raadsvergaderingen,
— gewestvorming,
— de Subsidieverordening,
— sociale wetten,
— Ruimtelijke Ordening (o.a. bestemmingsplan Brin-

kerhof),
— de bouwverordening,
— bevolkingszaken,
— de Hinderwet,
— de Sportraad,
— de verordening op de begraafplaats,
— de brandbeveiligingsverordening,

— „openbare werken",
— waterzuiveringsproblemen,
— de openbare bibliotheek en leeszaal,
— de legesverordening,
enz. enz.
Behalve deze „algemene" onderwerpen kwamen ook
dikwijls „bijzondere" deel-onderwerpen ter sprake;
meestal ging het initiatief van de gemeente uit, maar
soms werd ook een uiteenzetting gehouden naar aan-
leiding van een verzoek van burgers.
Gezien de reakties tot nog toe, is het gemeentebe-
stuur van plan de rubriek „Gemeentenieuws" voorlo-
pig voort te zetten.
Zoals al dikwijls eerder is vermeld, kunt u wensen
over te behandelen onderwerpen aan het gemeente-
bestuur opgeven; indien deze onderwerpen voor al-
gemene bespreking geschikt worden geacht, zal aldus
geschieden. Bedenkt u nogmaals: deze rubriek is
enerzijds bedoeld om de burger voorlichting te ge-
ven, maar anderzijds ook om de burger dichter bij het
bestuur te brengen: uw serieuze opmerkingen zullen
de volle aandacht van het gemeentebestuur krijgen.
Gehoopt wordt in elk geval dat door deze rubriek
een algemeen inzicht in het bestuurlijke optreden
wordt gegeven, en dat door dit inzicht de wederzijdse
kommunikatie bestuur-burger wordt bevorderd.

2) RAADSVERGADERING d.d. 23 OKTOBER
Op 23 oktober a.s., 's avonds half acht in het ge-
meentehuis, vindt wederom de maandelijkse vergade-
ring van de gemeenteraad plaats. Voor eventuele be-
zoekers van deze vergadering geven we weer, zoals
gewoonlijk, een korte impressie van enkele onder-
werpen die behandeld zullen worden:
a. een beroepschrift van Jong Gelre inzake de afwij-

zing van een subsidie door B & W
Jong Gelre heeft onlangs B&W verzocht haar een
subsidie toe te kennen; B&W hebben dit verzoek
afgewezen omdat Jong Gelre naar de mening van
het kollege noch wat betreft haar organisatieka-
rakter, noch wat betreft haar jongerenaktiviteiten
(geen jeugdwerk in het algemeen) in de termen
van de Subsidieverordening 1973 valt.
Jong Gelre bestrijdt deze argumenten, en heeft
derhalve beroep bij de Raad ingesteld tegen deze
beslissing; B&W stellen de Raad voor het beroep-
schrift ongegrond te verklaren.

b. wijziging Algemene Politieverordening

In maart 1973 stelde de Raad een nieuwe Alge-
mene Politieverordening vast. Deze werd echter
op enkele punten niet goedgekeurd door Gedepu-
teerde Staten van Gelderland. B&W hebben naar
aanleiding daarvan enkele wijzigingen voorge-
steld, die wel de goedkeuring van GS konden
wegdragen. Zij adviseren de Raad op grond daar-
van de wijzigingen vast te stellen.

c. verkoop strookjes grond te Kranenburg aan het
Rijk
Het Rijk wil de parallelweg te Kranenburg door-
trekken van de kern-Kranenburg tot de Kostede-
weg.
Om hiertoe te kunnen overgaan, verzoekt hij de
gemeente enkele strookjes grond aldaar aan hem
te verkopen. B&W stellen de Raad voor hiertoe
te besluiten.

d. verkoop grond aan de PGEM
De PGEM wil aan de Horst en aan de Christina-
laan een transformatorhuisje oprichten. Zij heeft
hiervoor een strook grond van de gemeente nodig,
en verzoekt deze aan haar te verkopen.
B&W kunnen hiermede akkoord gaan, en stellen
de Raad voor de grond te verkopen.

e. aanleg wegje tussen Dorpsstraat en toekomstige
Komvonderlaan; ruiling van grond
B&W stellen de Raad voor om een krediet uit te
trekken voor de aanleg van een verbindingspad
tussen de Dorpsstraat en de toekomstige Komvon-
derlaan (welke laatste zal lopen van de Raadhuis-
straat naar de Horsterkamp).
Reeds eerder werd met de heren Smit, Groot Ob-
bink en Bonk overeenstemming bereikt over de
nodige grondafstanden en verdere werkzaamhe-
den. Aangezien ook met de heer Haverkamp over-
eenstemming is bereikt, stellen B&W de Raad te-
vens voor om tot een ruilkontrakt met de heer
Haverkamp te besluiten, zodat tot uitvoering Van
de aanlegwerkzaamheden kan worden overgegaan
(e.e.a. behoudens goedkeuring van Gedeputeerde
Staten).

Tot zover het uittreksel van de agenda van de raads-
vergadering d.d. 23 oktober a.s. Zoals altijd, bent u
allen hartelijk welkom voor het bijwonen der verga-
dering. Om met een variant op een televisiereklame
te eindigen: een raadsvergadering moet u hebben be-
zocht, al is het maar eens in uw leven.

Frankering bij abonnement
Port payé
Vorden

^Kerkdiensten

HERVORMDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. J. Veenendaal H. Doop, gezinsdienst samen
met de Zondagsschool
19.00 uur gezamenlijke zangdienst o.l.v. ds. van Twillert
(Holten). Ingebruikname „Liedboek voor de Kerken" m.m.v.
zangver. Excelsior

GEREFORMEERDE KERK VORDEN

10.00 uur ds. H. van Twillert te Holten
19.00 uur gezamenlijke zangdienst in de Ned. Hervormde
kerk o.l.v. ds. H. van Twillert

R.K. KERK VORDEN

zaterdagavond om 17.00 uur; zondag om 10.00 uur
(crèche); door de week woensdag 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, woensdag
om 19.30 uur

ZONDAGSDIENST HUISARTS
(alléén spoedgevallen)

van vrijdagavond 18.00 uur 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. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschap-
pen en dringende konsulten bij de dienstdoende huisarts
van 9.00 tot 9.15 uur.

WEEKEND- EN NACHTDIENST DIERENARTS

van zaterdagmiddag 12.00 uur tot maandagmorgen 7.00 uur
en de week daarna van 19.00 uur tot 7.00 uur
dokter J. Wechgelaer, telefoon (05752) 1566

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS

uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw, Burg. Gallée-
straat, telefoon (05752) 1487

DIENSTREGELING APOTHEEK

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

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuur: donderdags van 9.00 tot 10.00 uur in de konsi»-
toriekamer Gereformeerde kerk Vorden, tel. (05752) 2129;
donderdags van 19.00 tot 20.00 uur kantoor Hengelo Gld.
kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., tel. (05753) 1662
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur.

GEZINSVERZORGING EN BEJAARDENHULP

Hoofdleidster: zuster Leer. Spreekuur leidsters: gezinsver-
zorging mej. H. M. Lenselink; bejaardenhulp mevr. A.
Swart-Peereboom; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9.00 tot 9.30 uur konsistoriekamer Gereformeerde kerk
Vorden, telefoon (05752) 2129

kantoor Kastanjelaan 15, Hengelo Gld., ttl. (05753) 1406.
telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 8.30 tot 9.30 uur.

BEGRAFENISDIENST

de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, telefoon (05752)
1346;b.g.g. Ï05740)2931

BRAND MELDEN
de melding van brand kan geschieden onder nummer (05752)
1541; ook buiten kantooruren. Bij geen gehoor kan het poli-
tieburo, telefoon (05752) 1230 of de families Eijerkamp,
telefoon (05752) 1386 en Klein Hekkelder (boekhandel Has-
sink) telefoon (05752J 1332 gebeld worden

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Wilhelmus Theodorus, zoon van W. R. Ros-
muller en P. W. Middelkoop; Kristie Joanne, dochter van
J. Ezerman en J. G. Klein Geltink.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: A. K. van Bruggen en M. A. G. Denkers.
OVERLEDEN: Geen.

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

KOERSELMAN CASSETTES



Bij aankoop van

2 rol Ster Beschuit 98

voor maar

Pontoise
FRANSE WIJN

ftosé - Rood - W/f

literfles voor

unox keurpak
rookworst

350 GRAM

2.SO
ENKHUIZER

MERGPIJPJES
diverse smaken

nu per pak

Doos a 4 stuks

SLAGROOM

SOEZEN
voor

Een heerlijk koekje
CRÈME SPRITS per pak

CHOCO MENAGERIE
puur of melk, per bakje nu ...

Zak vol
PEPERNOTEN voor maar ...

Groot stuk
GEVULD SPEKULAAS voor ...

SUPERIOR KRUIDKOEK
normaal 173 nu

Pak a 6 stuks
HAUST FRUBO's van 98 voor

Profiteer hiervan!

SANDEMAN
SHERRY

per fles normaal f 8.85

Bij ons nu

6.95

Grote pot
ABRIKOZEN OP SAP voor

ROYCO GROENTESOEP doos a 2 zakjes
(met gratis bouwstenen)

VAN DELFT KLEUTERTAAI
grote baal nu

GROOT PAK SPEKULAAS
heerlijk op brood nu

HEERLIJKE BRABANTWAFELS
per pak

Voor uw bonte was
KOFFER BONTKRACHT van 795 voor .

vlees en vleeswaren uit onze s^er-slagerij

Braadworstjes 3 stuks .
Slavinken 3 stuks . . .
Gelderse schijven 3 stuks
Fijne verse worst 500 gram

500 gram Magere runderrollade
geen 628 maar

Een hele gulden per kilo goedkoper!

Saucijzen 500 gram . . . . 298
Runderstooflappen 500 gram nu 398
Heerlijke malse riblappen 500 gr. 548

150 gram TONGENWORST 119
150 gram HAM t 129
150 gram SNIJWORST 119
200 gram GELD. KOOKWORST (alleen aan stuk) 99
100 gram GEKOOKT MAGER ONTBIJTSPEK 89

Heeft u onze Gelderse Rookworst uit eigen worstkeuken al geproefd ?

groente en f ruit

Vatverse^zuurkool
500 gram

Cox Orange
2 kilo voor

Malse andijvie
heel kilo

Kleiaardappeien
5 kilo

Worteltjes
(panklaar) plus peter-
selie 500 gram

Groente en v/eesrek/ame
geldig t.m. zaterdag

Jaffa grape fruits
6 stuks voor

Golden Delicious
(Holl.) 2 kilo voor

Harde uien
2 kilo

Fijne handpeer
Conference, l kilo

Panklare koolraap
500 gram

SLIJTERIJ
Legner

JONGE JENEVER

liter voor

Montilla Pale Dry

2 literkruik nu

CLASSE ROYAL BIER

12 euroflessen

voor

850

798

595

Hero vruchtenlimon.
literfles 89, Elke 2e fles

PRODENT TANDPASTA

2 tuben m. tanden-
borstel nu v. 294 voor

Doos d 4 stuks fraaie
Kop en schotels voor

Flakon d 2 liter Vernel
WAS V E RZ ACHTER ...

Campina Yan.-choc.ijs
]/2 liter voor

SUPERMARKT
nieuwstad 5 vorden telefoon: 12 32



Door de overweldigende
belangstelling die wij moch-
ten ervaren bij het over-
lijden van mijn lieve man,
onze vader en schoonzoon

Hendrik Klein Brinke
betuigen wij u onze
oprechte dank
Uit aller naam:
M. G. Klein Brinke.Gotink
Vorden, oktober 1973
Beatrixlaan 8

Te koop Pimpernel
eetaardappelen
Hoebink
Eikenlaan 19 Vorden

Te koop z.g.a.n. Hola
traktor knollenplukker in
3 punts hef en een bieten-
snijder met reiniger,
goed werkend
H. J. Memelink
Geesinkweg 9 Warnsveld

Te koop konsumptie-
aardappelen 'Surprise'
B. J. Huetink
Het Elshof 14 Vorden

Te koop l afgekalfde
roodbonte vaars en een
stierkalf bij B. Verkerk
Overweg 17 Vorden

Te koop eetaardappelen
G. Hummelink - Vorden
Spiekerweg 4 Tel. 1252

Te koop grote partij dahlia
knollen, gashaard 8000 kal.
motoroverall maat 54, val-
helm, oliehaard met dubbele
brander bij Hummelink
Spiekerweg 4 Tel. 1252

Mooie duizendschoonplanten
te koop prachtige ge-
mengde kleuren
Alie Hissink - Vorden
Heijendaalseweg 3
Telefoon 05752-1778

VOOR AC UW

Zntphenseweg - Vorden

Martens
eJs doelt:

Wapen, en sporthandrl

NIEUW
uit voorraad leverbaar:

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

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

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

D. BOERSMA
Dorpsstraat 6 - Vorden

U kunt bij ons
terecht voor:

CARROSSERIE
SPUITWERK
ONDERHOUD
REPARATIE

Verkoop nieuwe auto's
Verkoop gebruikte auto's

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

Te koop roodbont vaarskalf
hoge produktie boven 4%
vet gem. en boven 200 kg
vet bij Zweverink, Vorden
Deldensebroekweg 13

En voor al uw

familie-,
handels- en
verenigings-
drukwerk

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 12 - Vorden
Telefoon 05752-1404

Te koop 5 hangkettingen
en 2 drinkbakjes voor
koeien bij A. Dimmendaal
Ruurloseweg 102 Vorden

Te koop aardappelen
Surprise en andijvie voor
inmaak bij H. G. Breuker
't Enzerinck

Te koop 2 konijnen Vlaamse
Reus met hok Te bevragen:
B. Siebelink Schoneveldsdijk
l na 18.00 uur of H.K. van
Gelreweg 22 Vorden

(Inplaats van kaarten)

HARRY STOKKINK
en
GERDA JANSEN

geven u hierbij kennis van hun huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaatsvinden D.V.
op vrijdag 26 oktober a.s. om 14.45 uur
in het gemeentehuis te Warnsveld

Kerkelijke inzegening om 15.15 uur in de
Hervormde Kerk te Warnsveld door de
weieerwaarde heer ds H. Y. Talens.

Warnsveld, Lochemseweg 32a
Wiehmond, Okhorstweg 3
Oktober 1973

Toekomstig adres: Lochemseweg 32a, Warnsveld

Receptie van 16.30 tot 18.00 uur in cafe-rest.
't Wapen van Vorden (F. P Smit), Vorden

Snoep verstandig eet een appel!

GOUDREINETTEN
COX ORANGE
INGRID MARIE
JAMES GRIEVE
HAND- EN STOOFPEREN

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

Fruitteeltbedrijf

MEDLER

MMMMMMNHM^^

Op maandag 22 oktober a.s. hopen wij met
onze kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te
vieren

A. C. GOTINK
en
H. GOTINK-WOLTERS

Receptie van 15.00-16.30 uur in cafe-rest.
't Wapen van Vorden (F. P. Smit), Vorden

Vorden, oktober 1973
Lankampweg 2

wvwwvwww

Veilig Verkeer Vorden
Gratis verlichtingskontrole
en bandenadvies bieden u:

GARAGE GROOT JEBBINK maandag 22 okt.

GARAGE TRAGTER maandag 22 okt.

GARAGE KUYPERS donderdag 25 okt.

GARAGE BOESVELD vrijdag 26 okt.

alle van 19 uur tot 21 uur 's avonds

GARAGE KURZ zaterdag 27 okt.
van 10 uur tot 12 uur 's morgens

TAPIJT
AANBIEDING
Deze week weer extra koopjes!

NYLONTAPIJT 400 breed
van 98 voor .

NYLONTAPIJT 400 breed
van 109 voor .

OERSTERK TAPIJT van 400
breed, per meter reeds v.a.

f89,-

f98,-

f79,-
U weet het:
MERKTAPIJT . 5 JAAR SLIJTGARANTIE

bovendien gratis en vakkundig gelegd!

Uw tapijtzaak:

MUt̂ ^

Inplaats van kaarten

Op woensdag 24 oktober 1973 hopen onze
ouders en grootouders

M. G. JANSEN
en
M. J. JANSEN-ONSTENK

hun 40-jarig huwelijksfeest te herdenken.

De Eucharistieviering uit dankbaarheid wordt
opgedragen des namiddags om 15.00 uur in
de Christus Koning Kerk te Vorden

Hun dankbare kinderen en
kleinkinderen

Vorden, oktober 1973
Burg. Galléestraat 42

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in café-
restaurant 't Wapen van 't Medler
Ruurloseweg 114, Vorden

S.O.S. Sahel
Euro Aktie 73
22-28 oktober

GIRO 100200 - DEN HAAG

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL.05752-1514

Tevens nog enkele couponnen kamerbreed tapijt voor ver beneden de prijs!

WMMMJ^^

Heden overleed nog vrij onverwacht, mijn lieve
vrouw, onze lieve en zorgzame moeder en oma

ELISE EEFTINK

Geboren Stadus

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden: J. Eeftink
K. J. Eeftink

Doetinchem: E. Liebrand-Eeftink
J. H. Liebrand
Thea

Vorden, 13 oktober 1973
H. van Bramerenstraat l

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 18 okt.
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Voor

kinderpantalons
blouses
pullovers
en spencers
natuurlijk naar

HENGELO (GLD)

zondag 21 oktober

LA MARA

3 taf? vol gezelligheid

UIT!
GOBD VOOR U!

Café-Restaurant

Gebr.
Eykelkamp

Medler - Tel. 6634

Voor
Zeiljacks, Poncho's,
Fietscapes,
Regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg . Vorden - Tel. 1272

Niks mee te maken —! zegt Harmsen
Gangbare of vastgestelde behangprijzen lappen wij gewoon aan onze
laars. Wij verkopen behang dat voor iedereen betaalbaar is!

± 4000 ro//en voorradig, w.o. de bekende merken:
SANDERS BEHANG - RATH EN DODEHEEFVER BEHANG
GOUDSMIT HOF BEHANG

Plaktafels en borstels GRATIS in bruikleen!

Benanffl
Doe-het-zelf

(Harmsen) - Schoolstraat 6 - Vorden



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

vers van hef mes
uit onze keurslagerij IKEURSLAGER

e vlager

Kassakoopje Gevuld Spekulaas 250 gram p.pak 89
UIT ONZEZUIVELAFDELING
Magere melk f A £| Q
hele liter voor \ / j m W

Beker magere yoghurt I A 7K
(MET VRUCHTEN) y, liter van 87 voor W J • W

Chipolata vla I A CQ
i/2 liter van 66 voor l W J W W

Groente en fruit

Ossestaart
500 gram voor

VLEES
Mag. malse riblappen f R CO
500 gram voor W|wO

Doorr. runderlappen L A GO
(BOTERMALS) 500 gram T|\JO

f 2,25
Magere hamlappen f K 7Q
500 gram voor ^^1 ^^

Room-, paprika-, hamsnitzels f 9 Ifi
3 stuks voor ^™ï ^^

Grote frikandellen f A QQ
3 stuks voor W J W W

woensdag Gehaktdag f 9 Rft
EERSTE KWALITEIT GEHAKT. 500 gram fcj W W

Verse Worst t 9 98Vrijdag
500 grom

Vrijdag en zaterdag I\I3SI &
uit eigen keuken 500 gram slechts

Fijne
vleeswaren

150 gram GEKOOKT SPEK f 1.19

150 gram CERVELAAT f 1,19

150 gram SAKSISCHE LEVERWORST f 0.88

100 gram GEKOOKTE HAM f 1.09
ECHTE GELD. ROOKWORST grof en fijn, volop!

dagelijks vers
Bananen kg f 0,98
Soepgroenten per bakje . f 0,48
Spruiten nu 500 gram . . f 0,69
Lord^ambour mooie handappel
gelijk Cox Orange 2 kg . f 1,59
Groente en^uifrek/ame geldig t.m. zaterdag

MAANDAG EN DINSDAG:

Zuurkool 500 gram . .
Gesn. witte kool 500 gr

f 0,39
f 0,29

Weekend plantenfeest Pracht Kerstster voor f 1.98
NIEUW ! NIEUW!

Naast het eerste kwaliteit brood van de Warme Bakker van
Groningen, is er nu een volledig assortiment King Corn brood,
waarmee wij iedere week komen met een speciale aktie!

NIEUW .'

GOUDSTER BRUIN 800 gram f 0,72

GOUDSTER WIT 800 gram ... f 0,75

NIEUW ƒ

Aktie PUNTJES 6 st f 0,79

Aktie KRENTEBOLLEN 5 st. ... f 0,98

Aktie BOLLETJES 6 st. , . f 0,79

DIEPVRIES
Iglo chipolata pudding van 225 voor . . f 1,95
IglO VJSStickS 10 stuks normaal 250 nu 220, bij ons . . f 2,09

Iglo Copa Cobana pudd. norm. 239 nu 225, ba ons f 1,99
Verder hebben w/j voor u verschillende kanf-en-kfaar maaltijden van fgfo

AUGURKEN 3/4 liter
normaal 159 nu

SISI SINAS
normaal 111 nu

YIYO KOFFIE
bonen of snelfilter

Koen Visser NASI of BAMI
per blik

HERO BRUINE BONENSOEP
per literblik van 208 nu ....

ALVERU STQFDOEKEN
diverse kleuren

WAFELDOEKJES
2 stuks 35x35 cm .

f 1,19
f 0,79
f 1,98
f 1,99
f 1,79
f 0,75
f 1,09

Vivo lampen
zowel met grote als kleine

fittingen, nu per lamp met 75% KORTING.'

VIVO TOILETPAPIER
millieu veilig, normaal 89 nu ...

VAT SUN IL normaal 1630
nu 1398, bij ons

ROBIJN WASVERZACHTER
l ]/2 liter van 238 voor

f 0,69

f 11,98

f 1,98

ZWAM FRANKFURTERS
nu

VIVO BRUINE BONEN
heel blik voor

VIVO MARGARINE
500 gram

ROLLEN MENTOS
3 stuks

VIVO FILTERPAPIER
1x6

VIVO FILTERPAPIER
nr2

HONIG TOMATEN SOEP
per pak

f 2,39
f 0,85
f 0,99
f 0,69
f 1,09
f 1,45
f 0,79

Ook zijn wij ruim gesorteerd in dieet- en reformartikelen Aanbiedingen geldig t.m. 22 okt. '73
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(Persbericht Stichting Streekbelangen Oost-Gelderland)

„Hoe denkt de jeugd van
Oost-Gelderland over de
toekomst van dit gebied?'
Het antwoord op deze vraag tracht de SSOG te vinden
door het organiseren van een opstelwedstrijd voor de Oost-
gelderse jeugd.
Aan deze wedstrijd kunnen alle jongeren in Oost-Gelderland
deelnemen. Ze moeten in een opstel een antwoord geven op
de vraag: „Hoe zou je willen dat je woonplaats er uitziet in
1985?" De opstellen moeten niet te lang worden: twee vel-
letjes is wel voldoende, al zal men bij de beoordeling niet
kijken naar een stukje meer of minder.
Het gaat daarbij om de jeugd tot en met twintig jaar. Naam
en adres van de inzenders moeten, samen met de leeftijd,
staan op het papier waarop het opstel is geschreven. De in-
zendingen worden beoordeeld in twee groepen: jongeren tot
en met 14 jaar en jongeren van 15 tot en met 20 jaar. In to-
taal zijn zestien prijzen beschikbaar gesteld, namelijk voor
iedere groep drie zeer uitgebreide rondvluchten boven het
gebied en vijf exemplaren van het boek „Oost-Gelderland -
Land in beweging" door Willy H. Heitling; in totaal dus
zes rondvluchten en tien boeken.
De inzendingen moeten voor of op 12 november a.s. binnen
zijn bij de SSOG Plantsoenstraat 85 te Doetinchem. De jury
wordt gevormd door de redaktie van het magazine OOST.
Over de uitslag kan niet worden gekorrespondeerd. Deelne-
mers aan de opstelwedstrijd staan het auteursrecht van hun
inzending af aan de SSOG. De Stichting Streekbelangen
Oost-Gelderland zal de inzendingen naderhand aan het pro-
vinciaal bestuur ter beschikking stellen in verband met de
toekomstplannen voor Oost-Gelderland. Foto's of tekenin-
gen spelen bij de beoordeling geen rol.
Eventueel zal uit de inzendingen een en ander worden ge-
publiceerd. De SSOG heeft de gemeentebesturen in de streek
o.m. verzocht zonodig medewerking te willen verlenen als
jongeren zich om inlichtingen wenden tot het gemeentehuis.
Ouders en opvoeders wordt veerzocht de aandacht van de
jeugd te vestigen o pdeze unieke opstelwedstrijd.

De wet
vermeldt
„Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen . . . ."
dat is iets wat gewoon anenommen wodt. En umdat de
meesten van ons ok wel niet precies zölt wetten wat mag en
niet mag wodt 'r volle onwettend ezundigd. Naost alle
kwaod dat'r willens en wettend wodt uutehaald. Mo'j de
krante maor es naozien - et is toch bar! Vechten - iribrek-
ken - straotrooven - et liekt of de weerld hoe langer hoe
slechter wodt.
Maor an de andre kante mo'w ok bedenken dat krante, ra-
dio en televisie d'r aover uut bunt ons alle narigheid uut
de heele weerld veur te hollen. En dan krieg ik wel es et
gevuul da'w hier nog in een heilig land woont. Veural hier
in d'n Achterhoek. Hier gebeurt natuurlek ok wel wat, maor
in de streken waor at et volk an een hoop bi'j mekare zit is
altied trammelant. 't Is net - he'k al es heurn uutleggen -
dat hoe meer at de mensen bi'j mekare zit, hoe vi'jandiger
at ze tegen mekare wodt. En dan wodt 't niet altied evraogd
wat - volgens de wet - mag of niet mag. Maor in et buu-
tenland is et - bi'j hier vergelekken - nog volle grooter proe-
menpot. In een groot land wodt mensen die de wet mot
handhaven veur de rechtbanke edaagd. D'n eenen wodt ver-
dacht dat e in een inbrekkerskomplot hef ezetten - d'n an-
dren van umkooperi'je. In een ander land schaoven de hoo-
gen uut et leger de regeering an de kante en maken zikzelf
baas. En dat bunt dan mensen die onder d'n eed staot!
„Niet vertrouwt bi'j eigen volk" - et slechtste wa'j van een
hond kont bedenken. A'j dat allemaole léést, mo'w hier nog
maor niks zeggen . . .
Maor heelemaole stille hollen kan ik mien ok neet - later
zollen ze tegen mien zeggen: „T'j zit aoveral tegen an te
loern - i'j hebt et ewetten - waorumme heb i'j niet ewaar-
schouwd?" En daorumme mot et hooge woord d'r nou maor
uut, anders vuul ik mien straks nog medeplichig . . .
Ik hebbe een stel onwettende arme zondaars anetroffen -
mensen die anders gien piere kwaod doet. Zie doet wat eur
opedragen is en kriegt vake nog koffie toe. En d'r schient
nog gien mensen ewes te hemmen die eur ezeg hef dat wat
ze doet verbaon is. Ze zollen et trouwens ens niet gleuven.
Want zoo af en toe kump d'r eene van 't gemeentehuus um
te zien of ze eur werk wel goed doet. Ze zit volle in 't bos
of in 't plantsoen, wat veur de wet natuurlek gien verschil
maakt - et is allemaole holtgewas. Ze snuujt et holt - schof-
felt de paaje en maait et gras. Dat mag nog. Maor dan
maakt ze et grei an een hoop en sjouwt 'r met vot. En dat
mag neet - dat he'k nou pas in de krante elzèen. Een recht-
banke hef uutemaakt dat grei dat humus in de grond brech
niet votehaald mag wodden. Volgens de ontgrondingswet!
Maor met gien haor op de kop denkt die mensen d'r an dat
ze strafbaor bunt.
En die man van 't gemeentehuus schient ok niet de heele wet
te kennen, wa'j um ok niet kwaolek kunt nemmen. Maor ik
wis et nou toevallig wel en hadde et gevuul da'k eur waar-
schouwen mos! Et is eur dan nou ezeg - ik hebbe mien
plicht edaon en wasse mien hande in onschuld . . .

d'n Oom.

Chr. nat. school
Het Hoge
De kalender dateerde nog 1971 toen het bestuur van boven-
genoemde school voor de vraag kwam te staan: wat moeeten
wij doen. De toename van het aantal leerlingen was zodanig
dat de benoeming van een elfde leerkracht mogelijk was.
Moeten we overgaan tot uitbreiding van de school aan Het
Hoge of uitzien naar een terrein voor nieuwbouw voor een
tweede school op bv. plan Boonk. Na langdurige bespre-
kingen en overleg werd tenslotte, gezien de centrale ligging
van de huidige school, besloten pogingen in het werk te
stellen tot uitbouw van de huidige school met een tweetal
lokaliteiten aan de Dr. C. Lulofsweg.
Het bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dankzij echter

de volledige mcdewrking van alle mogelijke en nodige in-
stanties zowel ter plaatse als van de inspektie als het minis-
terie te Den Haag vond februari 1972 de aanbesteding
plaats. Toen ook hierop de goedkeuring volgde, kon een en
ander voortgang hebben. Door samenloop van diverse om-
standigheden vond enige vertraging plaats. Dat is nu voor-
bij. Januari 1973 was het mogelijk de beide nieuwe lokalen
in gebruik te nemen. Het bestuur had zich geruime tijd
moeten behelpen en dit was dan nu wel een opluchting.
Thans is het zover dat alles volledig funktioneerd. Een
hoogtijdag in het schoolleven.
Het bestuur wil nu graag het geheel officieel openen om
daarbij iedereen in de gelegenheid te stellen ook eens het
inwendige van de school te bewonderen. Het is inderdaad de
moeite waard. Hiertoe bestaat gelegenheid en wel op woens-
dag 24 oktober a.s.

Jaarvergadering
WD
De afdeling Vorden van de Volkspartij voor Vrijheid en
Demokratie hield jl woensdagavond haar jaarvergadering in
hotel Bakker onder leiding van voorzitter Mr. M. A. V.
Slingenberg die in zijn openingswoord ook enige nieuwe le-
den kon verwelkomen.
Het jaarverslag van de sekretaresse, dat aan alle leden is
toegezonden, werd onder dankzegging goedgekeurd. Het fi-
nanciële verslag vermeldde een batig saldo. De boeken wer-
den in orde bevonden, waarna de penningmeester onder
dank voor zijn beheer, décharge werd verleend. Bij de be-
stuursverkiezing werden de aftredende leen de heren H. S.
J. Albers, penningmeester en W. Polman, vice-voorzitter,
met algemene stemmen herkozen.

Ter diskussie kwam vervolgens het punt Raads- en Staten-
verkiezingen 1974. Wat de verkiezingen voor de Provinciale
Staten betreft, hiervoor heeft de afdeling haar voorzitter
Mr. Slingenberg, kandidaat gesteld. Hij was in het verleden
verscheidene jaren raadslid voor de WD, eerst in Oegst-
geest en later in Haarlem en heeft daardoor veel ervaring
op bestuurlijk terrein en is bovendien door zijn funktie als
direkteur van de Amro-bank voor het distrikt Gelderland
ook met de specifiek Gelderse problemen goed op de hoog-
te. De Statencentrale Zutphen heeft deze kandidatuur, die
ook door andere afdelingen wordt ondersteund, aanvaard.
Met betrekking tot de a.s. Raadsverkiezingen kwam de sa-
menstelling van de groslijst ter sprake. Reeds nu dient naar
geschikte kandidaten te worden uitgezien. In dit verband
werd aandacht besteed aan de konklusies van het interim-
rapport van de Vereniging van Staten- en Raadsleden in de
VVD, waarin de problematiek van het Staten- en Raadslid-
maatschap in de huidige tijd wordt behandeld.

et stellen van vragen
kwam o.m. het gerbek
begin van het winter-

de burgemeestersbenoe-
de bomen en de werk-

rn, deze kommissie is
g aan de voorbereidin-

Hierna bestond er gelegenheid
aan de VVD-raadsleden. Aan de
aan toneelruimte, dat zich nu bi,
seizoen reeds doet gelden, de k
ming ,de restauratie van Vorden?
zaamheden van de kommissie do
nog steeds niet aktief; men werkf
gen. Gevraagd werd voorts waarom de gemeente voor de
beschikbaarstelling van de raadsstukken, behorende bij de
raadsagenda, betaling verlangt. De belangstellende burger,
die zich in de gemeentezaken wil verdiepen, geeft zijn tijd
en aandacht en moet daarvoor dan bovendien nog betalen;
dit bevordert de animo niet.
In zijn slotwoord maakte de voorzitter melding van de pro-
paganda-avond welke op vrijdag 19 oktober a.s. onder aus-
piciën van de Statencentrale in Vorden (hotel Bakker) zal
worden gehouden. Als srpeker zal optreden de heer G. W.
Keja, lid van de Tweede Kamer.

Vara's visite sukses
Het door Jeugdsoos Vjoe naar Vorden gehaalde Vara's ra-
dioprogramma „Een opvallend vrolijk gevarieerde visite" is
een daverend sukses geworden. Reeds ver voor de aanvang
van het programma om 12.00 uur bleek reeds dat het wel
eens aardig druk kon worden. Deze verwachting kwam ge-
heel uit, want er zijn gedurende de uitzending enige honder-
den Vordenaren naar 't Wapen van Vorden getrokken met
de bedoeling om de groeten te doen aan familie en kennis-
sen, wat slechts weinigen lukte. Kortom het was een gezel-
lige drukte en voor vele scholieren een aangename onderbre-
king van de herfstvakantie.

De Wehme
jubileert
Op 22 oktober wordt herdacht dat !21/2 jaar geleden het
rusthuis De Wehme werd geopend. De verzorging van be-
jaarden is van nog oudere datum. Voordien was er de Rust-
hoeve aan Het Hoge, waar geregeld mensen verzorgd wer-
den. Naderhand werden de aanvragen voor opname zo tal-
rijk, dat men naar andere mogelijkheden ging uitzien. Zo
verrees enige jaren later op de plaats waar de pastorie De
Wehme gestaan had, nu het bejaardencentrum en 10 bejaar-
denwoningen. Dit werd op 22 april 1961 geopend.

Nadat in de loop van het jaar het geheel bezet was, werd
duidelijk dat De Wehme in een behoefte had voorzien. Het
aantal aanmeldingen in de volgende jaren werd zo groot dat
er aan uitbreiding gedacht moest worden. De plannen wer-
den gemaakt zodat in 1969 met de bouw van een nieuwe
vleugel kon worden begonnen. Deze werd in 1970 geopend.
Het huis biedt, inklusief de woningen, thans plaats aan 120
bewoners. Deze bewoners kunnen via de kerktelefoon de
diensten van de Hervormde kerk meemaken, terwijl iedere
zaterdagavond een weeksluiting gehouden wordt op inter-
kerkelijk niveau. De jaren door is er vanuit de dorpssamen-
leving ook steeds met De Wehme meegeleefd. Bazars werden
georganiseerd en voor ontspanning, zowel muziek, zang als
toneel, werd gezorgd. Zelfs St. Nicolaas en Prins karnaval
met gevolg werden niet vergeten. Zo ziet u dat in de afgelo-
pen jaren De Wehme steeds in de belangstelling stond van
de gemeenschap, waarvoor allen erg dankbaar zijn.
De week van 22 tot en met 27 oktober zal dit jubileum
feestelijk worden herdacht in besloten kring. Dinsdag 23
oktober zal er een zgn. open avond zijn waar iedereen van

harte welkom is. Tevens is er dan gelegenheid voor hen die
dat wensen De Wehme te bezichtigen. Voor tijden zie de
advertentie in dit blad.

Uw reddend bloed
Tijdens de eind september gehouden bloedafname-avond
voor het Ned. Roode Kruis hebben 245 personen een halve
liter bloed afgestaan. Tijdens deze avond werd hulp gebo-
den door de Rode Kruiskolonne uit Zutphen alsmede een
prik-team uit Amsterdam. Voor het behaalde sukses dankt
het Komité Bloedplasma allen die hier aan hebben meege-
werkt en uiteraard zeer speciaal de opgekomen donors.

Jaarvergadering
Vordense Winke-
liersvereniging
EEN KNAL-JUBILEUMAKTIE TE VERWACHTEN
VAN DE VORDENSE WINKELIERSVERENIGING
BIJ HET KOMENDE SINT NICOLAASFEEST
DUIZENDEN EN DUIZENDEN GULDENS ZIJN ER
TE VERDELEN

Maandagavond was het voor de winkeliers opnieuw aantre-
den, maar nu voor hun jaarlijkse vergadering. In zijn ope-
ningswoord was voorzitter W. Polman verheugd over de
grote opkomst. Hij memoreerde nog even het jubileum dat
op woensdag 26 september was herdacht. „Het is een groots
feest geworden, de winkeliersevreniging waardig. Het liep
allemaal op rolletjes en dat stemt ons tevreden. Het heeft
de onderlinge verhoudingen verstevigd, heetgeen noodza-
kelijk is om met elkaar te komen tot een gezonde vereni-
ging", aldus de voorzitter. Verder schonk hij in zijn ope-
ningswoord aandacht aan de vele verbouwingen en nieuw-
bouw die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Hij
noemde o.a. Supermarkt Albers, Supermarkt Jansen, bakkerij
Van Asselt, slagerij Krijt, sigarenmagazijn Eijerkamp en
drogisterij Ten Katc. Vorden heeft hierdoor zijn winkel-
stand weer vergroot en verbeterd en hij prees de aktiviteit
van de Vordense winkeliers die, aldus de voorzitter, beslist
niet onder doen voor de grote stad. Vorden heeft de konsu-
ment een volledig assortiment te bieden.

Na de gebruikelijke notulen en jaarverslagen was de komen-
de Sint Nicolaasaktie één van de belangrijkste punten van
deze vergadering. Wij lanceren, aldus de voorzitter, in deze
komende aktie een prijzenpot die de vorige akties ver over-
treft. Wij hebben een extra jubileumbedrag aan de prijzenpot
toegevoegd. De aktie zal we^fchoofdzakelijk bestaan uit
waardecoupons die evenals h/jMbrige jaar aan de konsu-
ment worden uitgereikt en na Wnvulling meedoen aan de
t r e k k i n g Deze t rekkingen worden gehouden op vijf avon-
den met duizenden guldens aanpri jzen. Nadere mededelin-
gen omtrent deze aktie zullen .Mrmenkort bekend gemaakt
worden, aldus de voorzitter. ^V

Bij de bcstuursverkiezing werden de heren Van Goethem en
Polman bij akklamatie herkozen. Bij de rondvraag kwam
naar voren om tot een betere samenwerking te komen met
het KVO. De voorzitter zegde toe dat deze mogelijkheid
onderzocht zal worden. Hierna sloot hij deze geanimeerde
vergadering en wenste eenieder een goede Sint Nicolaasaktie
toe.

Tevens werd tijdens deze vergadering de uitslag bekend ge-
maakt van de etalagewedstrijd in het kader van het jubileum
hetgeen de volgende namen te zien gaf: drogisterij v. d. Wal,
schoenenhuis Jansen (Smeets) manufakturen en konfektiebe-
drijf Schoolderman, welke uit handen van de voorzitter een
enveloppe met inhoud kregen aangeboden.

Voetbal
VORDEN l AFD. ZONDAG BOVENAAN

Vorden l heeft het in de uitwedstrijd tegen TJVV uit Doe-
tinchem niet gemakkelijk gehad, maar is er desondanks in
geslaagd een O—2 overwinning te behalen. Voor de rust
was het een gelijkopgaande wedstrijd. Na twintig minuten
scoorde Hcersink uit een pass van Nijenhuis het eerste Vor-
dense doelpunt. Nijenhuis verzuimde hierna om deze voor-
sprong te vergroten. Vlak voor de rust hadden de geelzwar-
ten geluk toen een kopbal van de IJVV-midvoor tegen de
lat belandde.

In de tweede helft was Vorden gedwongen een verdedigende
houding aan te nemen. De defensie speelde echter een goe-
de wedstrijd. Eenmaal moest Te Veldhuis, nadat de overi-
gens voortrffelijk spelende doelman Meyer reeds was ge-
passeerd, de bal van de lijn trappen. Toen zogezegd een
IJVV-doclpunt in de lucht hing bracht aan de andere kant
Heersink uit een knap genomen vrije schop de stand op
0—2.

Uitslagen v.v. Vorden afd. zaterdag: Zelos 3—Vorden 2
8_l; Vorden 3—AZSV 6 0—3. Afdeling zondag: Vorden
2—Zelhem 2 l—2; Lochem 4—Vorden 3 2—1; Vorden 4—
Warnsveldsc Boys 2 l—0; Zutphen 4—Vorden 5 O—3; Vor-
den 6—AZC 5 0—3.

VOETBALPROGRAMMA
VOETBALVERENIGING VORDEN
Afdel ing zondag: Vorden l—GWW 1; Pax 2—Vorden 2;
Vorden 3—Diepenheim 2; Hercules 2—Vorden 4; Socii 4—
Vorden 6; Vorden 5—Warnsveldse Boys 4.

RATTI GING FYSIEK TEGEN VORDEN ONDER
Streekderbys hebben in de voetballerij een aparte plaats in
het kompetitiegebeuren. Vooral als het tussen twee plaats-

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij kennis van het heen-
gaan, na een moedig gedragen lijden van mijn
lieve man en onze lieve vader en opa

GERRIT JAN OARSEN
echtgenoot van G. E. ter Maten

op de leeftijd van 56 jaar

Wichmond: G. E. Garsen- ter Maten

Vorden: M. Kornegoor-Garsen
W. J. Kornegoor

Wichmond: A. Garsen
A. J. Lovink

Wichmond: H. J. A. Garsen
en kleinkinderen

Wichmond, 16 oktober 1973
„'t Oortwien" Broekweg 2

De rouwdienst wordt gehouden op zaterdag 20
oktober om 11.45 uur in de Hervormde Kerk te
Wichmond, waarna de begrafenis zal plaats vin-
den om l uur op de Algemene Begraafplaats te
Wichmond

genoten gaat, dan moet het resultaat geheel losgekoppeld
worden van de normale prestaties die een elftal tegen an-
dere ploegen pleegt te behalen. Zo'n treffen had jl. zater-
dag plaats in Kranenburg waar Ratti l afdeling zaterdag
hun zustervereniging Vorden l op bezoek kreeg. Als men
de stand in aanmerking nam was Ratti licht in het voordeel
want zij stonden twee punten voor op Vorden, maar daar
staat tegenover dat Vorden iets van het verloren gegane
zelfvertrouwen terug wilde winnen van hun twee achter el-
kaar geleden nederlagen. Het image kon in dit treffen door
een overwinning danig opgepoetst worden. Zo was de stand
voor het begin van de wedstrijd. Tijdens het verloop van de
strijd bleek duidelijk dat de twee ploegen met geheel andere
taktische uitgangspunten de strijd waren begonnen. Ratti
koos voor hun geliefde spel de tegenstander het spel te la-
ten maken en met uitvallen proberen te scoren terwijl Vor-
den zich geheel op de fysieke inzet had gekoncentreerd. Dit
resulteerde in een mentaliteit van: „er op of geen eten".

Als we ons tot de wedstrijd beperken, zagen we Vorden aan
de leiding komen door een eigen goal van Ratti bij een te-
rugspeelbal O—l. Nadat aan beide kanten een doelpunt was
afgekeurd werd het door Dijkman l—1. Weer kwam Vorden
voor te staan en weer kwam Ratti gelijk door Wesselink
2—2. Nu bleek dat het jonge en fysiek ook sterke Vorden
de wedstrijd zou maken. Met nog drie gave treffers werd
Ratti op een grote achterstand gezet 2—5 welke een toch
wel verdiende overwinning betekende.
Ratti 2 afd. zaterdag verloor thuis met O—3 van Deeskens-
veld 1.

RATTI l AFD. ZONDAG VERLOOR MET
Ratti heeft in de thuiswedstrijd tegen Drempt Vooruit op-
nieuw twee kostbare punten moeten prijsgeven; de bezoe-
kers wonnen met O—4. In de eerste helft ging het goed te-
gen elkaar op. Na enkele mislukte pogingen kon Drempt de
score na een half uur openen een schot van richting werd
veranderd O—1.

Na rust wist de rechtsbuiten van Drempt de stand op O—2
te brengen; een harde bal karamboleerde in het doel. De
thuisclub probeerde nu door alles op de aanval te gooien,
een tegenpunt te scoren. Drempt hield goed stand en slaag-
de er in om nog twee fraaie doelpunten aan de score toe te
voegen. Eindstand O—4.

Bosloop
De Vordense polovereniging organiseert op zaterdag 27 ok-
tober de vijfde Vordense bosloop voor jong en oud. Men kan
deelnemen aan de 3,5 of 10 km. Voor de jeugd t/m 8 jaar
is er een kleine bosloop over een afstand van l km.

Paardensport
Op 29 september werd weer deelgenomen aan de jaarlijkse
cross country voor pony's te Uchelen bij Apeldoorn door de
LR De Graafschap. H. Wagenvoort die vorig jaar met San-
dy de wisselbeker won, was dit keer net niet snel genoeg om
de beker te behouden. Hij was slechts twee sekonden lang-
zamer dan de winnaar waaraan hij de beker moest afstaan
om nu de tweede prijs in ontvangst te nemen. M. Maalde-
rink met Polaris en H. Steeman met Bruuntje ontvingen
beide een medalje voor het rijden van een snelle cross zon-
der fouten. H. Wagenvoort die ook de wisselbeker in bezit
had van de lichtce cross voor paarden heeft op 30 septem-
ber met Sonja op suksesvolle manier zijn beker weten te
verdedigen. Hij kon de beker opnieuw mee naar Vorden ne-
men door de snelste tijd te rijden met een ruime voorsprong
op de overige deelnemers.

Motorsport
Leden van de Vordense motorclub De Graafschaprijders heb-
ben met sukses deelgenomen aan een tweetal betrouwbaar-
hcidsri t ten t.w. in Meppel en in Reutum.

In Meppel kwam men tot de volgende resultaten: senioren
1 J. Berendsen; 2 W. Veenstra; 3 J. Lenselink; 4 G. Hoft-
ijzer; 5 D. Pardijs; 6 A. Bussink. Junioren l H. Visschers;
2 H. Nijenhuis; 3 H. Groot Nuelend; 4 J. Willemsen; 5 K.
Touw. Het junioren- zowel als het seniorenteam deden het
voortreffelijk en behaalden beide een eerste plaats.

Tijdens de betrouwbaarheidsrit in Reutum kwamen De
Graafschaprijders tot de volgende resultaten: senioren l J.
Berendsen en W. Veenstra; 3 G. Hoftijzer; 4 J. Lenselink;
5 L. Wieringa. Junioren l H. Nijenhuis; 2 J. Willemsen; 3
K. Touw; 4 H. Groot Nuelend. Het juniorenteam behaalde
in Reutum de eerste plaats terwijl de senioren op de tweede
plaats eindigden.



DE OPENBARE ~
BIBLIOTHEEK TE VORDEN
vraagt voor het verrichten van werkzaamheden

gedurende de uitleenuren een

part-time medewerkster voor 15 uur per week
De werktijden zullen hoofdzakelijk vallen op dinsdag-
middag en -avond en vrijdagmiddag en -avond

Sollicitaties te richten aan de Provinciale Bibliotheekcentrale Gelderland,
Reigerstraat 25, Velp t.a.v. mejuffrouw F. Deinum

SORBO

huishoudprodukten
Wegens verdere uitbreiding van onze onderneming
hebben wij plaats voor een

Commercieel assistent
voor ons centraal verkoopkantoor. Zakelijk inzicht en
middelbare schoolopleiding vereist. Leeftijd 20-35 jaar

Kantoor-assistente
voor onze verkoop-administratie. Leeftijd 17-22 jaar

Magazijnbediende
voor ons centrale Sorbo-magazijn. Leeftijd 17-25 jaar.

Chauffeur
voor onze besteldienst Nederland (Vrachtauto.rijbewijs
vereist), leeftijd 19-35 jaar

Sollicitaties te richten aan:

NedacB.V - Vorden
AFD. PERS. ZAKEN

NIEIJWSTAD 2 - VORDEN - TEL. 05702-1778

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

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

.
Openingstijden:
zaterdag 27 oktober en 3 november 14.00-17.00 uur
zondag 28 oktober en 4 november 14.00-17.00 uur
tot en met 31 december verder:
elke woensdag en donderdag van 14.00-17.00 uur en
19.00-22.00 uur
elke zaterdag 14.00-17.00 uur

interieur-verzorging
wim polman b.v.

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

"GAMOG" weet alles over gas.
En we verhuren oojf apparatuur
BIJ de „GAMOG" kunt u keukengeisers,
badgelsers of gasbollers huren. WIJ
vertellen u welk komfort die apparaten
u bieden en wat de huur bedraagt.
Desgewenst geven we u ook nog een
uitgebreide demonstratie in ons
informatiecentrum.

Komt u binnen.
Het „GAMOG"-informatlecentrum
herbergt veel informatie over aardgas
en gasapparaten. U bent welkom om
alles te bekijken.
Van open gashaard
tot en met hetelucht
verwarming. En
we geven u al het
foldermateriaal dat u
wenst mee naar huis.

W<l met de problemen.
ilt weten over aardgas in
met eventuele problemen,

wij u vertellen. Voorbeeldje:
„Watomt er kijken bij een over-
schakeling van gashaard op centrale
verwarming?"
Onze ervaring en vakkennis staan borg
voor de juiste voorlichting.
Dus voortaan weet u waar u terecht
kunt, nietwaar?

N.V. „GAMOG",
Bolwerksweg 35, Zutphen
Afdeling Voorlichting
Tel.: 05750-10888

ALLE SOORTEN DRUKWERK
Briefpapieren
Doorschrijf systemen
Toegangs bewijzen
Loonstaten
Raambiljetten
Rekeningen
Orderbloks

Alsmede alle
familiedrukwerken

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

Te koop
Vz of Vt van een
schot
B. Wunderink
Ruurloseweg 85 tel. 6735

Te koop konsumptie-
aardappelen en open haard
hout bij H. Walgemoet
Brandenborchweg 10 Vorden
Telefoon 6646

EN TOCH .. . IS

ONBETWIST

UW MEUBEL SPECIALIST!

Zutphenseweg - Vorden - Telefoon 05752-1514

Dammen
B. NIJENHUIS KAMPIOEN HOOFDKLASSE

DAMMEN DISTRIKT OOST

Door remise te spelen tegen J. Frissen (Dios) is de Vorde-
naar B. Nijenhuis (DCV) er in geslaagd om in de Hoofd-
klasse kampioen van distrikt oost te worden. De andere
partij tussen G. Zijlema (DVD) en F. v. d. Broek (Dios) ein-
digde eveneens in remise. De stand ziet er als volgt uit: l
B. Nijenhuis DCV; 2 G. Zijlema DVD; 3 F. v. d. Broek
Dios; 4 J. Frissen Dios; 5 B. Berkelder DSO. Nijenhuis is
nu gerechtigd om deel te nemen aan de kampioenschappen
van Gelderland die in Arnhem zullen worden gehouden. Van
belang voor de tweede afgevaardigde naar de provinciale
kampioenschappen is nog de te spelen wedstrijd tussen v. d.
Broek en Berkelder.

In de Ie klas (ook hier gaan de twee hoogst geplaatsten naar
'het provinciaal kampioenschap) werd alleen gespeeld L.
Ribbers Dios tegen R. Kampman NAV 2—0.

In de strijd om het persoonlijk jeugdkampioenschap van dis-
trikt oost werden in poule A de volgende wedstrijden ge-
speeld: J. Heyink—G. Weevers 2—0; H. Grotenhuis ten
Harkel—W. Postma 2—0.

Poule C: J. Lamers—C. Bennink 2—0; D. de Groot—J. Hu-
berts 2—O regl.
Poule D: J. Tuenter—J. Masselink 2—0; K. van Drumpt—
J. Bosman 2—0.
De bovenste twee van elke poule komen in de finale die op
een nader te bepalen datum zal worden gespeeld. De spe-
lers W. Ubbink (WDV) en D. de Groot (ZDV) zullen mee-
doen aan het kampioenschap van Gelderland. K. van Drumpt
(DVD) en J. Tuenter (DSO) zullen in een beslissingswed-
strijd moeten uitmaken wie als derde afgevaardigde van dis-
trikt oost aan het provinciaal kampioenschap zal mogen
deelnemen.

ZEGE VORDENSE DAMMERS
Het eerste tiental van de Vordense damclub DCV heeft in
Voorthuizen een 12—8 overwinning behaald op Voorthui-
zen. Bij Vorden kwamen Nijenhuis, Wiersma, Klein Kranen-
barg, Grotenhuis ten Harkel en Oukes tot volle winst. De
gebroeders Wassink kwamen tot remise terwijl Heuvink,
Dimmendaal en Wansink een nederlaag leden.

ONDERLINGE DAMKOMPEnüE DCV
Voor de onderlinge kompetitie van DCV werden de vol-
gende wedstrijden gespeeld: Grotenhuis ten Harkel—Masse-
link 2—0; Wansink—Dimmendaal O—2; Klein Kranenbarg
—A. Wassink 2—0; Wiersma—Oukes l—l; Van Dijk—Hoe-
nink O—2; Jansen—Lamers sr O—2; A. Wassink—Harmsma
0—2.
Bij de jeugd waren de uitslagen: André Berends—Bennie
Buunk l—1; Wouter Graaskamp—Henk Teerink O—2; An-
dré Janssen—Ba de Bruyn 2—0; Geert Buunk—Herman
Brinkerink 2—0; Bennie Klumpenhouer—Jan Aalderink 2
—0; Paul Zoerink—Mirjam Hesselink O—2; Agnes Lam-
mers—Harrie Klein rinke 2—0; Henk Arfman—Bennie
Buunk l—1; André Graaskamp—André Berends l—1; Men-
no van Oei—Paul Steenbergen l—1; Johan Oltvoort—Cor
Oltvoort 2—0; Eddie Stokkink—André Teerink O—2; Joost
Reuver—Harrie Graaskamp l—1; Ab Wentink—Reinier
Gosselink O—2; Gerda Gosselink—Rudi Lammers O—2.

Biljarten
BIJARTBOND DE IJSSELKRING

Poule B: W. Verkerk—L. Voskamp 2—0; G. Stolh
Buunk 2--0.

-B.

In de afgelopen week ging de kompetitie van start met de
volgende uitslagen:
Afdeling A: De Keu l—De Engel l 7—2; Excelsior l—Den
Elter l 7—2; KOT 2-^Olburgen l 4—5; Olden Keppel l—
De Zwaan l 5—4.
Afdeling B: Beuseker l—Excelsior 2 2—7; De Engel 2-^Ons
Genoegen l 9—0; Kranenburg 2—Olburgen 2 7—2; De
Zwaan 2—Gouden Druif l 7—2.
Afdeling C: Gouden Druif 2—Kranenburg 3 5—4; Olbur-
gen 3—Beuseker 2 7—2; Excelsior 3—Olden Keppel 2 9—0;
Olden Keppel 3—De Keu 2 0—9.
Afdeling D: Ons Genoegen 2-^Den Elter 2 7—2; Olburgen
4—KOT 5 7—2; Kranenburg 4—Beuseker 3 5—4; De En-
gel 3—Excelsior 4 9—0.
Afdeling E: KOT 4—De Keu 4 7—2; De Zwaan 3—De Keu
3 3—6; Kranenburg 5—De Zwaan 4 5—4; Den Elter 3—Ons
Genoegen 3 4—5.

Bestudeern
De hooge luu uut de groote politiek meugt, zoo op et eerste
gezichte te zien, graag studeern. As t'er eene een brief krig
van een ander, dan mot die „bestudeerd" wodden. Al zölt
ze d'r ok een heele wekke aover doen - et antwoord mot
maor zoo lange wachten. Et liekt ons een betjen flouwe kul
- meer zo'n tiedverdrief - net zoo at vrouwluu graag woord-
puzeels uutzuukt. Wi'jluu, gewone mensen onder mekare,
doet dat toch ok neet . . .!
Lao'w toch niet te gouw oordeeln. Ik hebbe mien es an dat
„bestudeern" ewaogd, en zal d'r mien nou wel veur waarn
d'r wat van te zeggen. Daor bunt schrievers en sprekkers
die met woorden eur gedachten kont verbergen. Dit mot
dan - net as die woordpuzzels - uutezoch wodden. Wat d'r
nou eingelek ezeg en niet ezeg is. En a'j et antwoord evon-
nen hebt stao'j d'r soms van te kieken - et lek eers heel
wat anders. Dat he'k emarkt met dat „bestudeern"
D'r was een fokveedag ewes, en nao de keuring kwammen
de „off jcials" bi'j mekare an taofel um te etten - te drinken
en te sprekken. Et etten was goed - et drinken weer bes, de
woorden geleerd en vrendelek, zoo at dat heurt. En een van
die uutspraken he'k onthollen - umdat et zoo diepzinnig
klonk, net iets van een deurdenker! Volgens de krante:
„Spreker konstateerde vooruitgang in de uniformiteit van
de uiterlijke kenteekenen der produktiviteit". Zooiets mo'j
wel dri'j keer naolèzen, alleene al umdat et zoo mooi klinkt.
Dri'j woorden springt d'r baoven uut: vooruitgang - unifor-
miteit en produktiviteit - woorden die elke fokker as mu-
ziek in de oorne mot klinken. En daor bun ik met an 't
„bestudeern" eraakt. Wat had die man nou feitelek ezeg?
Hie had niet aover „veuruutgang in de produktiviteit" e-
praot - dat mot de melkliesten uutmaken. „Vooruitgang in
de uniformiteit" zei e. Niet van „uniformiteit" in 't alge-
meen maor van de „uiterlijke kenteekenen van de produkti-
viteit" de dinge waor at de boer an zut dat et wel es een
goed melkbeesjen kan wezen. Tamelek fiene heurntjes - een
dun zacht velleken - dat ziet ze ok graag, en dan veural
een mooi evenredig gier - ofwel uier. In et menseleke vlak
bekekken - of ze seks hebt - alles waorin vrouwluu zik an-
ders laot anzien as mennekes. Had die keurmeister hier nou
veuruutgang ezien? Nee dat zei e neet - wel „in de unifor-
miteit van die kenteekenen". Niet meer zoovölle verschil
onder mekare - minder achterblievers, maor ok minder uut-
blinkers - dat nuumt ze „uniformiteit". Toe ik zoowiet waz-
ze met mien gedachten heb ik mien eers es effen met de
hand langes de kop estrekken - et wodden bedenkelek. Et
is niet zoo dat de boern al eur beeste laot keurn - die wodt
uutezoch deur mensen die goed wet wat de keurmeisters
zien wilt. Wat zik niet zoo goed lot anzien blif in huus.
En dat ze minder uutblinkers leeten zien betekenen dat die
d'r niet wazzen, anders waarn ze daor wel met veur d'n dag
ekommen! Die keurmeisters bedoelen dus feitelek: „Wi'j
hebt ze hier al wel es better ezien" . . .! Et is niet iedereene
egeven um minder plezierige dinge te können zeggen zon-
der de stemming te bedarven. Maor disse prekker was in
dit opzicht een begaafd man. Ik denke dat e et nog wied
brech in de wèèrld!

Van bestudeern gesprokken . . '.
d'n Oom.

Gevraagd:

MEISJE in de huishouding voor hele dagen of
GEHUWDE hulp voor 3 dagen of 5 halve dagen
per week.

Mevr. Schuurman, Brinkmann Damesmode, Beukestraat 35
Zutphen


